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EDITORIAL
Caras e caros Terrabourenses!
A revista municipal relativa aos meses de abril,
maio e junho de 2014 será divulgada no início do
mês de agosto, momento de termos entre nós os
nossos familiares, amigos e emigrantes, hoje
cidadãos da Europa e do mundo. Envio para todos
os que regressam à nossa querida terra para gozar
as suas férias uma saudação de estima e os votos
de ótima estadia em Terras de Bouro.
Para todos os Terrabourenses que trabalham
noutras paragens, mais ou menos longínquas, dirijo
algumas palavras sobre o nosso concelho e a nossa
gestão autárquica.
Começo pelo acontecimento mais marcante do
presente ano: comemoramos, em 2014,
precisamente no dia 20 de outubro, os 500 anos
da outorga da Carta de Foral à “Terra de Bouro”
pelo Rei D. Manuel I, que ocorreu em 20 de outubro
de 1514.
Um foral é um documento jurídico autêntico,
outorgado por autoridade legítima, e que se destina
a regular a vida coletiva de qualquer povoação
nova ou já existente. A carta de foral era um
diploma régio de direito público, usada para
cimentar a autonomia municipal, baseada nos
foros e costumes de cada terra, a qual era
concedida de maneira espontânea pelo soberano
ou, então, a pedido dos moradores.
Os forais são documentos muito antigos no
reino de Portugal, estando já documentados desde
a fase do Condado Portucalense. Naturalmente,
no contexto de evolução do reino e de produção
legislativa que afetava os municípios, a que se
acrescenta o passar do tempo sobre as primeiras
cartas de foral, estes documentos chegam a um
ponto em que se encontram desatualizados, dando
lugar à elaboração de documentos novos. É
precisamente neste aspeto de inovação que se
enquadra a reforma dos forais no reinado de D.
Manuel I, chamados Forais Novos.
Os Forais Novos de Dom Manuel que interessam
à região geográfica do Minho começam,
cronologicamente, com o foral de Ponte de Lima,
concedido a 11 de Junho de 1511, e encerram com
o encarte dado a Celorico de Basto, em 29 de

março de 1520. Contudo, a reforma dos forais
decorreu entre os anos de 1497 e 1522, abarcando
as comarcas provinciais de então: Dantre Douro e
Minho (Entre-Douro-e-Minho), Trallos Montes ou
d’Alem Douro (Trás-os-Montes e Alto Douro), Beira,
Estremadura, Dantre Tejo e Odiana (Entre Tejo-eOdiana) e Algarves.
Para celebrarmos com dignidade os 500 anos
do nosso concelho, estamos a concretizar várias
atividades. No próximo dia 2 de agosto,
realizaremos um grande Cortejo Histórico com a
participação das instituições e associações do
concelho. Nos meses de setembro, outubro e
novembro levaremos a cabo exposições de
trabalhos e de documentos, a realização de um
ciclo de conferências sobre Terras de Bouro, a
publicação de um livro com textos e estudos sobre
o concelho, a inauguração de um monumento
comemorativo dos 500 anos do foral no dia 20 de
outubro e a publicação de uma medalha
comemorativa.
Somos um concelho com passado, com presente
e com futuro que é preciso valorizar e engrandecer.
Falemos agora da nossa gestão autárquica.
Todos sabemos que os últimos anos trouxeram ao
nosso país momentos de grandes dificuldades
económicas e sociais que exigiram e exigem
decisões e opções políticas e financeiras
equilibradas e ajustadas à realidade, de forma a
atenuar as dificuldades das pessoas que devem
estar no centro das nossas preocupações.
O desemprego é o principal rosto da crise e
aquele que mais nos afeta e preocupa.
Preocupamo-nos com os problemas no âmbito do
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emprego e do rendimento económico das famílias.
Assim, o Município integrou, em 2013, 98 pessoas
em projetos financiados pelo IEFP, tais como
Estágios, Contratos Emprego Inserção (CEI e CEI+)

municipal, em vários idiomas; participámos em
eventos de divulgação do concelho, como a Bolsa
de Turismo de Lisboa e a Feira de Nanterre, em
Paris. Dinamizámos os postos de turismo do Vale
do Cávado, colocando mais funcionários de modo
a mantê-los abertos todos os dias da semana e a
alargar o horário de funcionamento durante o
verão.
Também assumimos a agricultura como fonte
de emprego e de rendimento familiar e, por isso,
continuamos a manter um grande dinamismo no
Gabinete de Apoio ao Agricultor que, através de
candidaturas, faz com que centenas de milhares
de euros entrem no concelho para apoiar os nossos
agricultores e melhorar a qualidade de vida das
suas famílias.
Mantendo a preocupação com as pessoas e a
melhoria da qualidade de vida, ao longo dos
últimos anos pavimentámos estradas e ruas e
procedemos a vários arranjos urbanísticos de
espaços públicos.
O executivo municipal também se avalia pela
dinâmica que consegue criar e pelo apoio que
presta aos munícipes. Assim, melhorámos os apoios
à comunidade através do Centro Municipal de
Valências, organizando e dinamizando os
programas ATL de Verão, Natal e Páscoa e a colónia
de férias “Júnior”. Criámos atividades de ocupação
de tempos livres para as crianças, durante as férias
escolares, para que os pais pudessem trabalhar.

e Contratos Emprego de Inserção para pessoas
com deficiência ou incapacidades físicas e mentais.
Continuamos a assumir o turismo como uma
alavanca da economia do nosso concelho e uma
fonte de emprego. Para planificarmos e
melhorarmos as atividades turísticas, criámos o
Conselho Municipal de Turismo e promovemos
um “Plano de Valorização dos Recursos Turísticos
do concelho de Terras de Bouro”, solicitado a uma
empresa creditada, cujas orientações procuraremos
concretizar ao longo dos próximos cinco anos. Para
divulgar as potencialidades turísticas do nosso
concelho e atrair mais visitantes, estivemos, mais
uma vez, presentes em diversas revistas e jornais
regionais, nacionais e internacionais; continuámos
a publicação de uma nova revista turística

