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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
O primeiro semestre do presente ano fica claramente
marcado pela pandemia em que vivemos. Durante estes meses muitos têm sido os desafios e dificuldades
que procuramos sempre, de uma forma consciente e
responsável, combater e solucionar para o bem-estar de
todos. Neste âmbito e porque a vida tem que prosseguir
com a normalidade possível, procuramos fazer com que
o quotidiano se afigure estável e profícuo. A par da preocupação com os nossos profissionais de saúde, públicos e
privados, nomeadamente nas IPSSs, a quem prestamos a
nossa Homenagem, a educação também merece a nossa
atenção ao fornecermos material de proteção para que
os técnicos de educação possam prosseguir com o seu
valoroso trabalho. A pandemia foi também monitorizada
pelo funcionamento em Terras de Bouro, neste período,
de uma unidade móvel para fazer testes à Covid-19 e que
esteve disponível junto ao centro de saúde na sede do
concelho, tudo em nome de uma estratégia e de um plano
de ação do município para tranquilizar a população.

acreditamos piamente no futuro deles e do nosso concelho. Este pensamento, aliás, só tem paralelo na nossa
estratégia para o investimento no desenvolvimento, bem
espelhado, por exemplo, na execução da obra da Raia
Termal na vila do Gerês, intervenção que orçará cerca
de 500.000,00 euros e que modernizará esta localidade.
Também no Turismo, um dos motores da nossa economia,
continuamos focar as nossas intenções, requalificando e
sinalizando a rede de trilhos, assegurando desta forma a
segurança de quem nos visita.

Queria terminar fazendo um agradecimento especial e
que, perdoem-me, se impõe pela sua natureza. Agradeço
assim e reconheço o trabalho das nossas juntas de freguesia. Elas continuam a ser fundamentais com o seu
apoio e acompanhamento, seja social ou na resolução dos
problemas estruturais de cada freguesia. A necessidade
de as acompanhar nos seus pedidos e necessidades também faz com que este Executivo melhore todos os dias
a vida dos Terrabourenses, seja nos apoios estruturais,
água e saneamento, seja nos apoios sociais e culturais,
conseguindo desta forma alcançar igualmente os objetivos que assumimos desde a primeira hora que chegamos
Como tem sido apanágio deste Executivo, desde a pri- à Câmara Municipal.
meira hora, nunca nos abstraímos dos nossos objetivos e
propósitos em função das circunstâncias, pelo contrário, Por favor, não “baixem a guarda”, não facilitem e contiagora mais do que nunca temos que continuar a seguir nuem a proteger-se, seguindo, sem hesitar, as recomeno rumo que traçamos e, se possível, com mais firmeza dações da Direção- Geral de Saúde!
e vontade. Se investimos 60.000,00 euros nos nossos
jovens universitários, atribuindo-lhes bolsas de estudo Um abraço de Amizade e muita Saúde a todas e a todos!
que lhes permitem atenuar as suas despesas, é porque Manuel Tibo

4 | TERRAS DE BOURO

TERRAS DE BOURO É INVESTIMENTO

ASSINATURA DO
CONTRATO PARA
A REQUALIFICAÇÃO
DA RUA MIGUEL
TORGA NA VILA
DO GERÊS

INVESTIMENTO
DE 172.698,75 €

O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi o cenário escolhido, a 4 de
maio, para a assinatura do contrato de requalificação da Rua Miguel
Torga na vila do Gerês. A execução da empreitada é da responsabilidade da empresa VEIRABAR Lda e terá a duração de 120 dias, representando um investimento de 172.698,75 euros.
As obras incidirão sobre os seguintes aspectos de requalificação desta
área da vila do Gerês; a saber: a aplicação de camada de betão de limpeza, a construção de muros em betão armado, trabalhos de colocação de
colectores de águas pluviais, aplicação de nova pavimentação e lanços
em granito, colocação de resguardos metálicos, plantação de carvalhos
de médio porte, colocação de mobiliário em granito (banco), para além
de nova iluminação e sinalização rodoviária.
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REQUALIFICAÇÃO DA RUA MIGUEL TORGA
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ASSINATURA DO CONTRATO DA
EMPREITADA DA “RAIA TERMAL”
O Município de Terras de Bouro e a empresa ”José Firmino da Silva Ferreira, Ldª”,
formalizaram a assinatura do contrato de execução da obra da Raia Termal na vila
do Gerês.
A execução destes trabalhos, que vão vai incidir sobre uma área localizada na freguesia de Vilar da Veiga, inclui a requalificação do Parque da Assureira com intervenções preliminares de limpeza, aplicação de novas vedações, novos pavimentos,
muros, reperfilamento de percursos pedonais, estabilização de taludes, execução
de desmatação, grelhas de enrelvamento, aplicação de calçada à fiada e calçada à
portuguesa, construção de lagos artificiais, novo ramal de ligação eléctrica e execução de limpeza. Saliente-se ainda o tratamento e restauro do monumento "Banco
do Ramalho" com instalação de mobiliário urbano, bebedouro, ajardinamento e
arborização das plantas aromáticas, passadiço sobre linha de água, para além de
renovada sinalização rodoviária para esta mesma área.

A intervenção orçará o valor de
358.994,82 euros e tem o seu início
previsto para breve, sendo o prazo
global de execução de cento e vinte
dias.
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CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE
BOURO REQUALIFICA
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
PARA CONSUMO
Assegurar a qualidade da água para consumo humano
constitui um objetivo primordial nas sociedades atuais,
dada a sua importância para a saúde e a necessidade
de salvaguardar e promover a sua utilização racional
e sustentada. A melhoria da rede de abastecimento de
água reveste-se de grande importância para o desenvolvimento e para a modernização do nosso território,
contribuindo com grandes melhorias no que diz respeito à qualidade ambiental. No seguimento das recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos (ERSAR), já comunicadas previamente à
população, que obrigava os municípios a refletir os
custos da exploração da água, saneamento e resíduos

