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Vimos também aprovado, no âmbito do Projeto Minho
Inovação, a requalificação da antiga escola da freguesia
de Chorense para a construção de um Centro de BTT.
Caras e Caros Terrabourenses,
Não posso deixar de referir que esta também será uma
O ano de 2020 iniciou-se com aquele que será, muito pro- grande oportunidade de criação de dinâmicas emprevavelmente, um dos maiores desafios das nossas vidas. sariais de combate à sazonalidade, pela criação de mais
uma oferta de turismo de natureza proporcionada pelas
Com efeito, o surgimento da pandemia pelo novo pistas de BTT já criadas.
Coronavírus provocou alterações significativas no relacionamento social e adiou várias atividades públicas, A aposta nas atividades culturais e o apoio na área da
subvertendo parte do nosso plano de ação.
educação junto do nosso Agrupamento de Escolas, em
estreita colaboração com outras entidades concelhias,
Para enfrentar a doença COVID-19 e minorar fortemen- continuam a ser, de igual forma, uma prioridade, sustente o impacto desta perigosa situação sanitária que vive- tada pela oferta de material pedagógico e a cedência das
mos, foram tomadas todas as medidas necessárias, tais piscinas municipais à comunidade escolar.
como limpeza e desinfeção dos espaços públicos, adoção
das medidas de contingência emanadas pela Direção- Uma palavra de forte apreço e estima às nossas juntas
Geral de Saúde e aquisição de material de prevenção e de freguesia. Tem sido fundamental o seu apoio e acomsegurança para distribuir pela população em geral, pelas panhamento nas várias intervenções que continuamos
comunidades escolares e pelas instituições sociais.
a realizar, nomeadamente a construção, requalificação
e melhoria de várias infraestruturas com o propósito de
Apesar disso, iremos procurar manter o rumo, cumprin- proporcionar uma melhor qualidade de vida à população.
do com o que foi programado, em termos de obras e ações
concretas que concorrerão para o desenvolvimento do Não faltam situações para resolver, casos para tratar e
nosso território.
anseios por concretizar. É nisso que estou apostado, sendo a minha preocupação maior ir ao encontro de todos
Nesse sentido, demos início às obras da rede pedonal os terrabourenses.
entre Rio Caldo e Vilar da Veiga, intervenção que, a par
da requalificação do Parque da Assureira, da avenida Protejam-se e sigam com rigor as recomendações da
20 de Junho, da rua Eng.º Lagrifa Mendes, da praceta Direção-Geral da Saúde!
Honório de Lima, da rua Dr. Manuel Gomes de Almeida
e da rua Miguel Torga, significará um investimento de Um abraço a todas e a todos!
Manuel Tibo
1.000.000,00 euros na freguesia de Vilar da Veiga.
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TERRAS DE BOURO DECLAROU ESTADO
DE ALERTA MUNICIPAL FACE À SITUAÇÃO
DE PANDEMIA PROVOCADA PELO VÍRUS
COVID-19
No seguimento da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, encontro que
contou com as presenças dos Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Terras
de Bouro, da Guarda Nacional Republicana, dos coordenadores das delegações
concelhias da Cruz Vermelha Portuguesa, das juntas de freguesia, do gabinete de
ação social do município, para além da Coordenadora da UCSP de Terras de Bouro,
foi decretado pelo Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo,
o Estado de Alerta Municipal para o período compreendido entre as 12h00 do dia
17 de março e as 23h59 do passado dia 9 de abril de 2020, para todo o território do
Município de Terras de Bouro, onde foram implementadas medidas, de carácter
excecional.
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A Coordenadora da UCSP de Terras de Bouro informou também, na mesma reunião,
que o Centro de Saúde de Terras de Bouro teve, a partir do dia 18 de março, um
atendimento permanente, todos os dias, entre as 08h00 e as 20h00, sendo instalado
um sistema de triagem para os doentes, com medição de temperatura e uma ala
de isolamento. Mais comunicou que a extensão de Rio Caldo foi encerrada e que os
eventuais suspeitos não deviam ser deslocalizados, mas sim isolados no local para
assim evitar cadeias de contágio, ligando sempre e em primeiro lugar para a linha
Saúde 24 – 808 24 24 24, no sentido de ser imediatamente criada uma situação de
suspeita identificada e localizada.
Neste encontro ficou também definido o plano de ação a seguir em função dos desenvolvimentos da situação, como o acompanhamento das juntas de freguesia, o
apoio ao Centro de Saúde de Terras de Bouro na logística necessária, sendo também
comunicado que a sede do agrupamento de escolas na sede do concelho se encontrou aberta para receber os filhos dos profissionais destacados para o combate à
COVID-19.
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AÇÕES DE LIMPEZA E
DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS
PÚBLICOS
• Lave frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos;

No seguimento das medidas tomadas pela Câmara
• Reforce a lavagem das mãos antes e após a prepaMunicipal no âmbito do plano de contingência municiração de alimentos ou as refeições;
pal de prevenção ao novo vírus Covid-19, os Bombeiros
Voluntários de Terras de Bouro realizaram a limpeza • Use lenços de papel (de utilização única) para se
assoar;
das principais ruas e caminhos do concelho, nomeadamente na freguesia de Rio Caldo.
• Use em alternativa, para higiene das mãos, uma
solução à base de álcool;
Foram desenvolvidas mais ações de limpeza e desinfeção no território, tendo sido iniciada uma operação • Deite os lenços usados num caixote do lixo e lave as
mãos de seguida;
de desinfeção em larga escala em todo o concelho, em
especial nas áreas de maior contacto humano e concen- • Procure tossir ou espirrar para o braço com o cototração populacional.
velo fletido, e não para as mãos;
Nunca é demais relembrar a necessidade de seguir os
seguintes cuidados, ainda em vigor:

• Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos
sujas ou contaminadas com secreções respiratórias.
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PATRULHAS DA
GNR SENSIBILIZARAM
TERRABOURENSES
Com a entrada em vigor do estado de emergência de
combate ao coronavírus, iniciou-se uma mobilização
de agentes de segurança pública com a missão de impedir deslocações desnecessárias de cidadãos e proibir
ajuntamentos de pessoas nas ruas.
Assim sendo, os militares da GNR da vila de Terras
de Bouro e da vila do Gerês sensibilizaram os terrabourenses, nomeadamente, por meios sonoros com
mensagens de alerta, no sentido de serem cumpridas
escrupulosamente as medidas preventivas de combate
à covid-19 decretadas pelo Governo.
As forças de segurança assumiram assim um papel
repressivo (para fazer cumprir toda e qualquer determinação do Governo e da Direção-Geral da Saúde, bem
como para obrigar a cessar atividades em estabelecimentos que tiveram de estar fechados) e pedagógico
(para esclarecer a população sobre as regras e as exceções do estado de emergência).
O Município agradece a prestimosa colaboração de
todos os agentes da GNR dos dois postos de Terras de
Bouro e do Gerês, com um agradecimento especial aos
seus Comandantes, respetivamente o 1º Sargento Joel
Soares e o 1º Sargento Carlos Gonçalves.
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XXI ENCONTRO CONCELHIO
DE CANTARES DE NATAL E REIS
DECORREU EM TERRAS DE BOURO
Como tem sido hábito e como forma de proporcionar
uma tarde de alegria, convívio e de salutar reavivar da
tradição das Janeiras, o Município de Terras de Bouro
promoveu, a 12 de janeiro, o XXI Encontro Concelhio
de Cantares de Natal e de Reis, evento que contou com
a presença de várias instituições sociais e culturais do
concelho, sendo a Igreja Matriz de Terras de Bouro o
cenário escolhido para tal acontecimento.
Contando com a participação da Banda Musical de
Carvalheira, do Orfeão de Terras de Bouro, da Associação
Sociocultural e Desportiva de Paradela, do Grupo Coral
de Moimenta, do Grupo Coral Intergeracional de Souto
(Grupo Coral de Souto e Grupo da Catequese de Souto)
e dos Utentes do Centro de Atividades Ocupacionais de
Souto, teve assim lugar uma tarde de alegria e convívio
da tradição das Janeiras.
A Câmara Municipal de Terras de Bouro agradece a
presença de todos os participantes.
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INÍCIO DAS OBRAS DA REDE
PEDONAL ENTRE RIO CALDO
E VILAR DA VEIGA
O Município de Terras de Bouro iniciou as obras de construção da rede pedonal estruturante e acessível de ligação às centralidades de Rio Caldo e Vilar da Veiga, mais
concretamente, entre o lugar do Alqueirão e o lugar do
Bairro.
Para além das normais intervenções destas ações, que
decorreram, aproximadamente durante 30 dias, foi
também realizada uma limpeza de taludes, em parceria
com a EDP Distribuição, e a mudança do respectivo ramal
eléctrico na área em causa.
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OPERAÇÕES DE LIMPEZA
FLORESTAL A DECORRER

No âmbito dos protocolos estabelecidos entre o Município
de Terras de Bouro, a Associação Florestal do Cávado e a
Associação Florestal do Vale do Homem, estão previstas
para 2020 e já a ser efetuadas, em algumas situações, operações de limpeza, no intuito de efetuar a prevenção dos
incêndios florestais com ações de silvicultura preventiva,
nomeadamente, a roça de matos e limpeza de povoamentos, a realização de fogos controlados, a manutenção e
beneficiação da rede divisional, linhas de quebra-fogo e
outras infraestruturas.
A vigilância das áreas que se encontra adstrita no Plano
Operacional Municipal (POM), o apoio ao combate aos
incêndios florestais e às consequentes operações de
rescaldo, quando requisitados pelo Serviço Municipal
de Proteção Civil (SMPC), são também funções das três
equipas de sapadores florestais que estão no terreno e que
são compostas por quinze elementos.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

CÂMARA MUNICIPAL
INVESTE 1 MILHÃO
NO GERÊS
A Câmara Municipal de Terras de Bouro tem levado a
cabo uma política de investimento no concelho que visa
melhorar a qualidade de vida de todos os terrabourenses. Pela importância estratégica do Gerês, a autarquia
avançou com 3 concursos públicos relativos a várias
intervenções e requalificações.
Assim foi lançado o concurso para a criação de uma Rede
Pedonal entre as freguesias de Rio Caldo e de Vilar da
Veiga (1ª Fase), que permitirá desenvolver uma visão integrada do sistema de transportes e de articulação com
as políticas de ordenamento do território e do ambiente,

contribuindo assim para melhorar as condições de
circulação dos peões e turistas entre estes dois locais.
De igual modo e em parceria com o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), está
a concurso a reabilitação do Parque da Assureira (1ª
Fase), que inclui o restauro do monumento “Banco de
Ramalho Ortigão”, a reposição da vedação, a melhoria
do pavimento dos percursos, a consolidação de talude
para maior estabilidade e segurança, a recuperação do
sistema hidráulico dos lagos, o reforço da iluminação
existente, a criação de espaços de permanência com
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maior comodidade, a melhoria da identificação das entradas de acesso ao parque, a
abertura de uma ligação para integrar o espaço interior na dinâmica dos percursos
pedestres locais, entre outras. Por fim, prevê-se a criação de um espaço pedagógico
ligado às ervas aromáticas para dinamização de atividades escolares e servindo como
ponto de informação e visitação para os turistas que visitam o Gerês.
De igual modo, está em marcha o concurso para a requalificação do espaço público do
eixo compreendido entre a Colunata, a praceta Honório de Lima e o rio Gerês com o
objetivo de aproximar estas áreas de permanência. As beneficiações previstas para
esta área contemplam a colocação de plataformas sobre o rio Gerês, a instalação de
um sistema de iluminação, a estabilização do talude adjacente, assim como a construção de um passeio com área de parqueamento e escada de acesso ao local, para
além da instalação de mobiliário urbano.
Está projetada também a beneficiação da rede de drenagem de águas residuais, na
área de influência do complexo termal, no troço entre a rua Eng.º Lagrifa Mendes,
praceta Honório de Lima e a rua Dr. Manuel Gomes de Almeida.
Já no que diz respeito ao projeto de requalificação da rua Miguel Torga, a intervenção
tem subjacente a construção de passeios, a pavimentação das valetas, a melhoria do
escoamento das águas pluviais, a requalificação da iluminação pública e do mobiliário
urbano, bem como o rejuvenescimento do pavimento da faixa de rodagem por forma
a melhorar as condições de segurança e mitigar a heterogeneidade formal existente
dentro do perímetro urbano.
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APROVADA A
REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA
ESCOLA DE CHORENSE PARA A
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO
DE BTT
No âmbito do Projeto Minho Inovação - Qualificação
das Experiências de Turismo de Natureza, foi aprovada
a requalificação da antiga escola primária da freguesia
de Chorense para a construção de um Centro de BTT.
Durante estas últimas décadas a modalidade desportiva BTT não parou de crescer em todo o mundo e é,
atualmente, um negócio rentável turisticamente. No
entanto, e porque o BTT tem já alguma dinâmica no
concelho, vê-se uma grande possibilidade de criação
de dinâmicas empresariais que ajudem a dinamizar
esta modalidade que pode ser realizada durante todo o
ano (diminuição da sazonalidade) e promova mais uma
oferta de turismo de natureza com as pistas já criadas.
Assim, o município entendeu ser necessário dotar o
edifício da antiga escola primária, com equipamentos
usados pelos praticantes da modalidade, criando um
Centro de BTT com condições para, futuramente, poder
ser homologado pela Federação de Ciclismo. Com o
crescimento desta modalidade e consequentemente
do número de pistas, o BTT poderá afigurar-se como
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um produto turístico estratégico levando ao aumento
do número de pistas e assim fortalecer este produto
estratégico no Minho.
A proposta para a requalificação e reconversão da
antiga escola primária de Chorense, centra os seus
objetivos na recuperação do edifício e na sua adaptação funcional para espaço de apoio logístico aos
praticantes de diferentes modalidades desportivas e
turísticas com bicicletas todo-o-terreno. Do ponto de
vista funcional a proposta preconiza a ampliação da
área atual para o devido ajuste do espaço disponível,
segundo o programa funcional solicitado pelos promotores. A área disponível é proposta uma nova ala
para a organização funcional dos balneários. Assim,
no respeito pelo programa observado, o espaço para o
centro de apoio compreende a área atual, onde ficam
compartimentados os espaços de recepção, sala polivalente e instalações sanitárias de serviço. A área de
ampliação comporta a resposta funcional ao espaço de
balneários, separados por sexos e com acesso autónomo e duas áreas de serviço para limpeza e manutenção
as bicicletas e respectivo equipamento.