Continuamos com a delegação da Câmara
Municipal em Rio Caldo e abrimos a delegação da
Vila do Gerês, onde o Presidente da Câmara atende
os munícipes do Vale do Cávado.
Empenhamo-nos na preservação e na
valorização da cultura, da educação e do ambiente
e realizámos eventos culturais, comemorativos,
recreativos e desportivos. No domínio da Ação
Social, prestamos inúmeros apoios sociais
(habitação, educação, combate contra a pobreza).
Também apoiamos as Instituições do concelho,
como a Banda Musical de Carvalheira, os
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, as
Delegações da Cruz Vermelha, os Centros Sociais
e Paroquiais, o Centro de Solidariedade Social de
Valdosende, os Clubes Desportivos e as Associações
Culturais e Recreativas.
Relativamente a obras municipais, concluímos

4
e inaugurámos a piscina municipal e executámos
o projeto “Aqua Cávado”, que criou centros de
promoção turística, requalificação de espaços
públicos e trilhos pedestres no vale do Cávado e
no vale do Homem. Continuámos a execução do
projeto Natur Parque, no Campo do Gerês. Temos
consciência de que há ainda muitos problemas
por resolver: a falta de emprego, um eficaz
abastecimento de água ao domicílio em várias
freguesias, a requalificação de vias de acesso, o
saneamento básico, etc.
Relativamente às Contas do Município, desde
o início da nossa gestão autárquica que assumimos
a gestão financeira com rigor, assentando as nossas
decisões em dois pilares fundamentais: os fundos
financeiros disponíveis e a seleção criteriosa das
obras mais úteis ou necessárias aos munícipes.
Apesar das restrições e reduções significativas das
transferências do Orçamento do Estado para as
autarquias (em apenas cinco anos perdemos cerca
de dois milhões de euros de receita), temos
conseguido apoiar as pessoas, melhorar a
qualidade de vida e executar obras, mantendo o
equilíbrio das contas do Município. As dívidas de
curto prazo (dívidas a fornecedores), no final de
2013, fixaram-se em 127.361,55 € (menos
84.704,00 € do que em 31 de dezembro de 2012,
o que representa um decréscimo de cerca 40%.);
as dívidas de médio e longo prazo (empréstimos
bancários) situam-se em 3.706.948,43 € (menos
496.826,32 € do que em 31 de dezembro de 2012,
o que representa um decréscimo de 12%.)

Aos cortes no orçamento municipal impostos
pelo governo, responderemos com mais eficácia
e maior rigor na gestão financeira do nosso
município. O nosso principal compromisso é o de
estar ao lado dos munícipes e de encontrar soluções
e respostas positivas para os seus problemas. Pode
o governo do país obrigar-nos a encerrar serviços
públicos, pode reduzir drasticamente as receitas
municipais através de cortes nas transferências do
orçamento do estado para o nosso município.
Somos um povo que nunca se deixou vencer pela
resignação e pela indiferença. E isso dá-nos alento
para enfrentarmos o futuro.
Estamos no início de um novo período na gestão
do nosso Município. Precisamos de todos vós, do
vosso apoio, do vosso incentivo e da vossa
compreensão. Há um projeto e um trabalho que
merecem continuar a favor do nosso concelho. As
pessoas e as instituições devem e vão continuar a
ser o centro das nossas decisões políticas.
Termino com um forte abraço para todos os
Terrabourenses que nos visitam e se encontram
entre nós neste período de férias e desejo-lhes,
após o regresso aos locais onde trabalham, mais
um ano cheio de sucessos, saúde e felicidade.

» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal

Quarta edição da Exposição de Ovos da Páscoa do Concurso
“Pintar a Páscoa” Realizou-se na Vila de Terras de Bouro

“... A Escola EPATV
considerou um
sucesso a 4ª edição
das Exposições de
Ovos Integrados no
Projeto Pintar a
Páscoa, que se
realizou nos
municípios de
Terras de Bouro,
Amares e Vila
Verde ...”
in Vilaverdense

Com a presença da Vereadora da Câmara Municipal
de Terras de Bouro, Dr.ª Liliana Machado, e dos
responsáveis da Escola Amar Terra Verde, Dr.ª Sandra
Araújo e Dr.ª Aurélia Barros, e ainda do Agrupamento
de Escolas de Terras de Bouro, Dr. Óscar Rodrigues,
decorreu, no passado dia 8 de abril, a cerimónia de
abertura da quarta edição da exposição de ovos da
Páscoa intitulada “Pintar a Páscoa IV”, mostra que
contou com a presença de cerca de vinte trabalhos
alusivos à quadra.
As “verdadeiras obras de arte” expostas foram
elaboradas pelas escolas, associações, juntas de
freguesia, Centro Municipal de Valências (Pólo de
Moimenta e Pólo do Gerês) e centros sociais do
concelho de Terras de Bouro, conforme se pôde
constatar durante a exposição que esteve patente
durante o mês de abril no Largo do Município.
O Município agradece a participação de todas as
coletividade envolvidas no evento.
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Fotos dos Ovos Participantes
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Iª Feira do Cabrito Biológico da Serra do Gerês Decorreu na Vila de Terras
de Bouro
A Cerimónia de abertura da Feira decorreu no
passado dia 28 de junho, com a presença do
Secretário de Estado da Alimentação e da
Investigação Agroalimentar, Prof. Doutor Nuno
Vieira e Brito.

decorreu no sábado à noite e, no domingo, o
concurso pecuário e a animação de rua, com alusão
ao período quinhentista, também uma forma de
assinalar as Comemorações dos 500 anos da
atribuição do Foral de Terras de Bouro.

A Iª edição desta feira teve como objetivo a
promoção da região e da sua gastronomia local,
destacando-se os produtos endógenos, como o
cabrito, as ervas aromáticas e os chás. De igual
forma, procurou-se promover o interesse da
população pelos produtos locais, nomeadamente
pelo cabrito biológico do Gerês, assim como
incentivar os produtores e restaurantes da região
a ver neste evento uma oportunidade de promoção
e escoamento dos seus produtos, além de oferecer
aos visitantes produtos genuínos com uma
confeção tradicional.

A iniciativa foi promovida pelo Município de
Terras de Bouro e pela ATAHCA (Associação de
Desenvolvimento das Terras Altas do Homem,
Cávado e Ave), contando com a colaboração da
Associação de Produtores Biológicos de Terras de
Bouro e Escola Profissional "Amar Terra Verde",
sendo cofinanciada pelo PRODER e pelo Fundo
Europeu do Desenvolvimento Rural, inserindo-se
na Ação 7 do Plano de Aquisição de Competências
e Animação (PACA) promovido pela ATAHCA.