sólidos urbanos na fatura cobrada aos cidadãos, o atual
Executivo da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
assumiu, desde logo, a resolução dos problemas existente há longa data, bem como a melhoria da rede de
abastecimento de água e saneamento.
Neste contexto, a câmara municipal iniciou a manutenção e impermeabilização de reservatórios que apresentam várias lacunas em termos de higiene e segurança,
cujo betão está em avançado estado de degradação e
com muitas fissuras, o que provoca grandes perdas de
água. Está também a proceder ao reforço do armazenamento de água, cuja proteção das tubagens de entrada
e saída dos reservatórios estavam deficitárias e cujos
sistemas de ventilação dos depósitos de água tinham
de sofrer melhorias.
Assim, já se encontram concluídas as intervenções/
impermeabilizações de 23 reservatórios situados em
Carvalheira (Paredes, Assento e Infesta), na Balança
(Barral, Carrezedo, S. Pantaleão e Água Levada), na
Ribeira (reservatório velho), em Moimenta (Moimentaa-Nova e Sargento), em Chamoim (Sequeirós), em
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A autarquia tem melhorado os ramais de água e saneaValdosende (Assento, Chamadouro, Paradela e Vilarmento com a substituição e renovação de várias cona-Monte), em Gondoriz (Moinho do Ferreiro, Colado e
dutas em diversas freguesias do concelho, bem como
Mesquita), em Cibões (Cutelo), em Rio Caldo (Outeiro),
a instalação de novos depósitos de abastecimento de
em Souto (Foz e Devesa) e em Chorense (Casal).
água e a colocação e reparação de estações elevatórias.
De igual modo, já está adjudicada e prestes a arrancar
A curto prazo, está prevista a vedação das captações
a intervenção nos seguintes reservatórios:
de água destinadas ao abastecimento público que,
para cumprimento do Decreto-Lei nº. 382 de 1999,
1 Reservatório de Brufe
obriga a delimitação de perímetros de proteção das
2 Reservatório de Vergaço
referidas captações. No sentido de cumprir com uma
3 Reservatório de Cabenco
obrigação que há muito já deveria ter sido acautelada,
4 Reservatório de Gilbarbedo de Baixo
a autarquia tem em marcha uma intervenção de larga
5 Reservatório da Parreirinha
escala com vista à delimitação das 131 captações de
6 Reservatório da Lama
água do concelho.
7 Reservatório de Freitas
8 Reservatório da Aldeia
A Câmara Municipal de Terras de Bouro está conscien9 Reservatório de Grela
te que muito ainda está por fazer no que diz respeito ao
10 Reservatório de Cabaninhas
abastecimento de água e saneamento. No entanto, fica
11 Reservatório de Cavacadouro
o nosso compromisso de continuar a intervir na rede
12 Reservatório de Pesqueiras
pública de água e saneamento para garantir uma maior
13 Reservatório de Gogide
qualidade do serviço prestado aos terrabourenses.
14 Reservatório de S. Bento
15 Reservatório de Coutinho
16 Reservatório de Parada
17 Reservatório de Matavacas
18 Reservatório da Costa
19 Reservatório das Cruzes
20 Reservatório de Travassos
21 Reservatório de Valdozende
22 Reservatório de Ermida
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ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

RESERVATÓRIO DE COLADO - APÓS A INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DO OUTEIRO - APÓS A INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DO BARRAL - BALANÇA

RESERVATÓRIO DA RIBEIRA

RESERVATÓRIO DE ÁGUA LEVADA - BALANÇA

RESERVATÓRIO DE S. PANTALEÃO - BALANÇA
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RESERVATÓRIO DE CASAL - CHORENSE

RESERVATÓRIO DO SARGENTO - MOIMENTA

RESERVATÓRIO DO COLADO - GONDORIZ

RESERVATÓRIO DE CHAMOIM

RESERVATÓRIO DO MOINHO DO FERREIRO - GONDORIZ

RESERVATÓRIO DE INFESTA - CARVALHEIRA

RESERVATÓRIO DE CARVALHEIRA

RESERVATÓRIO DE PAREDES - CARVALHEIRA
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CENTRO CULTURAL
DE TERRAS DE BOURO
A Câmara Municipal de Terras de Bouro irá brevemente lançar a concurso público a requalificação do Centro Cultural da
Vila de Terras de Bouro.
No seguimento de uma candidatura submetida e aprovada no
âmbito da Eficiência Energética, o Município pretende assim
requalificar um dos maiores ícones da cultura terrabourense,
onde as populações oriundas das diversas freguesias assistiam a atividades culturais, como o teatro e o cinema.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

LIMPEZA E REQUALIFICAÇÃO DA REDE
DE TRILHOS NA SENDA DE MIGUEL TORGA

A Câmara Municipal de Terras de Bouro tem em curso várias intervenções no sentido
de renovar a Rede de Trilhos “na Senda de Miguel Torga”.
O processo de limpeza e remarcação dos trilhos encontra-se praticamente finalizado
e inclui mudanças no PR2 (Castelo - Covide e Monte) e PR12 (Moinhos de Stª Isabel
do Monte) que pretenderam simplificar os respetivos traçados. No PR5 (Águia do
Sarilhão - Campo do Gerês) e para garantir mais segurança aos pedestrianistas foi
aberta uma nova descida junto à albufeira de Vilarinho da Furna, bem como, corrigidas inconsistências de marcações no terreno. De igual modo, o PR7 (São Bento), o
PR8 (Couto do Souto), o PR9 (Geira) e o PR13 (Caniçada) estão neste momento a sofrer
alterações no sentido de melhorar e atualizar os traçados, conferindo-lhes um uso
mais seguro e mais apelativo ao nível da envolvente natural e dos pontos de interesse
turístico-culturais que cada um oferece.
A limpeza da vegetação pelos trabalhos dos Sapadores Florestais tem prosseguido,
faltando apenas pequenas intervenções pontuais em alguns trilhos. Em alguns trabalhos também foi feita a recolha de lixo deixado por pedestrianistas/peregrinos.
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ARRANQUE DOS TRABALHOS DE
SINALIZAÇÃO DOS CAMINHOS DE
PEREGRINAÇÃO A SÃO BENTO DA PORTA
ABERTA
O Município de Terras de Bouro, ciente da importância que o turismo religioso tem
para o nosso território, associou-se a diversas instituições no sentido de promover
os caminhos de peregrinação ao S. Bento da Porta Aberta. O objetivo da autarquia
é valorizar não só um recurso do turismo religioso, mas também destacar uma
vertente cultural e ambiental do território.
A valorização dos Caminhos de S. Bento da Porta Aberta e a segurança dos romeiros
que se deslocam ao Santuário, elevado a Basílica em março de 2015 e sendo um
local de culto com uma forte importância religiosa e turística, recebendo, por ano,
inúmeros turistas e peregrinos, oriundos dos quatro cantos do mundo, levou as
comunidades intermunicipais do Cávado e Ave a apresentarem uma candidatura
conjunta no âmbito do Programa Regional Norte 2020.
A implementação está assente na definição de um caminho principal que unisse o
território do Cávado, com origem em Esposende até São Bento da Porta Aberta com
cerca de 70 kms e 3 trajetos variantes, num total de cerca de 120 kms de caminhos.
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QUERCUS CLASSIFICA PRAIA DO
ALQUEIRÃO COM QUALIDADE DE
OURO EM 2020