O organigrama funcional do espaço assumirá a seguinte organização:
- Recepção;
- Sala polivalente/convívio;
- Circulação;
- Instalação sanitária de serviço masculina;
- Instalação sanitária de serviço feminina;
- Balneário masculino/feminino
- Área de vestiário.
- Área de banhos.
- Área de manutenção e serviço
- Área de lavagem do equipamento.
- Área de oficina
- Limpeza e manutenção das bicicletas.
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TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASSAGEIROS - ESTADO DE
EMERGÊNCIA

Neste período de restrições devido à pandemia da COVID-19, tem-se
feito sentir vários constrangimentos nas carreiras de transporte de
passageiros no concelho. Assim, a Câmara Municipal de Terras de
Bouro em articulação com a Autoridade Intermunicipal de Transportes
do Cávado e os operadores da Verde Minho, TRANSDEV e Empresa
Hoteleira do Gerês procuraram atenuar esta situação ao disponibilizar
vários circuitos de transporte público de passageiros.
Recorde-se que, após o cancelamento das atividades letivas, e com a
declaração dos estados de emergência, o transporte público de passageiros sofreu reduções drásticas, tendo inclusivamente sido totalmente
suspenso na maioria dos Municípios do Cávado. Neste sentido, foi identificada como prioritária a reativação de serviços de transporte público
de passageiros considerados essenciais, de modo a ser assegurado num
período transitório, níveis mínimos de mobilidade às populações.
Assim a autarquia tem vindo a assumir os custos com todos os circuitos
que estão ativos neste momento, tendo também iniciado alguns transportes ao fim de semana. Trata-se de um esforço considerável de todas
as partes envolvidas no sentido de assegurar níveis mínimos de mobilidade às populações, sem serem postas em causa as condições sanitárias,
permitindo o uso de transporte público de passageiros em segurança.
Tal como definido pelas restrições impostas pelo Governo, estes transportes públicos têm uma lotação reduzida, devendo as pessoas selecionar os lugares mais próximos da janela e manter o distanciamento
social entre os assentos ocupados.
De realçar que esta Rede tem um carácter temporário e será reavaliada
periodicamente, de modo a poder adaptar-se a uma realidade profundamente dinâmica e imprevisível como a que se vive atualmente.
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AITC - AUTORIDADE INTERMUNICIPAL
DE TRANSPORTES DO CÁVADO

[ Horários das carreiras atualizados ]
Os horários das carreiras estão disponíveis aqui:

www.aitc.cimcavado.pt

Linha 1_Gerês – Amares – Braga
Linha 2_Ermida – Gerês – Terras de Bouro
Linha 4_Braga – Terras de Bouro
Linha 16_Covide – Braga
Linha 17_Brufe – Braga

TERRAS DE BOURO É CULTURA
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A TRADIÇÃO DAS JANEIRAS
NA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Cumprindo a tradição, os alunos do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro e as crianças dos jardins-de-infância, nomeadamente, do Centro de Solidariedade
Social de Valdosende, para além do CAO de Souto, deslocaram-se aos Paços do Concelho, nos dias 8 |10 |17 e
20 de janeiro, para apresentarem várias composições
alusivas à comemoração dos Cantares dos Reis.
O Presidente da Câmara Municipal, na presença do
Diretor do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro,
agradeceu e retribuiu os votos de bom ano, simpaticamente formulados por todos e retribuiu esse desejo,
não deixando de enaltecer a dinâmica, o espírito e a dedicação de todos aqueles que ano após ano se dedicam a
este importante reavivar e à celebração desta tradição.
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PROJETO “ONDE ESTÁ O
NORTE” EM TERRAS DE
BOURO
No dia 28 de fevereiro, no salão Nobre do Município de
Terras de Bouro, a Companhia de Teatro de Braga, em
parceria com uma Companhia Norueguesa, promoveu
uma sessão de apresentação do projeto “Onde está o
Norte” que tenciona implementar em Terras de Bouro.

Numa primeira fase, realizou-se uma visita pelo
território, tendo a comitiva visitado os pontos mais
emblemáticos do nosso concelho. Teve lugar uma sessão de esclarecimento onde estiveram presentes as
Companhias de Teatro de Braga e da Noruega, e algumas
associações do concelho, que mostraram toda a disponibilidade em colaborar nas atividades que vierem a ser
candidatadas aos Fundos Comunitários, EEA Financial
Mechanism 2014/2021 – Culture Programme - Portugal.