Integrados no programa desta Feira, de destacar
o XII Encontro de Tocadores de Concertinas que
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Inauguração do Trilho Interpretativo da Serra Amarela (Grande Rota)
No âmbito do Projeto de Valorização do Espaço
Natural da Serra Amarela (Terras de Bouro e Ponte
da Barca), do eixo prioritário III do programa ON.2,
foi inaugurada a Grande Rota Pedestre, número
34, da Serra Amarela.
A cerimónia de inauguração decorreu com a
presença do Presidente do Município de Terras de
Bouro, no passado dia 28 de junho, e iniciou-se
em Germil (Ponte da Barca), tendo cerca de 30
pessoas realizado um troço do Trilho da Serra
Amarela desde aquela localidade até ao lugar de
Cutelo (Terras de Bouro). Os pedestrianistas
puderam disfrutar das paisagens de uma das serras

que fazem parte do Parque Nacional da PenedaGerês. Após cerca de duas horas de caminhada,
os pedestrianistas deslocaram-se para o Núcleo
Museológico de Vilarinho da Furna onde decorreu
um seminário que contou, entre outras
individualidades, com a presença do Eng.º. Carlos
Duarte em representação da CCDRN. A cerimónia
terminou com a oferta de um verde de honra.
O trilho Interpretativo da Serra Amarela percorre
os municípios de Terras de Bouro e de Ponte da
Barca, numa extensão de 35 quilómetros, com um
grau de dificuldade elevado e com um tempo de
duração de 24 horas.
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Terras de Bouro Assinalou o 25 de Abril
O Município de Terras de Bouro assinalou os
quarenta anos da “Revolução de Abril”, momento
re l e va nte e f u n d a m e nta l d a h i stó r i a
contemporânea portuguesa, com diversas
iniciativas de cariz musical, cultural, social e
desportivo.
Assim, na noite do dia 24 de Abril, na sede do
concelho, realizou-se um espetáculo musical com
a atuação dos conhecidos Maria Celeste e Tó
Fernando, além do evento pirotécnico que
assinalou à meia-noite o “25 de abril”. No dia
seguinte, decorreu uma manhã desportiva
organizada pela Associação Desportiva de Terras
de Bouro com a participação de inúmeros jovens
de coletividades locais e convidadas e, já da parte
da tarde, foram inauguradas oficialmente as
Comemorações dos 500 anos da atribuição do
Foral de Terras de Bouro, com a presença dos
presidentes do Município e da Assembleia
Municipal de Terras de Bouro, Joaquim Cracel e
Guilherme Alves, respetivamente, assim como
outras entidades, registando-se também a presença
do Dr. Adelino Domingues, especialista em
investigação histórica, convidado para dissertar

sobre as histórias e lendas de Terras de Bouro.
Seguiu-se uma brilhante atuação do Orfeão de
Terras de Bouro na Igreja Paroquial de Moimenta
e, posteriormente, uma sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Terras de Bouro,
adicionalmente evocativa pelos grupos partidários,
da “Revolução dos Cravos”. As comemorações do
“25 de abril” culminaram com mais uma notável
exibição da Banda Musical de Carvalheira, através
de um concerto na Igreja Paroquial de Moimenta.
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Idosos do Concelho Realizam Várias Atividades
No âmbito do Projeto Bem Envelhecer III foi
realizada, no dia 10 de abril, por várias instituições
sociais do concelho de Terras de Bouro, uma
deslocação a Barcelos.
A visita teve o apoio do Município de Terras de
Bouro e foi organizada pela Santa Casa da
Misericórdia de Barcelos em parceria com a
European Anti Poverty Network (EAPN).
Do programa, destacamos a receção no
Mosteiro do Sr. da Cruz, a visita à Igreja Matriz e

Por sua vez, no passado dia 28 de maio, os
idosos realizaram uma deslocação ao concelho da
Póvoa de Lanhoso.
A visita teve o apoio do Município de Terras de
Bouro e foi organizada pela Santa Casa da
Misericórdia da Póvoa de Lanhoso em parceria
com EAPN – Núcleo de Braga.
Do programa, destacamos a receção no Teatro
Club, a encenação sobre a História da Maria da
Fonte apresentada pelo Club da Memória,
terminando com a visualização de um
documentário sobre a Póvoa de Lanhoso.

ao Castelo da Cidade, terminando a manhã com a
visita ao Museu da Olaria.
De tarde e já depois do almoço no Lar da Nª
Sr.ª da Misericórdia de Barcelos, os seniores tiveram
oportunidade, na Biblioteca Municipal de Barcelos,
de ouvir uma palestra sobre as Lendas de Barcelos,
além do visionamento de uma curta-metragem
igualmente sobre a cidade. A sessão na Biblioteca
Municipal terminou com uma aula de
musicoterapia.
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De tarde e já depois do almoço,
os seniores tiveram oportunidade
de visitar o Centro de Interpretação
do Carvalho de Calvos, onde lhes
foi proporcionada uma visita guiada
ao Observatório, workshops de
plantas aromáticas e medicinais e
oficinas de reutilização – elaboração
de saquinhos de cheiro com tecidos
e plantas aromáticas.

De igual modo, o projeto Envelhece a Sorrir de Terras de
Bouro promoveu a colónia de férias para idosos na Apúlia.
O Município de Terras de Bouro, no âmbito do projeto
“Envelhecer a Sorrir” e tendo por objetivo proporcionar
atividades lúdicas e de convívio para os idosos do concelho,
organizou a edição 2014 da colónia de férias para pessoas
reformadas com mais de 60 anos de idade, entre os dias 26
de maio e 4 de junho, no Centro Comunitário de
Desenvolvimento Social de Braga/Colónia de Férias da
Apúlia.

Terras de Bouro Renova Protocolo de Geminação
Entre os dias 6 e 8 de junho, uma comitiva de
Terras de Bouro, composta por cerca de trinta
pessoas, efetuou uma visita de cortesia e
cooperação a Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Esta localidade francesa, como é sabido, regista
uma grande presença de emigrantes portugueses,
nomeadamente, terrabourenses e, assim sendo,
com o desejo de fortalecer ainda mais as relações
amigáveis já existentes, realizou-se nesta ocasião
a cerimónia de renovação do Protocolo de
Geminação entre as duas localidades.
Na presença dos senhores Presidentes de
Câmara de ambas as localidades, decorreu a
subscrição do documento que renovou o desejo

de fortalecer os laços entre as duas localidades no
âmbito cultural, social e económico, tendo por
objetivo o incremento do conhecimento de valores
e costumes de ambas as comunidades.