Tal como sucedeu nos últimos anos, a Quercus –
Associação Nacional de Conservação da Natureza atribuiu o Galardão Qualidade de Ouro 2020 à Praia do
Alqueirão em Vilar da Veiga, distinguindo a qualidade
da água balnear desta praia fluvial.
A Quercus considera, igualmente fundamental, na época
balnear, o cumprimento das regras sanitárias nas praias,
delineadas pela Direção-Geral de Saúde seja cumprido,
apelando assim a todos que efetuem um planeamento
adequado das suas deslocações às praias, no sentido
de evitar acumulações no areal e nos acessos às zonas
balneares, consultando para o efeito a aplicação móvel
InfoPraia da Agência Portuguesa do Ambiente.

INFORMAÇÃO DA QUERCUS:
De acordo com os critérios definidos em 2019, para
receber a classificação de “Praia com Qualidade de
Ouro”, a água balnear tem de respeitar os seguintes
critérios:
• Qualidade da água excelente nas últimas cinco
épocas balneares de 2015 a 2019;
• Todas as análises realizadas na última época
balnear (2019) deverão ter apresentado resultados
melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I da Diretiva relativa às águas
balneares; isto é, para águas costeiras e de transição, todas as análises deverão apresentar valores
inferiores a 100ufc/100ml para os Enterococos
intestinais e inferiores a 250ufc/100ml para a
Escherichia coli, e para águas interiores, 200ufc/100ml e 500ufc/100ml, respectivamente;
• Na última época balnear (2019), não poderá ter
ocorrido qualquer tipo de ocorrência/aviso de
desaconselhamento da prática balnear, proibição
da prática balnear e/ou interdição temporária da
praia.
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TURISMO DO PORTO E NORTE
PROMOVE GERÊS
A TPNP, E.R., com o apoio da Câmara Municipal de
Terras e Bouro, organizou uma Press Trip com a Revista
Viajar visando a realização de uma reportagem para
esta conceituada publicação, direcionado no sentido
de assegurar a divulgação e consolidar a notoriedade
do Porto e Norte de Portugal no Mercado Ibérico.
A ação teve como foco central o Parque Nacional da
Peneda-Gerês, como um dos ex-libris do Turismo de
Natureza da nossa região.
Divulgar as potencialidades e diversidade do território
como um destino seguro para estas férias, foi o objetivo
da campanha promocional lançada pelo Turismo do
Porto e Norte de Portugal (TPNP).

INSTALAÇÃO DE PAINÉIS
INFORMATIVOS DA GRANDE
ROTA 50 - PNPG
A ADERE-PG implementou da Grande Rota PenedaGerês, com o objetivo de melhorar as condições de visitação no único Parque Nacional do país, adequando os
interesses do desenvolvimento turístico do território
com os princípios basilares da preservação e conservação da natureza.
O objetivo principal é o de tornar a Grande Rota no
percurso principal para a visita ao Parque Nacional, a
partir da qual devem ser comunicadas outras atrações
naturais e culturais do território e dinamizada a rede
de trilhos já implantada.
Assim, foram colocados vários painéis informativos da
grande rota que atravessa o nosso território nas etapas
10 (Brufe), 11 (Campo do Gerês), 12 (Vilar da Veiga Gerês) e 13 (Ermida), perfazendo cerca de 36 kms.
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TERRAS DE BOURO PREPARA A
INSCRIÇÃO DA SUBIDA DA VEZEIRA
NO INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO
CULTURAL IMATERIAL
No passado dia 17 de maio teve lugar a tradicional
subida à serra do gado das Vezeiras de Vilar da Veiga e
de Rio Caldo. Nas atuais circunstâncias não foi possível
realizar a habitual festa para assinalar esta tradição
ancestral, momento que será, certamente, retomado
no próximo ano. Ciente da importância destas tradições
típicas das nossas gentes e enraizadas na nossa cultura,
a autarquia tem em marcha a elaboração do dossiê de
caracterização desta prática com o objetivo da abertura
do processo de classificação para a inscrição da “Vezeira”
no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial
Português.
Esta medida destina-se a proteger as manifestações em
risco de desaparecimento a curto e médio prazo. Desta
forma, espera-se poder ajudar a travar o declínio desta
atividade tão importante e tão identitária das nossas
populações. A Câmara Municipal de Terras de Bouro
procura assim assumir a dinamização das tradições
como fator essencial do reforço da entidade cultural
do Minho.

TERRAS DE BOURO É CULTURA
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ESTÁGIO DA EQUIPA
OLÍMPICA DE CANOAGEM
EM TERRAS DE BOURO
ALBUFEIRA DA CANIÇADA
Usufruindo das excelentes condições naturais do nosso
concelho e utilizando para o efeito a Marina de Rio
Caldo, decorreu no mês de maio, o estágio de preparação da equipa nacional olímpica de Kayak Masculino.
Além do técnico nacional, Rui Fernandes, estão também presentes os atletas Emanuel Silva, João Ribeiro,
Messias Batista e David Varela.

TERRAS DE BOURO É DESPORTO
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO CONCEDE
89 BOLSAS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
A Câmara Municipal de Terras de Bouro promoveu a 24 de junho no Salão Nobre dos
Paços do Concelho e no Auditório Prof. Dr. Emídio Ribeiro da vila do Gerês, uma dupla
cerimónia de atribuição da “Bolsa de Estudo” para apoio à frequência no ensino superior.
Contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Manuel Tibo e da vereadora da Educação, Dr.ª Ana Genoveva Araújo, o município
contemplou assim 89 jovens do concelho com esta bolsa, como incentivo à valorização
académica, assumindo igualmente o desiderato do maior sucesso pessoal e do alcançar
do mais elevado patamar do conhecimento.
Esta iniciativa inseriu-se no âmbito do respetivo regulamento municipal e o valor total
do investimento situa-se nos 62.525,00 euros.

TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

INVESTIMENTO
SITUA-SE NOS

62.525,00 €

BOLETIM MUNICIPAL 2º TRIM 2020 | 19

AUTARQUIA OFERECE
TERMÓMETROS INFRAVERMELHOS
E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AOS
PRÉ-ESCOLARES DAS IPSS

destas valências concelhias a cumprir as regras de segurança e higiene que têm de ser garantidas para tentar
minimizar as probabilidades de contágio.

No âmbito das medidas definidas pelo Plano de Desconfinamento e na sequência da estratégia de combate
à pandemia da COVID 19, a Câmara Municipal de Terras
de Bouro procedeu à aquisição de termómetros infravermelhos que foram cedidos aos pré-escolares das IPSS do
concelho. De igual modo, foi entregue equipamento de
proteção, nomeadamente, luvas e máscaras com vista a
ajudar as educadoras e as auxiliares de ação educativa

A distribuição do referido equipamento permitiu dotar
estas entidades com equipamento mínimo indispensável
para lidar com a pandemia. Assim, foram entregues 3000
máscaras cirúrgicas, 10.000 luvas, 100 máscaras FFP2,
300 viseiras, batas e fatos de proteção.

De igual modo a Câmara Municipal de Terras de Bouro
iniciou, no dia 1 de abril, a entrega de equipamento de
proteção individual junto dos Centros Sociais.

De referir e agradecer a dádiva do sr. Rui Dias que ofereceu as referidas 300 viseiras.
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ALUNOS DO 11º E 12º ANO REGRESSARAM
ÀS AULAS EM SEGURANÇA
As aulas presenciais do 11º e 12º ano do ensino regular foram retomadas no dia
18 de maio, tendo a autarquia, na presença da vereadora Ana Genoveva, oferecido
termómetros infravermelhos ao Agrupamento de Escolas para controlar a temperatura, no intuito de serem acauteladas as medidas de prevenção face ao período
pandémico que vivemos. A oferta dirigiu-se especificamente aos alunos do 11º e
12º ano e, a contar com o reinício do pré-escolar a partir de 1 de junho, aos Jardinsde-Infância de Moimenta, Chorense, Carvalheira, Rio Caldo e Vila do Gerês.
De igual modo, foi assegurado o transporte dos alunos pela Câmara Municipal de
Terras de Bouro de acordo com as regras definidas. Foi assegurado o intervalo da
distância de segurança, o obrigatório uso de máscara durante o transporte e o uso
de gel desinfetante à entrada e saída das viaturas.

DECORREU A 29 DE JUNHO A
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu a 29 de
junho uma sessão ordinária do Conselho Municipal de
Educação, presidido pela vereadora da Educação. Na
reunião, para além da aprovação da ata da sessão anterior, foi realizado um ponto de situação dos projetos
educativos em curso, onde a sra. vereadora enunciou
e desenvolveu todas as atividades que se realizaram
de outubro até ao final do ano letivo. Também foram
abordadas as medidas adotadas durante o período
da nova realidade educativa, onde se expôs todo o
trabalho desenvolvido com a comunidade escolar em
período de pandemia.
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 160
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

EDITAL N.º 07/2020 - 03 DE ABRIL DE 2020
1ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Plano de Contingência Municipal,
no âmbito de eventual infecção pelo novo coronavírus - Covid-19;
2ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Plano Operacional Municipal, do
Serviço Municipal de Proteção Civil, no âmbito
da pandemia provocada pela Covid-19;

2º TRIMESTRE 2020

6ª. Deliberado atribuir um apoio de 1.000,00 €
ao Clube de Caça. Pesca e Ecologia de Terras de
Bouro para participação no circuito interclubes
/2020;
7ª. Deliberado concordar com a informação
da Técnica de Ação Social e atribuir um apoio
de 2.718,30 € à Srª. Maria Cândida Rodrigues
Branco para melhoria das condições habitabilidade, no âmbito da Habitação Condigna;

3ª. Deliberado ratificar a proposta de apoio aos
intervenientes da Proteção Civil, no âmbito da
Covid-19;

8ª. Deliberado concordar com a informação da
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de
3.690,00 € ao Sr. Adelino José Garcia Martins
para melhoria das condições habitabilidade, no
âmbito da Habitação Condigna;

4ª. Deliberado aprovar a proposta para estabelecimento de diversas medidas de apoio à
comunidade para efeitos de mitigação dos danos
causados pela pandemia da Covid-19 e submetê-la a ratificação da Assembleia Municipal;

9ª. Deliberado concordar com a informação
da Técnica de Ação Social e atribuir um apoio
de 1.326,96 € à Srª. Maria de Lurdes Carvalho
Ferreira para melhoria das condições habitabilidade, no âmbito da Habitação Condigna;

5ª. Proposta de Medidas de Apoio às Famílias e
Empresas apresentada pelo TBNP;

10ª. Deliberado concordar com a informação da
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de
3.488,28 € à Srª. Rosa Maria Pais Coelho Leitão
para melhoria das condições habitabilidade, no
âmbito da Habitação Condigna;

1 - Por maioria, com os votos contra do Sr. Presidente, Dr. Adelino, Drª. Ana Araújo e Dr. Luís
Teixeira deliberado recusar o ponto 1 da
proposta;
2 - Por unanimidade deliberado adiar o ponto 2
da proposta;
3 - Por unanimidade deliberado aprovar o ponto
3 da proposta.

11ª. Deliberado concordar com a informação
da Técnica de Ação Social e atribuir um apoio
de 4.428,28 € à Srª. Maria Avelina da Silva
Fernandes Loureiro para melhoria das condições habitabilidade, no âmbito da Habitação
Condigna;

12ª. Deliberado concordar com a informação da
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de
1.186,67 € à Srª. Leonor Gonçalves para melhoria das condições habitabilidade, no âmbito da
Habitação Condigna;
13ª. Deliberado concordar com a informação da
Técnica de Ação Socia, e atribuir um apoio de
520,85 € ao Sr. Adelino Rocha Martins para melhoria das condições habitabilidade, no âmbito
da Habitação Condigna;
14ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudo à
aluna Joana Veiga de Oliveira nos termos do
Regulamento de concessão de regalias Sociais
dos Núcleos da Cruz Vermelha Portuguesa e
Associação dos Bombeiros Voluntários de Terras
de Bouro;
15ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudo à
aluna Juliana de Brito Martins nos termos do
Regulamento de concessão de regalias Sociais
dos Núcleos da Cruz Vermelha Portuguesa e
Associação dos Bombeiros Voluntários de Terras
de Bouro;
16ª. Deliberado ratificar a atribuição de um
apoio de 15.000,00 € à Junta de Freguesia do
Campo do Gerês para obras da Casa Mutuária;
17ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir o montante de 4.261,20 € para a Junta de
Freguesia de Gondoriz, para encargos com a
estabilidade da Estrada Municipal no Lugar de
Guardenha.

TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º 08/2020 - 21 DE ABRIL DE 2020

EDITAL N.º 09/2020 - 23 DE ABRIL DE 2020

1ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Plano de Contingência Interno,
com medidas de Prevenção, contenção e resposta em casos de Infeção por SARS-COV-2 em
ambiente laboral;

1ª. Deliberado concordar com a proposta e transferir o montante de 12.025,00 € + IVA para a
União de Freguesia de Chorense e Monte, para
intervenção na reparação da Estrada Municipal
nº. 535, entre S. Sebastião e Saim;

2ª. Deliberado por maioria reprovar a proposta
do TBNP com votos contra do executivo em permanência, relativa à implementação de medidas
de apoio às famílias e empresas, no âmbito da
Pandemia da COVID-19;

2ª. Deliberado concordar com a proposta e
atribuir um apoio no montante de 800,00 € à
União de Freguesia de Cibões e Brufe, para realização das tradicionais festividades de Brufe
e Cabenco;

3ª. Deliberado aprovar a proposta e atribuir um
apoio de 1.200,00 € + IVA à Junta de Freguesia
de Valdosende para encargos com o corte de um
penedo no lugar de Vilarinho;

3ª. Deliberado concordar com a proposta e transferir para a Junta de Freguesia de Carvalheira o
montante de 17.419,59 € + IVA relativa às intervenções ao nível de saneamento, águas pluviais e
residuais e pavimentação na Rua dos Martingos,
Rua do Passadiços na Rua do Terreiro da Reza;

4ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir
o montante de 6.203,69 € + IVA para a Junta de
Freguesia de Valdosende, para encargos com a
instalação da rede de saneamento e pavimentação na Rua 1, no lugar de Paradela;
5ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir
o montante de 6.203,69 € + IVA para a Junta de
Freguesia de Valdosende, para encargos com a
instalação da rede de saneamento e pavimentação na Rua 3, no lugar de Paradela;
6ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir
o montante de 2.465,00 € + IVA para a Junta
de Freguesia de Gondoriz, para encargos com
a desobstrução e construção de muro no lugar
de Guardenha;
7ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir o montante de 1.617,00 € para a União de
Freguesia de Cibões e Brufe, para encargos com
a reparação de um muro de suporte no lugar de
Cabenco;
8ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir o montante de 6.717,22 € para a União de
Freguesia de Cibões e Brufe, para encargos com
a pavimentação da área envolvente da antiga
escola primária;
9ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir o montante de 9.095,93 € para a União de
Freguesia de Cibões e Brufe, para encargos com
a construção de muros para estabilização da
estrada no lugar de Gilbarbedo de Baixo;
10ª. Deliberado por maioria, com os votos contra dos Vereadores Dr. Paulo Sousa e
Dr. Luís Teixeira, aprovar a proposta no âmbito
do Combate à pandemia da COVID-19 para reduzir ou isentar o pagamento de rendas de diversos
estabelecimentos não habitacionais.

4ª. Deliberado concordar com a proposta e
atribuir um apoio no montante de 1.577,50 € à
Banda Musical de Carvalheira, para comparticipação das despesas com a receção à “Orchestre
d´Harmonie de Clermont-Ferrand”.

3ª. Deliberado transferir o montante de 8.500,00 €
para a União de Freguesia de Cibões e Brufe para
encargos incorridos com a limpeza de caminhos
e estradas municipais;
4ª. Deliberado fornecer materiais até ao montante de 1.345,50 € + IVA à Junta de Freguesia
de Moimenta para reparação do Regadio do
Pontido, no lugar de Moimenta-a-Velha;
5ª. Deliberado atribuir um apoio de 3.000,00 € à
Paróquia da Ribeira para remodelação do Centro
de Convívio da Paróquia;
6ª. Deliberado aprovar o Regulamento Municipal
para Concessão de Apoio Financeiro destinado
ao Fomento da Produção Pecuária e submeter
à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação final;
7ª. Deliberado concordar com a proposta a concessão de apoio a Estudantes do Ensino Superior;
8ª. Deliberado aprovar a Primeira Revisão ao
Orçamento da Receita e da Despesa e ao PPI e
submeter à Assembleia Municipal para efeitos
de aprovação final.

EDITAL N.º 10/2020 - 07 DE MAIO DE 2020

EDITAL N.º 12/2020 - 04 DE JUNHO DE 2020

1ª. Deliberado concordar com a proposta para
concessão de apoios aos alunos do ensino
superior;

1ª. Deliberado transferir o montante de
92.659,40 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Rio Caldo para pavimentação de ruas naquela
Freguesia;

2ª. Deliberado concordar com a proposta e transferir o montante de 5.020,00 + IVA à Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga, para encargos incorridos com a construção de um muro no lugar
de Chã-da-Ermida;

2ª. Deliberado transferir o montante de
71.624,47 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Vilar da Veiga para pavimentação de diversas
ruas naquela Freguesia;

3ª. Deliberado concordar com a proposta e transferir o montante de 6.456,00 + IVA para a União
de Freguesias de Chamoim e Vilar, para encargos
com a construção de muro na Estrada Municipal
535 no lugar de Santa Comba.

3ª. Deliberado concordar com a informação
da Técnica de Ação Social e atribuir um apoio
adicional de 1.414,50 € ao Sr. Jorge Oliveira Silva
para melhoria das suas condições habitacionais,
no âmbito da Habitação Condigna;

EDITAL N.º 11/2020 - 21 DE MAIO DE 2020

4ª. Deliberado por maioria, com abstenção do
Vereador do Partido Socialista, Dr. Luís Teixeira,
concordar com a proposta para designação de
Encarregado de Proteção de Dados, nos termos
do Regime Geral de Proteção de Dados.