Este projeto tem como objetivo criar permutas de reconhecimento entre as culturas e ambientes terrabourenses e noruegueses, através de práticas artísticas A Câmara Municipal de Terras de Bouro agradece a
diversas, inclusive a elaboração de um documentário todas as associações que estiveram presentes e que
de todo o processo para posterior divulgação nos mais disponibilizaram o seu tempo.
diversos meios comunicacionais.

20 | TERRAS DE BOURO

AUTO DA BARCA DO INFERNO
APRESENTADO NO GERÊS
No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado,
aprovado pelo Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (NORTE 2020),
através da Tipologia de Intervenção Planos Integrado e Inovadores de Combate ao
Insucesso Escolar de âmbito intermunicipal, decorreu a 13 de janeiro, no Auditório
Professor Dr. Emídio Ribeiro no Centro de Animação Turística do Gerês, a apresentação da peça de teatro "Auto da Barca do Inferno".
O espetáculo cultural foi da responsabilidade da Ass. Artística ETCetera de Vila Nova
de Gaia e destinou-se aos alunos do 9º ano da EB de Terras de Bouro e da EB Rio Caldo.

Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 159
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

EDITAL N.º01/2020 - 09 DE JANEIRO DE 2020
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
400,00 € à Comissão de Festas em honra de S.
Tiago - Chamoim para realização das tradicionais festividades;
2ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da alienação de três viaturas à empresa
JOBARFE, S.A;
3ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da informação relativa à prescrição de dívidas ao Município;
4ª. Deliberado aprovar a tabela de preços do
Gabinete Veterinário Municipal relativa ao registo animal.

EDITAL N.º02/2020 - 16 DE JANEIRO DE 2020
1ª. Deliberado aprovar o protocolo a celebrar
entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro relativo ao funcionamento da Escola de Música do Centro Municipal de Valências;
2ª. Por votação nominal e maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa e a abstenção
do Senhor Vereador Dr. Luís Teixeira deliberado deferir o pedido apresentado pelo Sr. Belmiro
Miguel Mesquita da Costa referente à redução de
para 10 metros a distância à extrema da propriedade da faixa de proteção, no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios;

1º TRIMESTRE 2020

3ª. Por votação nominal e maioria com o voto
contra do Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa e a abstenção do Senhor Vereador Dr. Luís Teixeira deliberado deferir o pedido apresentado pelo Sr.
Armando António Dias Gomes da Silva referente à redução de para 10 metros a distância à extrema da propriedade da faixa de proteção, no
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

EDITAL N.º03/2020 - 30 DE JANEIRO DE 2020
1ª. Deliberado ratificar a adenda ao protocolo –
Equipas de Intervenção Permanente;
2ª. Deliberado aprovar a proposta de Compartici-pação das Equipas de Intervenção Permanente;

7ª. Deliberado aprovar a proposta de atribuição de apoio financeiro à Banda de Música de
Carvalheira;
8ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com a Associação Gerês Viver Turismo,
no âmbito da animação Turística;
9ª. Deliberado aprovar a proposta de atribuição de subsídio às entidades participantes da
XXI edição do Encontro Concelhio da Cantares
de Reis e Natal;
10ª. Deliberado aprovar a proposta de apoio ao
Grupo Desportivo do Gerês;
11ª. Deliberado aprovar o Regulamento Interno
dos Fundos Fixos (Fundos de Maneio) da Câmara
Municipal de Terras de Bouro;

3ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro no âmbito da Proteção Civil;

12ª. Deliberado aprovar a proposta de constituição dos Fundos Fixos para o ano de 2020.

4ª. Deliberado aprovar a proposta de atribuição de apoio financeiro às Delegações da Cruz
Vermelha Portuguesa do Concelho de Terras
de Bouro;

EDITAL N.º04/2020 - 13 DE FEVEREIRO DE 2020

5ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
à Associação Florestal do Vale do Homem no
âmbito da manutenção de Equipas de Sapadores Florestais;
6ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
à Associação Florestal do Cávado no âmbito da
manutenção de Equipas de Sapadores Florestais;

1ª. Deliberado deferir o pedido apresentado pelo
Sr. Manuel Marques dos Santos, solicitando a desistência do apoio à melhoria das condições de
habitabilidade
2ª. Deliberado aprovar o Regulamento Municipal
de concessão de apoio às melhorias das condições
de Habitabilidade - Habitação Condigna e remeter à Assembleia Municipal para aprovação final.

TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º05/2020 - 27 DE FEVEREIRO DE 2020

EDITAL N.º06/2020 - 12 DE MARÇO DE 2020

1ª. Deliberado aprovar o Projecto de Regulamento Municipal para concessão de apoio destinado
ao Fomento da Produção Pecuária e submetê-lo a
discussão pública pelo período de 30 dias;

Deliberado atribuir um apoio financeiro de
375,00 € à Associação Rural Vivo para suportar
as despesas com a respectiva Associação;

2ª. Deliberado aprovar a proposta de Consolidação de Mobilidade Intercategorias /Coordenador Técnico/Secção de Atendimento e Apoio ao
Munícipe da DAF;
3ª. Deliberado aprovar a proposta de Consolidação de Mobilidade Intercategorias /Coordenador Técnico/Secção de Orçamentação e Medição
da Domas;
4ª. Deliberado aprovar por maioria com abstenção do Sr. Dr. Luís Teixeira a proposta de
Consolidação de Mobilidade Intercategorias /
Coordenador Técnico/Secção de Armazém , Máquinas e Viaturas da Domas;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
35.000,00 € ao Centro Social e Paroquial de Covide relativo à construção do Lar de Idosos;
6ª. Deliberado transferir o montante de 8.083,25
€ + IVA à Junta de Freguesia de Carvalheira para
Pavimentação de Caminho no lugar de Paredes;
7ª. Deliberado transferir o montante de 16.715,00 €
+ IVA à Junta de Freguesia de Gondoriz para Pavimentação do Caminho no lugar da Telheira;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
15.000,00 € + IVA a Junta de Freguesia de Moimenta para reparação do caminho de acesso à
casa dos Silvas em Regadas com ligação à Travessa de Andrias;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
9.870,64 € + IVA à Junta de Freguesia de Souto
para alargamento doa Estrada Municipal no lugar de Sá;
10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
2.120,00 € à Junta de Freguesia de Valdosende
para demolição de um penedo junto ao Parque
do Grupo Desportivo de Valdosende;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
6.000,00 à Junta de Freguesia de Valdosende para
aquisição de uma viatura;
12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
8.000,00 à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga
para fazer face aos encargos com a limpeza de
diversas vias municipais.