Terras de Bouro Presente na Iª Feira do Vinho Verde,
Gastronomia e Turismo

“... Esta é mais uma
oportunidade para
promovermos a
economia regional e
nacional, disse o exSecretário de
Estado do
Empreendedorismo
...”
in Correio do Minho

No stand do município, que ficou situado na parte
central da feira, os visitantes puderam disfrutar e usufruir,
através da revista turística editada pelo município e outra
documentação disponível, da promoção alusiva ao
concelho em geral e ao Gerês em particular.
«Esta foi uma excelente montra e uma magnífica
oportunidade para que os visitantes possam conhecer
melhor o concelho de Terras de Bouro e o Gerês e as suas
potencialidades, já que somos um destino turístico de
excelência», referiu o Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
Cracel, presente no certame.
O evento teve como objetivo promover três dos mais
importantes sectores da atividade económica da região
(vinho verde, gastronomia e turismo), apostando na
promoção da qualidade dos produtos nas áreas
referenciadas. Ao longo de três dias, os visitantes puderam
participar em várias conferências, workshops e ações de
formação.
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Subida da Veizeira à Serra do Gerês
No passado dia 11 de maio, a vezeira de Vilar
da Veiga e de Rio Caldo voltaram a subir à serra
do Gerês, cumprindo uma tradição comunitária
secular que, devido sobretudo ao esforço e
persistência dos vezeiros, se repete ano após ano
desde 1802

que se caracterizou como uma amostra
gastronómica. A parte da tarde foi preenchida com
folclore, música popular e chega de bois.

Muita gente acompanhou a habitual subida às
montanhas da Serra do Gerês, de dezenas de
bovinos que até setembro irão pastar por aquelas
bandas. A passagem do gado pelo centro da Vila
do Gerês é já um costume, tradição que este ano
voltou a cumprir-se. Mais gado passou pelas ruas
em direção aos locais estabelecidos nas montanhas,
onde pastores, à vez, irão tomar conta desse gado.
No recinto principal da Vila, uma mostra de
produtos artesanais serviu também para o almoço,

Terras de Bouro e Gerês Promovem-se no Aeoroporto do Porto
Ao longo da semana de 7 a 12 de abril, Terras
de Bouro e o Gerês foram divulgados turisticamente
na loja interativa da Entidade Regional de Turismo
Porto e Norte de Portugal, localizada no Aeroporto
Sá Carneiro. Uma ação promovida pela Gerês Viver
Turismo – e à qual o Município de Terras de Bouro
se associou no apoio logístico.
Decorreu, no passado dia 7 de abril, a abertura
da ação promocional, com provas gratuitas de
produtos típicos do Gerês como o mel, chás e
compotas e que contou com a presença de várias
entidades públicas e privadas.
De destacar ainda que, através de várias
atividades, como vídeos promocionais, exposição
de artesanato ou entrega de revistas e outro
material aos visitantes, Terras de Bouro e o Gerês
terão uma visibilidade digna de registo num dos
principais locais de entrada turística de Portugal.
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Táxis do Concelho Renovam Publicidade das Ofertas Turísticas Locais
Na sequência do processo de publicidade
institucional assumido pelo Município de Terras
de Bouro alusivo ao concelho e considerando a
necessidade de renovação das faixas nos táxis,
procedeu-se à atualização da divulgação turística
nas viaturas de transporte público (táxis) que
aderiram ao protocolo com o município.
Considerando a sua visibilidade e impacto e
tendo em vista a promoção e o apelo à visita
através de uma difusão de forte impacto visual em
meios considerados pertinentes, o Município de
Terras de Bouro demonstra a sua intenção de
desenvolvimento da atividade crucial do concelho,
o Tu r i s m o, n u m a c l a ra i n t e n ç ã o d e
desenvolvimento económico e social para Terras
de Bouro e para o Gerês.

Terras de Bouro Presente em Diversas Feiras de Promoção Turística
O concelho de Terras de Bouro esteve presente
na Feira das Viagens, que decorreu nos dias 16,
17 e 18 de maio no Palácio da Bolsa no Porto, para
promover as suas potencialidades turísticas em
que a marca "Gerês" é referência principal.
A presença do município terrabourense, a
convite da entidade regional de Turismo do Porto
e Norte de Portugal, pautou-se pela
disponibilização de material promocional com
informações sobre a atividade turística do concelho,
nas suas diversas áreas: turismo ambiental, termal,
religioso, cultural, como se poderá comprovar pela
apresentação do "Mapa Turístico" e a Revista
Turismo Ambiente – à Descoberta do Gerês/Terras
de Bouro”.
Também a convite da ER do Turismo do Porto
e Norte de Portugal, Terras de Bouro esteve a
divulgar as suas ofertas turísticas na Feira de
Turismo de Tours, relevante acontecimento que

se realizou nesta cidade francesa no passado dia
11 de maio e que teve como tema principal,
“Portugal”, estando todos os setores de atividades
representados, sinalizando um historial de 250.000
visitantes e cerca de 700 expositores em 50 000
m2.
De igual forma, o município terrabourense fezse representar na Feira Ibérica de Turismo, através
da ADERE Peneda Gerês, evento que se realizou
na cidade da Guarda, entre os dias 1 e 4 de maio.
Tratou-se de um projeto pioneiro da cidade da
Guarda que registou uma afluência de cerca de
20.000 visitantes e cujo objetivo principal foi
promover o progresso, o intercâmbio
transfronteiriço, estimular o relacionamento
comercial e o desenvolvimento económico,
apresentando-se como uma plataforma de
divulgação, promoção, captação e desenvolvimento
de fluxos turísticos e dos recursos endógenos da
vasta e riquíssima região transfronteiriça.
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Terras de Bouro na Comunicação Social

Comemorações do Dia Mundial da Criança e do Ambiente
em Terras de Bouro

“... A vila de Terras
de Bouro encheuse de vida com as
crianças e de
colorido com a
largada de
centenas de balões
biodegradáveis ...”