1ª. Deliberado transferir o montante de 742,00 €
para a Junta de Freguesia de Carvalheira para
remoção de terras de caminhos municipais por
altura da tempestade Elsa e depressão Fabien;
2ª. Deliberado transferir o montante de 1.033,20 €
para a Junta de Freguesia de Vilar da Veiga para
desobstrução de um aqueduto no lugar das
Rocas, em Pereiró;

EDITAL N.º 13/2020 - 15 DE JUNHO DE 2020
1ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal declaração de compromissos Plurianuais
e remeter à Assembleia Municipal;
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2ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal declaração de pagamentos em atraso
e remeter à Assembleia Municipal;

5ª. Deliberado transferir o montante de
25.926,08 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Carvalheira para pavimentação de arruamentos;

17ª. Deliberado atribuir um apoio de 1.500,00 €
à Associação Warrior Proposal para obras nas
suas instalações;

3ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal declaração de recebimentos em atraso e remeter à Assembleia Municipal;

6ª. Deliberado transferir o montante de
11.199,79 € + IVA para a Junta de Freguesia da
Ribeira para pavimentação de arruamento no
lugar de Louredo;

18ª. Deliberado deferir o pedido de redução da
distância à estrema de propriedade - Cerdeira
Turismo e Ambiente, Ldaª.;

4ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Relatório Semestral da Sociedade
de Revisores de Contas – 2º. Semestre de 2019 e
remeter à Assembleia Municipal;
5ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Relatório do Estatuto do Direito
de Oposição e remeter à Assembleia Municipal;
6ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
Vereadores, Dr. Paulo Sousa e Dr. Luís Teixeira
deliberado remeter à Assembleia Municipal
os Documentos de Prestação de Contas – Ano
de 2019;
7ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
o Certificado Legal de Contas – Ano de 2019;
8ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
a Segunda Revisão aos Documentos Previsionais
de 2020;
9ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
a proposta – Linha de Crédito BEI /PT/2020/
Autarquias;
10ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
o protocolo - Instalação de ATM no Campo do
Gerês.

7ª. Deliberado transferir o montante de 3.045,00 €
para a Junta de Freguesia de Rio Caldo para
colocação de grade de proteção na Rua de Frade
no lugar de Matavacas;
8ª. Deliberado transferir o montante de
17.866,50 € para a Junta de Freguesia de Rio
Caldo para despesas suportadas com a reconstrução de muro de suporte na Rua do Moinho
no lugar de São Pedro;
9ª. Deliberado transferir o montante de 4.207,30 €
+ IVA para a Junta de Freguesia de Souto para
despesas suportadas com a pavimentação e
alargamento da Estrada Municipal no lugar
da Igreja;
10ª. Deliberado transferir o montante de
4.191,64 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Valdosende para despesas suportadas com a
instalação de rede de saneamento e de águas
pluviais na Rua 3 do lugar da Paradela;
11ª. Deliberado atribuir um apoio de 7.500,00 €
+ IVA à GDRC Juventude de Valdosende para
ampliação e remodelação da sua sede;

EDITAL N.º 14/2020 - 02 DE JULHO DE 2020

12ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos Sr. Vereadores, Dr. Paulo Sousa e Dr.
Luís Teixeira atribuir um apoio de 5.525,00 €
à Associação Sociocultural e Desportiva de
Valdosende para obras na sua sede;

1ª. Deliberado por maioria, com votos contra dos
Senhores Vereadores, Dr. Paulo Sousa e Dr. Luís
Teixeira, não ratificar o Contrato de Comodato
- Sala Polivalente;

13ª. Deliberado atribuir um apoio de 750,00 €
à Associação Cultural Rural Vivo com sede no
Campo do Gerês para desenvolvimento de atividades culturais;

2ª. Deliberado aprovar a proposta - Medidas de
Apoio à Comunidade - COVID 19;

14ª. Deliberado atribuir um apoio de 2.311,00 €
+ IVA à Freguesia de Gondoriz e de 10.399,50 €
+ IVA à União de Freguesias de Cibões e Brufe
para requalificação de abrigos de passageiros
naquelas Freguesias;

3. Deliberado aprovar o Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação de Futebol de
Braga relativo às inscrições dos elementos das
Associações Federadas do Concelho de Terras
de Bouro;
4. Deliberado transferir o montante de 78.524,34 €
+ IVA para a Junta de Freguesia do Campo do
Gerês para pavimentação e alargamento de
diversos arruamentos;

15ª. Deliberado atribuir um apoio de 1.000,00 €
à Associação IN NATURE para encargos com a
manutenção de Trilhos de BTT;
16ª. Deliberado atribuir um apoio de 4.877,60 €
à Associação Nova Vida da Balança para obras
de manutenção da sede;

19ª. Deliberado deferir o pedido de redução da
distância à estrema de propriedade – Ana Maria
Cancela Fernandes Afonso;
20ª. Deliberado por maioria, com abstenção do
Vereador Dr. Paulo Sousa deferir o pedido de
redução da distância à estrema de propriedade
– Emídio da Silva Peixoto;
21ª. Deliberado não votar o pedido de redução
da distância à estrema de propriedade – Seli-Na
Operation Porto, Unipessoal, Ldª. face à decisão
da CMDFCI.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REUNIU
NO DIA 29 DE MAIO, NA VILA DO GERÊS
O Auditório Professor Doutor Emídio
Ribeiro, na vila do Gerês, acolheu a 29 de
maio a segunda sessão ordinária do presente ano da Assembleia Municipal de
Terras de Bouro.
Da ordem de trabalhos constaram os seguintes pontos e deliberações:
1. Apreciação da 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; Apreciada;
2. Presentes para conhecimento as
Propostas do Executivo Municipal de
apoio à comunidade no âmbito do combate à pandemia da COVID 19; Conhecidas;
3. Análise e votação de Regulamento
Municipal de Concessão de Apoio à
Melhoria das Condições de Habitabilidade - Habitação Condigna;
Aprovado por maioria com quatro abstenções do Partido Socialista;
4. Análise e votação de Regulamento
Municipal Regulamento Municipal
para a Concessão de Apoio Destinado
ao Fomento da Produção Pecuária no
Concelho de Terras de Bouro;
Aprovado por maioria com oito abstenções, cinco do Movimento Independente
“Terras de Bouro é o Nosso Partido” e três
do Partido Socialista;
5. Análise e Votação da Primeira Revisão
aos Documentos Previsionais para 2020;
Aprovada por unanimidade;
6. Voto de Pesar pelo falecimento da
Senhora Maria Helena Alves Cerqueira,
mãe do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Moimenta;
Aprovado por unanimidade e consignado
o respectivo Minuto de Silêncio;