Deliberado atribuir um apoio financeiro de
15.350,77 € + IVA a Junta de Freguesia de Moimenta para obras de requalificação do Parque
Infantil da Sede do Concelho;
Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal
do Projeto de Plano de Contingência - Covid-19.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO APROVOU REGULAMENTO
PARA A CONCESSÃO DE APOIOS AOS
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu a primeira sessão deste ano da Assembleia Municipal de Terras de Bouro.
Na reunião, realizada a 7 de fevereiro, para
além do período de antes da ordem do dia,
onde foram abordados diversos aspectos
da vida concelhia, como o turismo, obras e
serviços municipais, entre outros, foi ainda, mas já na ordem de trabalhos, apreciada a atividade do município, bem como da
situação financeira do mesmo, nos termos
definidos na alínea c) do n.º 2, do art.º 25,
do Decreto - Lei nº75/2013 de 12 de Setembro e aprovado por unanimidade o Regulamento para a Concessão de Apoios aos
Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Terras de Bouro.

FESTAS DE SÃO BRÁS CANCELADAS
DEVIDO À COVID-19
A Câmara Municipal de Terras de Bouro
informa que as tradicionais Festas Concelhias em Honra de São Brás, que se realizariam entre os dias 6 e 10 de agosto,
estão canceladas devido à atual pandemia
da COVID-19.
As Festas Concelhias são um importante
cartaz do turístico, atraindo todos os anos
milhares de visitantes, tanto pelo seu programa musical e cultural, como também
por simbolizar o feliz reencontro dos emigrantes, migrantes, residentes e de todos
os que nos costuma visitar ao longo destes dias de partilha e de animação popular.
No entanto, tendo em vista a salvaguarda
da segurança e da saúde das pessoas e de
acordo com as orientações da DGS, a decisão do cancelamento era inevitável.
A Câmara Municipal está ciente que estas
medidas possam contribuir para o controle da pandemia e assim, no próximo ano,
avançar com todos os eventos que lamentavelmente foram cancelados.
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tradições ancestrais dos povos que habitavam a área
do PNPG, ligadas ao Pão e ao Azeite: Foi ainda realizado
um trilho pela Serra do Gerês, permitindo aos alunos um
contacto mais direto com a natureza.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
AS TRADIÇÕES ANCESTRAIS
DO PNPG

As ações proporcionaram aos alunos uma fantástica
“viagem” pelo ciclo do pão e do azeite, dando-lhes a
conhecer um processo que faz parte das memórias do
passado quando ainda não eram utilizadas máquinas
para o seu fabrico/produção. No início decorreu uma
desfolhada, seguindo-se uma mostra dos cereais que
são utilizados. De seguida, explicou-se e demonstrou-se
a forma como estes cereais são misturados, amassados,
levedados, moldados e levados ao forno a cozer.

Terminada a cozedura os alunos assistiram à abertura
do forno e procederam à degustação das fantásticas
O Município de Terras de Bouro, no âmbito do Projeto broas de pão quentinho preparado carinhosamente
Educativo PNPG GO, cofinanciado pelo POSEUR, organi- para cada aluno.
zou diversas atividades para os alunos do Agrupamento
de Escolas de Terras de Bouro, na Ermida (Vilar da Veiga). A atividade terminou com a realização do trilho da
Vela, onde as crianças puderam contactar com a natuAssim, os alunos do Agrupamento de Escolas desloca- reza e vislumbrar paisagens ímpares num território
ram-se à Ermida (Gerês) para conhecerem o “ciclo do pão paradisíaco.
e do azeite” e efetuarem um trilho. Com estas atividades
pretendeu-se dar a conhecer aos alunos costumes e
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

AUTARQUIA OFERECEU
TABLETS AO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE TERRAS DE BOURO
No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar do Cávado, a Câmara Municipal,
na pessoa da vereadora da Educação, Drª Ana Araújo,
procedeu no passado mês de fevereiro à entrega simbólica, no Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro,
de 32 tablets que irão proporcionar a todos os alunos de
todas as escolas do concelho uma ferramenta essencial
à modernização dos métodos de ensino e dos recursos
pedagógicos à disposição dos alunos.
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Com esta iniciativa, a autarquia pretendeu proporcionar, numa lógica de equidade, a oportunidade de acesso
a ambientes educativos e inovadores, aos alunos e docentes, com o objetivo de combater o insucesso escolar,
tornando o espaço de sala de aula rico em tecnologia,
facilitador da aprendizagem e do trabalho colaborativo.
Esta medida visa ainda agregar as medidas educativas
da promoção do sucesso e do combate ao abandono escolar, alinhadas com as políticas educativas nacionais
e tendo por base a estratégia educativa para a NUT III
Cávado.
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FASE MUNICIPAL DO CONCURSO NACIONAL DE
LEITURA DECORREU NA SEDE DO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE TERRAS DE BOURO

No dia 23 de janeiro e com a participação de 10 alunos do 1.º ciclo, 10 alunos do 2.º
ciclo e 10 alunos do 3.º ciclo, que foram selecionados em dezembro na fase escolar,
realizou-se no auditório e na Biblioteca da Escola Básica e Secundária de Terras de
Bouro, a Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura.
Para além de uma prova escrita, teve também lugar uma prova oral. O júri foi constituído por três elementos, a Vereadora da Educação do Município de Terras de Bouro,
Dra. Ana Araújo, o Diretor do Agrupamento, Dr. José Antunes e o Poeta da Montanha,
o escritor João Luís Dias.
O Município de Terras de Bouro felicita e agradece à equipa da Biblioteca Escolar
esta iniciativa, nomeadamente, à Coordenadora Interconcelhia das Bibliotecas
Escolares, Dra. Fernanda Freitas, ao escritor, João Luís Dias, “O Poeta da Montanha”
ao Dr. Caniço, responsável pela área informática do Agrupamento, ao professor da
Escola de Música do Centro Municipal de Valências, Luís Pinho e às alunas Francisca
e Fang que participaram nos momentos musicais.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO ABRE PISCINA À COMUNIDADE ESCOLAR

No dia 8 de janeiro, o Município de Terras de Bouro e o
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro oficializaram um protocolo de utilização da piscina municipal.
Neste âmbito e considerando, igualmente, que a modalidade de natação faz parte do programa curricular da
disciplina de educação física e que o Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro tem um Grupo/Equipa de
Natação no Âmbito do programa de Desporto Escolar, foi
assim estabelecida uma cooperação entre o Município e
o Agrupamento, tendo em vista o uso gratuito das instalações da piscina municipal. Neste período será garantida a presença permanente na piscina de um professor
e de um auxiliar durante os horários que venham a ser
definidos, de modo a assegurar a vigilância dos alunos.