O Município de Terras de Bouro celebrou a 5 de
junho o Dia Mundial da Criança e do Ambiente, evento
importante que foi assinalado com inúmeras atividades
junto da Piscina Municipal na sede do Concelho.
Durante o dia, que contou com a presença de
centenas de crianças do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro, além dos Centros Sociais de Covide
e de Souto e ainda do Centro de Solidariedade Social
de Valdosende, foram desenvolvidas inúmeras ações
e que passaram por ateliers pedagógicos, dos quais
destacamos o da CPCJ e o da UCC, jogos tradicionais
e minibasquete, karting, insufláveis, pinturas murais
e outras atividades.
A festa terminou com uma fantástica largada de
cerca de 500 balões. A iniciativa foi organizada pelo
Município de Terras de Bouro em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, o Núcleo
Rio Homem, a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, a Unidade de Cuidados Continuados na
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Comunidade de Terras de Bouro, a FPB/Comité
Nacional de Minibasket, a Associação de Basquetebol
de Braga e os Bombeiros Voluntários de Terras de
Bouro, além do precioso apoio da empresa Águas do
Fastio.
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Marchas Populares Coloriram a Vila de Terras de Bouro
As principais ruas da sede do concelho
apresentaram, a 12 de junho, uma tonalidade
diferente, pois a cor das fantasias e a alegria das
cercas de 400 crianças dos Jardim-de-infância e
do 1.º e 2.º Ciclos do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro animaram a vila terrabourense ao
apresentarem as marchas populares organizadas
pela câmara municipal e pelo próprio agrupamento
escolar.
O evento decorreu na Av. Dr. Paulo Marcelino,
local que registou uma ótima adesão popular para
ver os mais novos dar azo à imaginação, alicerçada

nas tradições dos santos populares e no empenho
que todos, sobretudo as crianças, colocaram em
manter vivas as tradições e a interação com a
comunidade.
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Terras de Bouro Recebeu a IIª Edição do Gerês Granfondo
Cycling Road

"...É uma honra
participar nesta
prova, mas não
tenho treinado.
Ando muito de
bicicleta, por
prazer. Já há muito
tempo que não o
faço em
competição..."
Miguel Indurain
in Jornal Record

Os cerca de 1600 ciclistas/cicloturistas que no dia
15 de junho encheram a Avenida principal da Vila do
Gerês e as estradas dos 6 concelhos por onde a prova
passou, transformaram esta segunda edição do Gerês
Granfondo Cycling Road numa gigantesca promoção
da modalidade, mas também do Gerês enquanto
destino turístico e local de eleição para a prática de
desportos na natureza.
A presença do lendário Miguel Indurain, cinco vezes
vencedor do Tour de França, abrilhantou ainda mais
um evento que reuniu todos os requisitos para ser um
grande acontecimento desportivo, desde o número
de participantes, várias glórias do ciclismo nacional e
internacional do qual se destacam, para além de
Miguel Indurain, Vítor Gamito, Venceslau Fernandes,
Joaquim Andrade, Ezequiel Mosquera, Álvaro Pino
entre outros, as paisagens fantásticas do Parque
Nacional da Peneda-Gerês e beneficiando ainda de
uma organização exemplar.
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José Rodrigues, tal como já o havia conseguido
na primeira edição, voltou a conquistar o primeiro
lugar do pódio, seguido de Vítor Gamito e de Luís
Machado respetivamente.
Para o Município de Terras de Bouro, e depois do
sucesso do Gerês Trail Adventure, a segunda edição
do Gerês Granfondo Cycling Road veio reforçar ainda
mais o papel do concelho no desporto de natureza,
estando garantidamente no mapa nacional dos
principais eventos desportivos de trail e de ciclismo
para todos.

Carlos Sá Gerês Trail Adventure Realiza-se em Terras de Bouro
Foram três dias de corridas para todos os gostos
com distâncias variadas e a percorrer os locais
mais belos do único Parque Nacional do país. No
final, o Gerês Trail Adventure consagrou vários
atletas, como a dupla composta pelo alemão
Phillipe Ritter e pelo português Armando Teixeira
que venceram a distância mais longa do percurso,
105 quilómetros. No segundo lugar ficou um dupla
vinda do País Basco e o último lugar do pódio foi
ocupado por uma dupla de portugueses. No
entanto, esta prova consagrou várias corredores
nas mais diversas distâncias e depois da cerimónia
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de entrega dos prédios, o presidente da câmara,
Joaquim Cracel, garantiu a realização de nova
edição no próximo ano.
«O Gerês Trail Adventure foi mais do que uma
prova de trail, foi um fim-de-semana de convívio,
recuperando o que de melhor tem o trail running,
o convívio entre todos os participantes, permitindo
de forma natural a partilha de experiências durante
os 3 dias de prova, seja para enfrentar os 35 km’s,
os 75 km’s ou os 105 km’s. Para que a festa fosse
em família existiram programas gratuitos para
acompanhantes que incluiram arborismo,
canoagem, caminhadas, visitas a museus, feira à
moda antiga e muita animação», referiu fonte da
organização.
Todas as etapas de todas as provas tiveram a
partida e a chegada no centro da Vila do Gerês, e
levaram os participantes por alguns dos mais belos
e inóspitos recantos do PNPG. A vila do Gerês
encheu-se de pessoas durante três dias o que
contribui para a dinamização do comércio local.
Além do município de Terras de Bouro, várias
associações locais se associaram a este evento,
como a GVT, ATACE e a A. Lírio do Gerês.

Ultra Trail da Geira Juntou Cerca de 400 Participantes
Cerca de 400 participantes, nacionais e
estrangeiros, participaram na 7ª edição da Ultra
Trail Geira / Via Nova Romana. A partida para esta
mítica prova teve início no passado domingo (18
de maio) em Baños, no concello de Lóbios (Galiza,
Espanha), passou pelo concelho de Terras de Bouro
e terminou na Vila Termal de Caldelas, em Amares.
O percurso atravessou deslumbrantes paisagens
pelos trilhos da antiga Via Romana, que fazia a
ligação entre Bracara Augusta - Braga- e a Asturica
Augusta - Astorga, entre a milha XXXVIII e a milha
XII, numa distância de 52,5 km.

24
Simultaneamente realizou-se a Corrida da Geira,
numa distância de 20km, com a partida em
Travassos e chegada também em Caldelas.
Destacando a relevância da realização deste
género de atividades para a promoção do
património turístico, ambiental e cultural do
município, a organização traçou um balanço muito
positivo da iniciativa.
Recorde-se que a Ultra Trail da Geira/ Via
Romana foi organizada numa parceria entre o
Clube Orientação do Minho e a Confraria Trota
Montes, com os apoios dos municípios de Amares
e Terras de Bouro e o Concelho de Lóbios.