7. Voto de Pesar pelo falecimento da
Senhora Alzira Ribeiro dos Santos, mãe
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga;
Aprovado por unanimidade e consignado
o respectivo Minuto de Silêncio;
8. Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor José Augusto Capela;
Aprovado por unanimidade e consignado
o respectivo Minuto de Silêncio;
9. Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor José Balbino Vieira.
Aprovado por unanimidade e consignado
o respectivo Minuto de Silêncio.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO APROVOU PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE 2019
O Auditório Professor Doutor Emídio
Ribeiro, na vila do Gerês, voltou a receber,
no dia 19 de junho, a sessão da Assembleia
Municipal de Terras de Bouro.
A terceira sessão ordinária de 2020 teve a
seguinte ordem de trabalhos e consequentes deliberações:
1. Apreciação da 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; Apreciada;
2. Análise e conhecimento da Declaração
de Compromissos Plurianuais, nos termos da lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso; Conhecida;
3. Análise e conhecimento da Declaração
de Pagamentos em Atraso, nos termos da
lei dos Compromissos e dos Pagamentos
em Atraso; Conhecida;
4. Análise e conhecimento da Declaração
de Recebimentos em Atraso, nos termos da lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso; Conhecida;

5. Análise e conhecimento do Relatório
Semestral da Sociedade de Revisores de
Contas do Município; Conhecido;
6. Análise e conhecimento do Relatório
do Estatuto do Direito de Oposição – 2019;
Conhecido;
7. Análise e votação dos Documentos de
Prestação de Contas relativos a 2019;
Aprovados por maioria com nove abstenções, cinco dos deputados do Movimento
Independente “Terras de Bouro é o Nosso
Partido” e quatro dos deputados do Partido
Socialista;
8. Análise e conhecimento da Certificação
Legal das Contas bem como do Relatório
e Parecer do Auditor Externo – exercício
de 2019; Conhecida;
9. Análise e votação da Segunda Revisão
aos Documentos Previsionais para o ano
de 2020; Aprovada por unanimidade;
10. Análise e votação da autorização de
contratação de empréstimos ao abrigo da
Linha BEI PT Autarquias 2020.
Aprovada por unanimidade.
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CÂMARA MUNICIPAL E AEVH EFETUARAM
CAMPANHA DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

A iniciativa “Comércio com Vida! Compre cá! – Terras de Bouro tem!”, que decorreu
no dia 18 de maio no nosso território, teve por objetivo principal passar uma mensagem de apoio aos comerciantes e de sensibilização à população local para preferir o
comércio de proximidade.
Nesta fase de retoma da economia torna-se fundamental o apoio e a consciencialização aos nossos empresários e à população em geral para consumir no comércio de
proximidade, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, acompanhado dos responsáveis da Associação Empresarial do Vale do Homem, Presidente,
José Manuel Lopes, e Vice-Presidente, Miguel Teixeira, além de representantes do
tecido empresarial local.
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GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TERRAS
DE BOURO

No âmbito do Projeto Chega Mais – cofinanciado pelo
POISE-03-4437-FSE-000186 com tutela da CIG –
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, foi
criado um Gabinete de Apoio à Vítima de Violência
Doméstica com área de atuação no concelho de Terras
de Bouro.
Esta valência resulta de uma parceria conjunta entre
os Municípios de Terras de Bouro, Amares e Vila Verde
e a SOPRO ONGD – Solidariedade e Promoção e tem
como finalidade proporcionar atendimento, apoio e
reencaminhamento de vítimas de violência doméstica,
atuando numa lógica de trabalho em rede, por forma a
dar respostas de proximidade no apoio e intervenção
multidisciplinar e especializada às vítimas. O Gabinete
de Apoio à Vítima de Violência Doméstica está sediado
no edifício dos Bombeiros Voluntários de Terras de
Bouro e tem como objetivo disponibilizar uma resposta de intervenção no âmbito da violência de género
que integre as componentes de combate à violência
doméstica/violência no namoro e apoio às vítimas de
qualquer género.
Devido a situação atual relacionada com o covid-19,
e tendo em conta os procedimentos de segurança e
higiene, é solicitado que seja efetuado previamente
um telefonema para agendamento do dia e hora do
atendimento.
Horários | Local do Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica:
Segundas – feira | 10h00 – 16h00
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro
Av. dos Bombeiros Voluntários, 21
4840-100 Terras de Bouro
Contactos da Equipa Projeto Chega Mais:
Telemóveis: 933 588 520 | 963 667 175

TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL
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SALÃO NOBRE ACOLHEU A 29 DE MAIO A REUNIÃO
DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS)

Decorreu a 29 de maio a reunião do Conselho Local de
Ação Social (CLAS), encontro de trabalho que teve na
sua agenda os seguintes pontos:
• Informações relacionadas com o CIAB-Centro de
Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo
(Tribunal Arbitral de Consumo). O Dr. Fernando
Viana, diretor executivo do CIAB, organismo que
promove a realização de arbitragem de forma institucionalizada, procedeu a uma apresentação do CIAB,
que se encontra inscrito junto da Direção-Geral do
Consumidor, como entidade de resolução alternativa
de litígios e resolução de conflitos ;
• Apresentação do Projeto “Cuidar de Quem Cuida”
(CASTIIS);
• Apresentação dos Projetos “CHEGA +” e “ENVOLVER”
(SOPRO-Solidariedade e Promoção);
• Apresentação do Relatório de Execução Anual de
2019 do Projeto CLDS-4Geira;
• Análise e votação de novos Pareceres Técnicos sobre
os pedidos apresentados pelos Centros Sociais de
Cibões e Chorense, no âmbito da candidatura apresentada ao Aviso NORTE-42-2018-15 | Investimentos
em Equipamentos Sociais.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