PROJETO PNPG GO PROPORCIONOU
VISITA DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BRAVAL

O Município de Terras de Bouro, no âmbito do Projeto
Educativo PNPG GO, cofinanciado pelo POSEUR, organizou uma visita para os alunos do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro à BRAVAL (empresa que procede à valorização e tratamento dos resíduos sólidos).
A BRAVAL tem como objetivos estratégicos promover e
participar ativamente na consciencialização e na educação ambiental, estabelecendo e dinamizando canais
de comunicação corrente com a comunidade escolar.
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ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE TERRAS DE BOURO
INICIARAM PREPARATIVOS
PARA CONCURSO DE CULINÁRIA

O Município de Terras de Bouro, na sequência do Projeto
Educativo PNPG GO, organizou uma atividade para preparar os alunos do agrupamento de escolas, tendo em
vista o concurso de culinária que se irá realizar aquando
do encerramento do projeto.
O projeto PNPG GO organizou três concursos dirigidos
aos alunos do agrupamento de escolas. No ano letivo
2017/2018 foi lançado o concurso de poesia, cujos poemas, alusivos ao PNPG, foram compilados e encontrando-se agora a ser ultimada a edição de um livro de poesia.
No ano letivo 2018/2019, foi lançado um concurso de
fotografia de fauna e flora do PNPG que culminou com a
realização de uma exposição patenteada ao público e, no
ano letivo 2019/2020, foi lançado o concurso de culinária
que apela à criatividade dos alunos para criarem um doce
com ingredientes típicos da área do Parque Nacional.
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Para motivar os alunos a participarem neste concurso, o Município de Terras de Bouro
contou com a parceria das Monjas Cistercienses de Rio Caldo – Gerês (Santuário de São
Bento da Porta Aberta) que têm larga experiência na confeção de doçaria conventual e
que demostraram aos alunos alguns “truques” que os mesmos devem adotar na criação
do doce que vão apresentar a concurso.
Todos os alunos se mostraram bastante envolvidos na atividade, tendo aproveitado
para “por as mãos na massa”, ganhando assim confiança para a confeção do seu doce.
Já começaram a surgir algumas ideias que, pelo potencial, prometem um concurso
cheio de inovações na arte doceira.

O concurso de culinária irá decorrer aquando das jornadas de encerramento do projeto e os alunos irão apresentar doces que contenham na sua preparação ingredientes
típicos do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
O objetivo destes concursos é levar os alunos a explorarem e conhecerem as potencialidades que a área protegida do PNPG encerra e sensibilizá-los para a necessidade
da sua preservação e proteção.
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HORA DO CONTO
ENRIQUECIDA COM USO DE
TABLETS EM RIO CALDO
No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado, os alunos do 3º e 4º ano da
Escola Básica de Rio Caldo assistiram à hora do conto do
livro "Beatriz e o Plátano" e, no final da sessão, realizaram
um kahoot (plataforma de aprendizagem online) com 15
questões sobre o livro apresentado.
O questionário foi realizado com o recurso aos tablets
oferecidos ao Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro, reforçando o objetivo de estarem ao serviço de
toda a comunidade escolar do concelho.
A atividade foi a primeira a usar os tablets adquiridos e
foi dinamizada pela biblioteca escolar de Rio Caldo.

BOLETIM MUNICIPAL 1º TRIM 2020 | 29

PALESTRA "EDUCAR PARA
O DIREITO" DECORREU NA
VILA DO GERÊS

total que estima em mais de 60 mil estudantes. A par
da justiça penal, o projeto visa assim concretizar objetivos da prevenção geral ao mostrar aos jovens casos
reais e a gravidade de condutas ilícitas e respectivas
consequências penais. Foram abordados temas como a
violência no namoro. A Dra. Paula Varandas conseguiu
cativar a atenção da audiência com a utilização de uma
linguagem adequada à população juvenil, sendo que, o
No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate feedback dos alunos foi muito positivo. As temáticas
ao Insucesso Escolar do Cávado, o Município de Terras apresentadas foram claramente de encontro às expecde Bouro, numa parceria com a CPCJ de Terras de Bouro tativas que tinham sido criadas para a palestra.
e o Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, promoveu a realização de uma palestra alusiva à temática Esta atividade revelou-se muito pertinente, de acordo
“Educar para o Direito”.
com as recentes alterações das políticas educativas,
A sessão, que contou com a presença da Vereadora Drª
Ana Genoveva Araújo, realizou-se no passado dia 15 de
janeiro no Auditório Prof. Dr. Emídio Ribeiro, na vila do
Gerês e contou com a participação de 150 alunos do 9º
ano e ensino secundário. Este projeto, desenvolvido pela
Dra. Paula Varandas, advogada que exerce funções no
direito de família há 24 anos, surgiu em 2016 quando
esta percebeu que o número de crianças e jovens com
problemas na justiça aumentava exponencialmente.
Desde então, já fez mais de 500 palestras pelo país todo,
em escolas públicas e privadas para uma audiência

nomeadamente: perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória. O sucesso escolar assenta em três pilares:
valores, áreas de competências e princípios. É importante refletir sobre o que é a cidadania e como podemos
formar cidadãos responsáveis e ativos. É importante
que os alunos adquiram ferramentas indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena, ativa
e criativa na sociedade. A realização desta atividade
revelou-se perfeitamente enquadrada nestas novas
políticas educativas.
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