Campeões de Futebol Júnior
Distinguidos

Iº Torneio de Minibasquete de
Terras de Bouro

O Município de Terras de Bouro homenageou,
no passado dia 17 de maio, os atletas e técnicos
da equipa de juniores da Associação Desportiva,
Recreativa e Cultural de Terras de Bouro, assim
como os respetivos dirigentes, que se destacaram
na presente época futebolística com a conquista
do 2º título do Campeonato Distrital de Futebol
da 1ª Divisão de Juniores da Associação de Futebol
de Braga.

No dia 1 de junho decorreu na Praça de
Espetáculos da vila de Terras de Bouro a Iª Edição
do Torneio de Minibasquete de Terras de Bouro.
Este evento desportivo contou com a presença
das equipas do SC Braga, Vitória SC, BC Barcelos,
GD André Soares, SC Maria da Fonte e AD Terras
de Bouro.
A organização esteve a cabo do Município de
Terras de Bouro e da Associação Desportiva de
Terras de Bouro e ainda da Associação de
Basquetebol de Braga, além do Comité Nacional
de Minibasket.

Escola de Música do Centro Municipal de Valências de Terras
de Bouro Organiza Concerto Musical

“... Neste
momento, estão a
frequentar a escola
de música do Centro
Municipal de
Valências cerca de
50 alunos ... ”

O Município de Terras de Bouro, através do Centro
Municipal de Valências de Apoio à Comunidade,
promoveu o 1.º Concerto da Escola de Música do
Centro Municipal de Valências que se realizou no
passado dia 26 de abril de 2014, pelas 21:30 horas,
no salão Nobre da Câmara Municipal para assinalar o
primeiro aniversário da Escola de Música.
Neste concerto atuaram os alunos que se encontram
a frequentar o Curso Livre de Guitarra e as aulas de
canto promovidas por esta Escola de Música.
O Curso Livre de Guitarra encontra-se a funcionar
de segunda a sexta-feira da parte da tarde (para as
crianças e jovens) e à quinta-feira à noite (para os
adultos).
As aulas são dadas pelo professor Luís Pinho,
professor de guitarra clássica, formado pelo
Conservatório ARTAVE. Este professor, com uma
carreira na área da música há mais de 25 anos, dá
aulas atualmente em Terras de Bouro, Vila Verde e
Braga a mais de 100 alunos.
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Centro Municipal de Valências Organiza 2ª Edição do Mês do Coração
O Centro Municipal de Valências de Terras de
Bouro realizou este ano a segunda edição do mês
do coração que decorreu durante o mês de maio.
Para o efeito, a instituição desenvolveu durante
este mês ações de sensibilização junto da
população concelhia para a temática das doenças
cardiovasculares, que continuam a ser a principal
causa de morte em Portugal, mantendo também
níveis de morbilidade muito elevados.

Megas Aulas de Zumba, nos dias 26 e 28 de maio,
no Vale do Homem e Vale do Cávado,
respetivamente, que contaram com a participação
das crianças do Agrupamento de Escolas de Terras
de Bouro e também de alguns adultos que se
juntaram a esta iniciativa.

Simultaneamente, durante todo o mês de maio,
os serviços de Enfermagem e Nutrição do Centro
Municipal de Valências de Terras de Bouro
encontram-se a realizar um conjunto de rastreios,
nomeadamente à tensão arterial, glicémia,
perímetro abdominal, peso e IMC.
Conscientes de que a prevenção das doenças
cardiovasculares se deve iniciar precocemente e
de forma a chamar a atenção das pessoas para a
importância que a atividade física tem na
prevenção destas doenças, realizaram-se duas

Ação de Sensibilização sobre Como Gerir a Economia Doméstica
A Câmara Municipal de Terras de Bouro, no âmbito
do SMAC – Serviço Municipal de Apoio ao Consumidor,
promoveu duas ações de sensibilização, dias 26 e 28
de maio, na vila do Gerês e na vila de Terras de Bouro
respetivamente, intituladas “ Como Gerir a Economia
Doméstica”, junto do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro.
A atividade visou a consciencialização de que um
orçamento familiar bem administrado deve ser
compreendido por todos os membros da família. É
importante que as crianças saibam o valor do dinheiro
em relação ao trabalho e que o consumismo só venha
após as necessidades básicas, estas sim como total
prioridade no seio das famílias.

Pavimentações na Freguesia de Rio Caldo

Acesso ao Lugar da Seara de Cima

Lugar da Corujeira

Pavimentações na Freguesia de Vilar da Veiga

Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 10/2014 - 15 de maio de
2014:
1ª. Deliberado atribuir um apoio
financeiro de 500,00 €, à Associação
Turística da Aldeia Comunitária da
Ermida, pela participação no evento
“Gerês Romântico”;
2ª. Deliberado aprovar o protocolo de
colaboração entre a Câmara Municipal
de Terras de Bouro e a Associação
Turística da Aldeia Comunitária da
Ermida;
3ª. Deliberado atribuir um apoio
financeiro de 985,00 €, para obras de
canalização e montagem de
esquentadores nos balneários antigos
do Campo de futebol da Pereira, no
Gerês, à Associação “Lírio do Gerês”;
4ª. Deliberado atribuir um apoio
financeiro de 2.000,00 € à Associação
Lírio do Gerês, para a organização da
IX Subida da Vezeira;
5ª. Deliberado concordar com o
relatório da Técnica do Serviço de Ação
Social e indeferir o pedido da Srª. Isabel
Alzira Freitas da Costa para apoio no
pagamento do jardim-de-infância da
sua educanda Francisca Costa;
6ª. Deliberado concordar com o
relatório do Serviço de Ação Social e
prorrogar o estágio do Sr. Aníbal Lopes
Pereira no âmbito do regulamento de
apoio a estruturas sociais
desfavorecidas, por mais seis meses;
7ª. Deliberado atribuir um apoio
financeiro de 3.000,00 € à Junta de
Freguesia de Chorense e Monte para
conclusão das obras na Capela de
Ventuzelo;