CENTRO DE RASTREIO AO
COVID 19 EM TERRAS DE
BOURO
A unidade móvel para fazer testes à Covid-19 em Terras
de Bouro esteve disponível a partir do passado dia 17
de abril, junto ao centro de saúde na sede do concelho.
Esta estrutura teve como finalidades: fazer os testes
das pessoas enviadas pelo próprio ACES e verificar
algum caso específico que possa surgir. O Centro de
Rastreio COVID 19 – Terras de Bouro funcionou às sextas-feiras das 15h às 19h. As colheitas realizaram-se
na modalidade de Drive Thru, permitindo testar todas
as pessoas sem que estas tenham necessidade de sair
da sua viatura.
De igual modo, a Câmara Municipal de Terras de Bouro
realizou, em parceria com a ACES Gerês Cabreira e ARS
Norte, testes de despistagem da Covid-19 para todos os
utentes e colaboradores dos Centros Sociais, e testes
de rastreio a todos os utentes e funcionários dos lares
de idosos e do apoio ao domicílio. Igualmente, foram
assegurados os testes aos utentes com sintomatologia

devidamente submetidos a uma avaliação médica. A
marcação dos testes foi agendada entre os interlocutores de cada instituição social e os técnicos do Centro
de Saúde de Terras de Bouro.
Um agradecimento especial aos Bombeiros Voluntários
de Terras de Bouro pela excelente colaboração na cedência da ambulância.
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XIII CAMPANHA DE
RECOLHA DE SANGUE
DECORREU EM TERRAS
DE BOURO
O Centro Municipal de Valências de Terras de Bouro
organizou mais uma importante campanha de recolha
de sangue. A décima terceira edição alcançou mais uma
vez excelentes resultados graças à adesão dos terrabourenses a esta causa. A sede do Centro Municipal de
Valências, em Moimenta, acolheu a companha de recolha de sangue em parceria com o Instituto Português
do Sangue e da Transplantação.
Os valores registados foram alcançados com o contributo de muitos terrabourenses que se mobilizaram em
prol de uma nobre causa - contribuir para o aumento
das reservas de sangue nos hospitais portugueses.
Graças ao espírito solidário de todos e considerando
que estamos perante uma fase muito crítica foram
superados os objetivos propostos, criando assim uma
motivação para continuar a repetir esta iniciativa
futuramente.
O Município de Terras de Bouro agradece a todos os
que doaram sangue, pois este seu nobre gesto poderá
ajudar salvar vidas. A todos os que participaram, o
nosso muito obrigado!
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CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL
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PAVIMENTAÇÃO EM GRADOURO E PERGOIM - CHAMOIM
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PAVIMENTAÇÃO ENTRE CHAMOIM E CARVALHEIRA
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PAVIMENTAÇÃO EM CARVALHEIRA
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PAVIMENTAÇÃO EM CAMPO DO GERÊS
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· ADMEUS
· ADPROPEIXE
· CHÃ DA ERMIDA

PAVIMENTAÇÃO EM VILAR DA VEIGA
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PAVIMENTAÇÃO EM RIO CALDO

RUA DO BAIRRO - PARADA
RUA DA CACHOEIRA - PARADA
RUA DA CARVALHA MONA - PARADA
TRAVESSA DA CARVALHA MONA - PARADA
RUA DA FONTE DO GAIO - PARADA
RUA DA FORCADEIRA - PARADA
RUA DA GOUFINHA - PARADA
RUA DOS VALES - PARADA
RUA DA LUZ -PAREDES
RUA DO CANO - SEARA
RUA DO CAMINHO NOVO - SEARA
RUA DOS MOROUCINHOS - SEARA
RUA PEITO DA LOMBA - SEARA
RUA DO REBOREDO - SEARA
RUA RIBEIRO DO PORTO - SEARA
RUA DE TORNEIROS - SEARA
RUA DR. XAVIER ARAÚJO - SEARA
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PAVIMENTAÇÃO EM COVIDE
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1

OUTRAS
INTERVENÇÕES
E MELHORIAS
NO CONCELHO

CONSTRUÇÃO DE MURO EM GILBARBEDO DE BAIXO - CIBÕES

2

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 - Construção de muro em Gilbarbedo - Cibões;
2 - Construção de muro em Sta Comba - Chamoim;
3 - Construção de muro de suporte - Chorense;
4 - Calcetamento no Lugar do Assento - Cibões.
CONSTRUÇÃO DE MURO EM STA COMBA - CHAMOIM

3

CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE - CHORENSE

4

CALCETAMENTO NO LUGAR DO ASSENTO - CIBÕES
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LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO

SMAC
SERVIÇO MUNICIPAL
DE APOIO AO
CONSUMIDOR
Este serviço garante a todos os
consumidores de TERRAS DE BOURO o
acesso a informação e à resolução dos
seus conflitos de consumo de forma
totalmente gratuita.

OBJETIVOS
· Informação aos consumidores e empresas
dos seus direitos e deveres
· Resolução de conflitos de consumo através
da mediação, conciliação e arbitragem

O QUE SÃO CONFLITOS DE CONSUMO?
São os problemas que decorrem da
aquisição de bens ou serviços destinados a
uso não profissional e fornecidos por pessoa
singular ou coletiva, que exerça com caráter
profissional uma atividade económica, que
vise a obtenção de benefícios.

EXEMPLOS
· Adquiri uma viatura com defeito;
· Celebrei um contrato de comunicações
eletrónicas e não sabia que estava
fidelizado;
· O meu fornecedor de eletricidade não
aceita a contagem que lhe facultei.

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

ONDE ME DEVO DIRIGIR?
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA DE BOURO
AO SERVIÇO MUNICIPAL DE APOIO AO
MUNÍCIPE - BALCÃO ÚNICO
Praça do Município
4840-100 Moimenta
T. 253 350 010
E. geral@cm-terrasdebouro.pt

EM QUE CASOS PODE RECORRER AO
TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO?
Para resolver os seus conflitos de consumo.
NOTA:
A intervenção do CIAB - Tribunal Arbitral
de Consumo depende sempre da verificação
das regras de competência constantes da
Lei e do seu Regulamento (www.ciab.pt)

O RECURSO AO CIAB É:
· Gratuito
· Próximo
· Fácil
· Rápido
· Seguro
· Confidencial

TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO
BRAGA
R. D. Afonso Henriques, 1
(Ed. Junta de Freguesia da Sé)
4700-030 Braga
T. 253 617 604
E. geral@ciab.pt

VIANA DO CASTELO
Av. Rocha Paris, 103 (Ed. Villa Rosa)
4900-394 Viana do Castelo
T. 258 809 335
E. ciab.viana@cm-viana-castelo.pt

Projeto apoiado pelo Fundo para a Promoção
dos Direitos dos Consumidores.