PALESTRA SOBRE A
CONDIÇÃO FÍSICA NO
DESPORTO AMADOR

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu, no passado
dia 8 de fevereiro, uma sessão dupla destinada a abordar
a condição física no desporto amador.
Promovida pela equipa terrabourense JC Team, da palestra constou a apresentação do responsável do departamento de performance XTREMEFIT KSA (ARÁBIA
SAUDITA) e EXOS FITNESS SPECIALIST, Rui Vieira e
ainda o Diretor Desportivo da JC TEAM e também EXOS
PERFORMANCE SPECIALIST, Nélson Vasconcelos.
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XXV TORNEIO
INTERASSOCIATIVO DE
FUTSAL CANCELADO
Devido à pandemia da Covid-19, o Município de Terras
de Bouro decidiu cancelar o XXV torneio interassociativo de futsal. Tal decisão vai de encontro à defesa e
interesse da saúde pública de todos os envolvidos na
organização e participação no referido torneio.
Lamentavelmente, a Câmara Municipal vê-se forçada
a cancelar o principal convívio inter-freguesias que
congrega, para além da paixão pelo futsal, o encontro
salutar entre as associações locais e os jovens de todos
os lugares do nosso território.

EQUIPA DE TERRAS DE
BOURO COMEÇOU COM
PONTARIA AFINADA A
1ª PROVA DO INTERCLUBES

Os atletas da Secção de Tiro Desportivo do Clube de
CPE de Terras de Bouro tiveram uma participação
honrosa na 1ª prova do Circuito Interclubes de Tiro
aos Pratos, que se realizou nos campos do complexo
desportivo de tiro de Vieira do Minho.
Com a visibilidade dificultada pelo nevoeiro com que a
Serra da Cabreira decidiu acolher mais de 140 participantes, os atletas da equipa terrabourense conseguiram
alguns troféus dignos de relevo, nomeadamente as conquistas do 2º lugar nas categorias de veteranos e de superveteranos, e a presença de outro atleta na final, em
disputa, por shot off, do 1º lugar da classificação geral.
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PROJETO BEM ENVELHECER
VISITOU MOSTEIRO DE TIBÃES

TERRAS DE BOURO É ANIMAÇÃO SOCIAL

No passado dia 5 de fevereiro, o projeto Bem Envelhecer,
sob o lema “Reviver as Tradições Religiosas”, proporcionou uma ação em Braga, onde marcaram presença
várias instituições do concelho.
A atividade intergeracional, organizada pelo Centro
Social da Paróquia de S. Vítor e pela Fundação Bomfim
decorreu no Mosteiro de Tibães com uma visita guiada
ao monumento, um dos edifícios históricos mais antigos da cidade de Braga. Seguiu-se um almoço convívio
e um momento de animação musical com o Grupo de
Cavaquinhos da Casa de Trás os Montes e Alto Douro
em Braga.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

XII CAMPANHA DE RECOLHA
DE SANGUE

A XII Campanha de recolha de sangue organizada pelo
Centro Municipal de Valências alcançou, uma vez mais,
excelentes resultados graças à adesão dos terrabourenses a esta nobre causa. A Sede do Centro Municipal de
Valências, em Moimenta, acolheu a ação organizada
pela respectiva valência municipal em parceria com o
Instituto Português do Sangue e da Transplantação e
obteve ótimos resultados. Os valores registados foram
alcançados com o contributo de muitos terrabourenses
que se mobilizaram em prol de uma distinta causa contribuir para o aumento das reservas de sangue nos
hospitais portugueses. Graças ao espírito solidário de
todos conseguimos superar os objetivos propostos,
motivando-nos assim para continuarmos a repetir esta
iniciativa futuramente.
O Município de Terras de Bouro agradece a todos os que
doaram sangue nestes dias pois este seu nobre gesto
poderá ajudar a salvar vidas.
A todos os que participaram, o nosso muito obrigado!
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GABINETE DE APOIO AO
AGRICULTOR E CONFAGRI
PRESTARAM ESCLARECIMENTOS
DESTINADOS AOS AGRICULTORES
DE TERRAS DE BOURO

O Gabinete de Apoio ao Agricultor do Município de Terras
de Bouro e a Confederação Nacional das Cooperativas
Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL
(CONFAGRI), representada na sessão pela Engª Isabel
Santana, promoveram, no passado dia 10 de fevereiro,
uma sessão no Salão Nobre dos Paços do Concelho destinada aos agricultores de Terras de Bouro.
O Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Manuel Tibo, agradeceu a presença de todos e registou

com agrado o trabalho desenvolvido quer pelo gabinete
municipal desta área, quer à CONFAGRI pelo aconselhamento e acompanhamento que efetua junto dos nossos
agricultores.
A responsável técnica da CONFAGRI fez entre outros, o
ponto de situação dos pagamentos diretos, abordando
igualmente o Plano de Desenvolvimento Rural.
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REFORÇO DE VELOCIDADE DA
REDE MÓVEL (4G) EM SANTA
ISABEL DO MONTE
A Câmara Municipal de Terras de Bouro tem evidenciado a preocupação de levar à população terrabourense
um serviço de rede móvel mais eficiente, no sentido
de atenuar a falta de telecomunicações em certas localidades. Neste âmbito e dando cumprimento às mais
recentes obrigações legais impostas pela ANACOM, a
autarquia, em parceria com a NOS, como Operador de
Telecomunicações, implementou um reforço de cobertura de rede móvel na localidade de St.ª Isabel do Monte,
com recurso à colocação de uma nova infraestrutura de
suporte de radiocomunicações que deverá estar operacional a curto prazo.
A construção da Estação de Telecomunicações (torre
com 20m de altura, com equipamento de telecomunicações e seus acessórios, inserida num espaço com cerca
de 20m2, devidamente vedado) foi instalada junto à antiga escola primária, ao lado do Centro Interpretativo
dos Moinhos de St.ª Isabel do Monte.
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1

DIVERSAS
INTERVENÇÕES
E MELHORIAS
NO CONCELHO
A Câmara Municipal de Terras de Bouro em colaboração com
as juntas de freguesia e diversas instituições, procederam à
construção, requalificação e melhoria de várias infraestruturas, com o propósito de proporcionar uma melhor qualidade
de vida à população local.
Para o efeito, realizou-se:
1 - Reabertura da E.M. 535 entre Chorense e Santa Isabel;
2 - Estação Meteorológica da Balança;
3 - Requalificação do pavimento no lugar de Sá, Covide;
4 - Construção de Capela Mortuária, Campo do Gerês;
5 - Requalificação de estrada em Santa Comba, Chamoim;
6 - Construção de muro em Rio Caldo;
7 - Construção de Canil em Cabaninhas, Gondoriz;
8 - Construção de Açude e Ecovia Gondoriz/Moimenta;
9 - Extensão de rede de água em Bairro da Vilar da Veiga;
10 - Segunda travessia do ramal EN-304, Rio Caldo;
11 - Instalação de ramal de água em Bairro, Vilar da Veiga;
12 - Requalificação do reservatório da Ribeira;
13 - Rede de saneamento em Paredes, Carvalheira;
14 - Rede de saneamento em Pergoim, Chamoim;
15 - Rede de saneamento em Paredes, Carvalheira;
16 - Sistema de desinfeção de água em Barral , Balança;
17 - Requalificação do reservatório das Cruzes, Vilar.