8ª. Deliberado atribuir um apoio
financeiro de 5.752,25 €, à Junta de
Freguesia de Moimenta para execução
da pavimentação do caminho do Velale,
no lugar da Portela;
9ª. Deliberado atribuir um apoio
financeiro de 350,00 € por mês, entre
maio e dezembro de 2014, à Junta de
Freguesia de Moimenta, para proceder
à análise e controlo da qualidade de
água no rio Homem e nos fontenários
públicos da freguesia;
10ª Deliberado aprovar o protocolo de
colaboração entre a Associação dos
Jovens Agricultores de Portugal (AJAP)
e a Câmara Municipal de Terras de
Bouro;
11ª. Deliberado atribuir um apoio
financeiro de 100,00 € à Delegação da
Cruz Vermelha Portuguesa de Terras
de Bouro pela sua participação numa
prova de orientação realizada no
Concelho;
12ª. Deliberado aprovar os preços para
a frequência dos ATL´s do Centro
Municipal de Valências por crianças
não residentes no Concelho de Terras
de Bouro;
13ª. Deliberado deferir o pedido de
concessão de lugar de estacionamento
na Vila do Gerês por seis meses (01 de
maio a 31 de outubro/2014) à Srª. Maria
do Céu Ribeiro Rebelo da Silva;
14ª. Deliberado deferir o pedido de
concessão de lugar de estacionamento
na Vila do Gerês por seis meses (01 de
maio a 31 de outubro/2014) ao Senhor
Manuel Augusto Fernandes Vale;
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15ª. Deliberado Aprovar a proposta para apoio à
organização do evento desportivo – Gerês
Granfondo Cycling Road/2014.
EDITAL N.º 11/2014 - 29 de maio de 2014
1ª. Deliberado concordar com o relatório dos
Serviços de Ação Social, e atribuir um apoio
financeiro no montante de 550,00 € à Srª. Maria
Helena Viana Costa, para comparticipação de
obras na sua habitação;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 7.645,25 € (IVA inc.) à Junta de
Freguesia da Balança para obras realizadas na
envolvente do cemitério do Picouço;
3ª. Deliberado anular a deliberação de apoiar
financeiramente a Junta de Freguesia de Moimenta
no montante de 1.234,00€ para o evento “Moda
em Movimento 2014”;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.500,00€ ao Centro de Solidariedade de
Valdosende para as atividades de Verão “ATL
2014”;
5ª. Deliberado ratificar e aprovar a decisão do Sr.
Presidente da Câmara Municipal de atribuir um
apoio financeiro de 150,00 € ao Núcleo de
Estudantes de Educação da Universidade do
Minho para atividade de investigação no Concelho
de Terras de Bouro;
6ª. Foi dado conhecimento da Ata da Praça – Hasta
Pública de venda de diversas viaturas, pertença
do Município;
7ª. Foi dado conhecimento da Ata da Praça – Hasta
Pública de venda de um prédio rústico em Souto,
pertença do Município;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.500,00 € Rancho Folclórico da Balança para a
realização do 1º. Festival de Ranchos Folclóricos
e Cantares ao Desafio;
9ª. Deliberado indeferir o pedido de isenção de

taxas referentes à visita Pascal, apresentado pelo
Sr. José Machado Gonçalves, por não ter
enquadramento nos Regulamentos Municipais;
10ª Deliberado indeferir o pedido de isenção de
taxas referentes à visita Pascal, apresentado pelo
Sr. José Dias de Sousa, por não ter enquadramento
nos Regulamentos Municipais;
11ª Deliberado indeferir o pedido de isenção de
taxas referentes à visita Pascal, apresentado pelo
Sr. José Pereira Dias, por não ter enquadramento
nos Regulamentos Municipais;
12ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas o
Motoclube Serra do Gerês para realização de um
passeio/convívio de motard´s;
13ª. Deliberado reduzir em 50% o valor das taxas
municipais referentes à licença de construção de
habitação própria e permanente da Srª. Maria
Ermelinda de Oliveira Antunes dos Santos;
14ª. Deliberado reduzir em 50% o valor das taxas
municipais referentes à licença de construção de
habitação própria e permanente do Sr. Ricardo
Jorge Ferreira da Cunha;
15ª. Deliberado reduzir em 50% o valor das taxas
municipais referentes à licença de construção de
habitação própria e permanente do Sr. Manuel
Joaquim Ferreira Rodrigues;
16ª. Deliberado reduzir em 50% o valor das taxas
municipais referentes à construção de um anexo
agrícola do Sr. António Dias da Silva;
17ª. Deliberado reduzir em 50% o valor das taxas
municipais referentes à licença de construção de
uma cunicultura do Sr. Jorge Manuel Araújo Vieira.
EDITAL N.º 12/2014 - 19 de junho de 2014
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.500,00 € ao Centro de Solidariedade Social de
Valdosende para as atividades de Verão – ATL que
se realizaram entre 17 de junho e 13 de setembro
de 2013;
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2ª. Deliberado aprovar o programa e o orçamento
das Festa Concelhias/2014;

11ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas a
Associação de Tocadores Entre Pontes, Rio Caldo
relativas às atividades do seu 3º.Aniversãrio e do
Encontro de Tocadores de Concertina;

3ª. Deliberado aprovar um apoio financeiro de
120,00€ ao Núcleo Rio Homem para a animação
da semana de promoção do concelho de Terras de
Bouro na Loja de Turismo da Entidade Regional de
Turismo Porto e Norte, em Santiago de Compostela;

12ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas a
Comissão de festas em honra de Stº. António, em
Pereiró Vilar da Veiga.

4ª. Deliberado aprovar os apoios financeiros às
duas Associações responsáveis pela organização
do Torneio Concelhio de Futsal bem como as
despesas inerentes a tal torneio no que concerne
a prémios;
5ª. Deliberado anular a deliberação relativa à
análise e controlo da qualidade da água no Rio
Homem e nos fontenários públicos da Freguesia
de Moimenta, tomada na reunião de 15 de maio
de 2014, e que concedia à Junta de Freguesia de
Moimenta um apoio financeiro de 350,00€ por
més, entre maio e dezembro de 2014, para realizar
tais análises;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
2.000,00€ à Associação de Tocadores Entre Pontes
para as atividades do seu 3º. Aniversário e do
Encontro de Tocadores de Concertinas que se realiza
em Rio Caldo;
7ª. Deliberado conceder um apoio financeiro de
1.500,00€ ao Moto Club da Serra do Gerês para a
organização dos três dias de concentração e
convívio de motard´s no concelho;
8ª. Deliberado aprovar o Protocolo de cedência
de utilização e exploração do Parque de Campismo
do Vidoeiro por parte do ICNF para a Câmara
Municipal de Terras de Bouro;
9ª. Deliberado aprovar o Geminação de Terras de
Bouro com o Município de Le Beausset, na região
de Marselha, em França;
10ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas a
Comissão de festas em honra de Stª. Marinha da
Ermida, Vilar da Veiga;