1

REABERTURA DA E.M. 535 ENTRE CHORENSE E SANTA ISABEL

2

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DA BALANÇA
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3

3

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO NO LUGAR DE SÁ, COVIDE

4

4

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, CAMPO DO GERÊS

5

5

REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADA EM SANTA COMBA, CHAMOIM

6

6

CONSTRUÇÃO DE MURO EM RIO CALDO
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7

7

7

CONSTRUÇÃO DE CANIL EM CABANINHAS, GONDORIZ ???

8

8

AÇUDE E ECOVIA DE MOIMENTA / GONDORIZ

9

9

EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA EM BAIRRO DA ASSUREIRA
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10

10

SEGUNDA TRAVESSIA DO RAMAL EN-304, RIO CALDO

11

11

INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA EM BAIRRO, VILAR DA VEIGA

12

12

REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA RIBEIRA

13

13

REDE DE SANEAMENTO EM PAREDES , CARVALHEIRA
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14

14

REDE DE SANEAMENTO EM PERGOIM, CHAMOIM

15

REDE DE SANEAMENTO EM CARVALHEIRA

16

16

SISTEMA DE DESINFEÇÃO DE ÁGUA EM BARRAL , BALANÇA

17

17

REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DAS CRUZES, VILAR
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IMPERMEABILIZAÇÃO
DE RESERVATÓRIOS

1

ANTES

CASAL - CHORENSE
SEQUEIRÓS - CHAMOIM
COLADO - GONDORIZ
OUTEIRO - RIO CALDO
MOINHO DO FERREIRO - GONDORIZ
FOZ - SOUTO
DEPOIS
A Câmara Municipal de Terras de Bouro, durante os meses
de janeiro e março de 2020, levou a cabo os trabalhos de
impermeabilização dos reservatórios nas Freguesias de
Chorense, Chamoim, Gondoriz, Rio Caldo e Souto.
Os reservatórios encontravam-se em muito más condições
de operacionalidade com muitas fissuras e revestimento
interior totalmente degradado. As fotografias capturadas
antes e depois da intervenção demonstram a situação.
As tarefas concretizadas foram:
1. Perfuração do Reservatório para substituição de tubagens, e instalação de ralo de fundo (trabalho realizado pelos
colaboradores do Município);
2. Aplicação de manta geotêxtil;
3. Aplicação de perfil fixador;
4. Aplicação e vulcanização da tela;
5. Higienização

RESERVATÓRIO DO CASAL - APÓS A INTERVENÇÃO

2

ANTES

DEPOIS

RESERVATÓRIO DE CHAMOIM - APÓS A INTERVENÇÃO
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3

ANTES

DEPOIS

4

ANTES

DEPOIS

RESERVATÓRIO DE COLADO - APÓS A INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DO OUTEIRO - APÓS A INTERVENÇÃO

5

ANTES

DEPOIS

6

ANTES

DEPOIS

RESERV. DO MOINHO DO FERREIRO - APÓS A INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DA FOZ - APÓS A INTERVENÇÃO
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REABERTURA DA EXTENSÃO
DE RIO CALDO DO CENTRO
DE SAÚDE A 2 DE JULHO

O Município de Terras de Bouro, segundo o documento
anexo da ARS Norte - ACES Cávado II Gerês/Cabreira,
informa que a Extensão de Saúde de Rio Caldo reabriu
no passado dia 2 de julho, de forma condicionada e tendo
em conta as contingências necessárias à sua reabertura.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
- 2ª feira: 08h às 14h
- 3ª feira: 14h às 20h
- 4ª feira: 08h às 14h
- 5ª feira: 14h às 20h
- 6ª feira: 08h às 14h

ACESSIBILIDADE:
• As consultas pelo telefone e email devem ser privilegiadas;
• Apenas é permitida a entrada dos utentes na Unidade
com consulta agendada, 10 minutos antes da hora
marcada;
• Todos os pedidos de renovação de medicação crónica As consultas previamente agendadas foram desmardevem ser efetuados preferencialmente por telefone cadas. Neste momento, estão a ser reagendadas as
ou email, acompanhados sempre de número de utente; consultas de grupos de risco/vulneráveis, conforme
avaliação da situação clínica, de forma prioritária, e
• Os resultados de exames complementares de diag- tendo em conta as restrições da Unidade.
nostico devem ser enviados por email, acompanhados
sempre de número de utente;
A segurança dos profissionais e utentes deve ser sempre mantida. Mantenha o distanciamento social, as
• Não é permitida a entrada de utentes sem consulta regras de etiqueta respiratória e higiene das mãos.
previamente agendada;
• Não é permitida a entrada de acompanhantes nas consultas, salvo excepções específicas e bem definidas.

ESTADO DE ALERTA
CORONAVIRUS
COVID-19

PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS

PROTEJA-SE!
Lave as mãos
frequentemente

Tape o nariz e a boca
quando espirrar ou tossir

Evite todo o
contacto social

Linha Saúde 24
Proteção Civil
Centro de Saúde
Linha COVID TBR

CUIDADOS A TER:
• Lave frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;
• Reforce a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições;
• Use lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
• Use em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;
• Deite os lenços usados num caixote do lixo e lave as mãos de seguida;
• Procure tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
• Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias.

CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO

Praça do Município
4840-100 Terras de Bouro
T. (+351) 253 350 010
www.cm-terrasdebouro.pt
geral@cm-terrasdebouro.pt

808 24 24 24
961 619 935
253 350 030
253 350 032