EDITAL N.º 13/2014 - 26 de junho de 2014
1ª. Deliberado concordar com o relatório da Técnica
do Serviço de Ação Social e isentar do pagamento
dos encargos referentes à frequência do ATL de
Verão de Moimenta o Sr. Fernando da Silva
Morgado pela frequência dos seus filhos Gabriel
Morgado e Guilherme Morgado;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
2.500,00 € à Associação Sociocultural e Desportiva
de Valdosende para obras na sua sede;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.000,00 € ao Grupo Desportivo da Juventude de
Valdosende para diversas atividades das
comemorações do seu 32º. aniversário;
4ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas
referente ao licenciamento da obra de
requalificação do edifício da sede do Grupo
Cultural, Desportivo Recreativo de Rio Caldo;
5ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração
entre a Câmara Municipal de Terras de Bouro e a
Associação Gerês Viver Turismo no âmbito da
internacionalização da marca “Gerês/Terras de
Bouro”;
6ª. Deliberado aprovar o Regulamento para aluguer
de terreno para expositores, durante as Festas
Concelhias de Terras de Bouro de 2014;
7ª. Deliberado aprovar a proposta do Sr. Presidente
da Câmara para atribuir um apoio financeiro de
2.000,00 € a cada um dos Ranchos Folclóricos do
Concelho, para os anos de 2013 e 2014.
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Paços do Concelho
25 de abril de 2014

No passado dia 25 de abril, a Assembleia
Municipal de Terras de Bouro assinalou o
40º Aniversário da “Revolução dos Cravos”
e realizou a sua segunda sessão ordinária
de 2014.
No período inicial da sessão, além do
Presidente da Assembleia Municipal,
Guilherme Alves, todos os grupos partidários
usaram da palavra para aludir à importância
do “25 de abril”, das suas repercussões na
vida nacional e de como esse momento
marcou definitiva e significativamente a
história dos portugueses em geral e dos
terrabourenses em particular nas últimas
quatro décadas.
Seguidamente e ainda antes do período
da ordem do dia registaram-se intervenções
sobre variados assuntos da atualidade
terrabourense, nomeadamente: obras
rodoviárias, água e saneamento, ponto da
situação da intervenção na Piscina Municipal,
aplicação da PAC 2014-2020 no concelho,
entre outros. Como é usual, todos os temas
mereceram também esclarecimentos por
parte do Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Joaquim Cracel Viana, que aproveitou
igualmente a ocasião para enaltecer o espírito
e os objetivos alcançados com a “Revolução
dos Cravos”.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos,
além da apresentação usual da atividade do

Município, foi aprovada, por unanimidade,
uma revisão ao orçamento decorrente de
uma alteração de uma rubrica de despesa e,
por maioria, com oito abstenções, (dos
deputados eleitos pela Coligação PSD/PP, do
deputado do MPT e também pela Presidente
da Junta de Freguesia da Ribeira e pelo
Presidente da Junta de Freguesia de Souto)
os Documentos de Prestação de Contas
relativos a 2013. Por último, foi aprovada por
maioria, (com votos contra dos Presidentes
das Juntas de Freguesia de Chorense/Monte
e Souto e votos de abstenção dos deputados
eleitos pela Coligação PSD/PP, deputado
Agostinho Moura e deputado Vítor
Fernandes, além também da abstenção dos
Presidentes das Juntas de Freguesia de
Chamoim e Covide) a Moção “40 anos da
Revolução de Abril 1974”, apresentada pelo
deputado da CDU, Alexandre Pereira.

Período Crítico 2014 em Terras de Bouro

Para informações
adicionais,
contacte:
Gabinete de
Proteção Civil
253 350 010

A Câmara de Terras de Bouro, através do Gabinete
da Proteção Civil, alerta os munícipes para a fixação,
no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra
Incêndios, do Período Crítico de 1 de Julho até 30 de
Setembro de 2014. Durante este período, vigoram
medidas especiais de prevenção contra incêndios
florestais (Portaria n.º 110/2014 de 21 de maio).
Assim, nos espaços rurais e florestais é proibido:

proteccaocivil@cmterrasdebouro.pt

· Fumar ou fazer lume de qualquer tipo no interior
das áreas florestais ou nas vias que as delimitam ou
atravessem;
· Realizar fogueiras para recreio ou lazer e para
confeção de alimentos, exceto quando realizadas em
locais expressamente previstos para o efeito e
identificados como tal;
· Lançar foguetes ou balões de mecha acesa
(extensível a todo o território nacional), sendo que a
utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos
pirotécnicos está sujeita a autorização prévia da
Câmara Municipal;
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· Queimar matos cortados e amontoados e
qualquer tipo de sobrantes de exploração
agrícola/florestal (queimas);
· Fazer queimadas para renovação de pastagens
e eliminação de restolho e ainda, para eliminar
sobrantes de exploração cortados, mas não
amontoados;
· Utilizar máquinas de combustão interna e
externa, onde se incluem todo o tipo de tratores,
máquinas e veículos de transporte pesados, quando
não estejam equipados de dispositivos de retenção
de faíscas ou faúlhas e de dispositivos tapa-chamas

nos tubos de escape ou chaminés.
Para se proteger, as pessoas deverão limpar o
mato num raio mínimo de 50 metros à volta de
habitações, estaleiros, armazéns, oficinas ou outras
edificações.
A câmara municipal recomenda a todos os
munícipes que tenham especial cuidado na
utilização do fogo, de forma a diminuir o número
de incêndios rurais/florestais e área ardida no
concelho de Terras de Bouro.

Dia Mundial do Planeta Terra Celebrado em Terras de Bouro
Como forma de assinalar o Dia Mundial do
Planeta Terra, nos dias 22 e 23 de abril, o Município
de Terras de Bouro, em parceria com a empresa
SUMA, iniciou a campanha “SUMINHOS®”, no
âmbito do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido no Município, em matéria de
Educação e Sensibilização Ambiental, nos
estabelecimentos da rede pública do Ministério
da Educação.
A campanha “SUMINHOS®” assentou a sua
estratégia na exploração de um caderno de fichas
de atividades lúdico-pedagógicas, “SUMINHOS® e
os Números”, trabalhado pelos educadores na sala
de aula. Através da associação de cada número a
um conceito relacionado com os Resíduos – 1,
Reciclar; 2, Reutilizar; 3, Prevenir; 4, Reduzir; e 5,
Respeitar e Responsabilizar -, exploraram-se regras
ambientais de Sustentabilidade.
A campanha abrangeu todos os
estabelecimentos de educação pré-escolar, num
total de 140 alunos.

