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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TERRAS DE BOURO
Num quadro de diálogo, responsabilidade e rigor que a missão de serviço público
exige, o Executivo Camarário de Terras de Bouro está a levar à prática um conjunto
de medidas integradas num programa estratégico que garanta as melhores condições de vida e a resposta às necessidades e anseios das nossas populações.
Ao mesmo tempo que concretizamos uma restruturação ambiciosa e corajosa dos
serviços municipais para responder de forma efetiva e equitativa às expectativas
de todos os terrabourenses, estamos a trabalhar na preparação e no lançamento
de projetos para valorizar as potencialidades do nosso concelho e reforçar a atratividade das nossas terras.
Estamos a desenvolver projetos importantes na área da educação e da saúde, no
apoio aos mais carenciados, às crianças e idosos. Estamos a assegurar condições
para novos investimentos, ao nível da defesa do ambiente, ordenamento florestal e
rede de saneamento, da requalificação de espaços de lazer e atratividade turística,
assim como ao nível das vias de comunicação e melhoria de acessibilidades que
consideramos de necessidade mais urgente.
O nosso objetivo primordial é Terras de Bouro. Para isso, conto com todos os parceiros
e agentes ativos no concelho, sejam juntas de freguesia, IPSS, as associações locais,
agrupamento de escolas, juntas de freguesias, paróquias, empresas ou outro tipo de
organizações. Simultaneamente, não abdicamos de desafiar e reclamar o contributo de forças externas, seja o Presidente da República, o Governo, o ICNF e demais
organizações políticas, sociais, culturais, económicas, financeiras ou empresariais.
Como presidente da autarquia, assumo a determinação em trabalhar para que a
Câmara Municipal seja um motor e uma alavanca de desenvolvimento e valorização social.
Um abraço a todas e a todos!
Manuel Tibo
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VISITA DO SENHOR PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, PROF. MARCELO
REBELO DE SOUSA A TERRAS DE
BOURO
O Senhor Presidente da República, Prof. Marcelo
Rebelo de Sousa, afirmou dia 24 de março, em Terras
de Bouro, que o processo da limpeza das matas «é uma
causa nacional» que faz parte das prioridades de todos
os portugueses.
Registando a presença do Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, Dr. Augusto Braga e do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo e diversas entidades convidadas, o Senhor Presidente
da República participou na jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de
incêndios florestais com a presença do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais, que foi feita em parceria com a
Associação Nacional de Municípios Portugueses.

O Ministro do Ambiente, Eng. João Pedro Matos
Fernandes, a Secretária de Estado do Ambiente,
Dr.ª Célia Ramos, o Ministro da Defesa Nacional,
Dr. Azeredo Lopes, o diretor do PNPG, Dr. Armando
Loureiro, acompanharam também o Presidente da
República nesta visita ao Gerês.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

EMBARCAÇÃO “RIO CALDO”
ALVO DE REPARAÇÃO
Tendo sofrido uma avaria grave num dos motores, a
embarcação turística “Rio Caldo” ficou inativa desde julho do ano passado. Nesse âmbito e já com este
Executivo, foram efetuadas consultas de mercado
e solicitados orçamentos a diversas empresas, para
proceder à sua reparação. Em função do orçamento e
da garantia técnica obtida, a reparação foi entregue à
Empresa “Auto-Sueco - Volvo”, no Porto, atendendo a
que os motores são Volvo Penta.
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Esperando pela reparação dos motores, o município
pretende que a embarcação esteja pronta para que, na
época de verão, possa navegar novamente com todas
as garantias de segurança e legalidade.
Trata-se de uma estrutura fluvial que é fundamental
na dinamização do turismo e divulgação das belezas
naturais de Terras de Bouro, proporcionando passeios
com a duração de cerca de uma hora, onde todos os
passageiros podem desfrutar de uma viagem relaxante
e conhecer melhor um dos ex-libris de Terras de Bouro
e do Gerês, a Albufeira da Caniçada.
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MINHO IN
MARCA PRESENÇA NA BTL 2018
O Consórcio Minho IN que integra as Comunidades
Intermunicipais do Alto Minho, do Cávado e do Ave,
associando os 24 municípios do Minho, entre os quais
Terras de Bouro, esteve presente de 28 de fevereiro a 4
de março na BTL 2018 - Feira Internacional de Turismo,
no Parque das Nações, em Lisboa, contando para o
efeito com um stand próprio, no espaço da Entidade
de Turismo do Porto e Norte de Portugal.
Este ano a aposta centrou-se na promoção do Minho enquanto destino patrimonial de excelência. Aproximar
o potencial turístico do território do Minho - natural,
patrimonial, cultural e gastronómico - aos mercados
e agentes do sector turístico, foi um dos principais
objetivos desta presença, permitindo assim incentivar
a atração de novos turistas e visitantes, fundamentais
para alavancar o desenvolvimento e o crescimento
desta região.
No espaço Minho IN foram destacados os principais
fatores que identificam e distinguem este território,
numa lógica de afirmação desta região como destino
turístico de qualidade. Pretendeu-se, assim, obter

escala e dimensão a partir da promoção e divulgação
das complementaridades que os vários municípios
apresentam e identificar fatores que contribuam para
o aumento da competitividade das empresas e da qualificação dos empresários locais.
Esta participação pretendeu marcar uma nova etapa de
desenvolvimento no âmbito da Estratégia de Eficiência
Coletiva PROVERE Minho INovação 2016-2020, que
elegeu o turismo como um sector estratégico para o
desenvolvimento do território Minho, abrangendo,
nomeadamente, os produtos “Turismo de Natureza/
Náutico”, “Touring Cultural” e “Enogastronomia”, complementados, de uma forma transversal, pelas apostas
no “Marketing, Comunicação e Internacionalização” e
na “Inovação, Qualificação e Empreendedorismo”.
Por outro lado, neste “Ano Europeu do Património
Cultural 2018”, o Consórcio Minho IN, nesta edição da
BTL, apostou na promoção do Minho enquanto destino
patrimonial de excelência, destacando os seus mais de
100 monumentos nacionais classificados, uma forte
marca identitária da Região onde nasceu Portugal.
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CAMINHAR NO GERÊS
VOLTA A SER UM FESTIVAL
Nos dias 17 e 18 de março realizou-se a 6ª edição do
Festival de Caminhadas no Gerês. Contando novamente com o apoio da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, a associação Gerês Viver Turismo organizou
este evento pelo sexto ano consecutivo, em parceria
com cinco empresas de animação turística que operam
essencialmente no destino turístico Gerês.
Em cada um dos dias realizaram-se 3 caminhadas
guiadas por profissionais experientes, percorrendo outros tantos trilhos, cada um deles com características
diferenciadas na zona envolvente à aldeia de Campo
do Gerês, barragem de Vilarinho das Furnas, Geira
Romana e Pé de Cabril, onde a riqueza do património
natural e a beleza paisagística são de inegável valor. Os
trilhos apresentam extensões e graus de dificuldade
diferentes, do fácil ao difícil, o que possibilitou a participação de todos, tanto dos mais experientes como
dos que menos experiência podiam ter neste tipo de
atividades. No final das caminhadas, em ambos os dias,
foi promovido o convívio entre todos os participantes
com a oferta do típico caldo no Pote.

O evento, consecutivamente considerado o mais interessante e significativo do género em Portugal, teve
como objetivo principal a promoção do Gerês enquanto
destino turístico com condições ímpares para a prática
de atividades de lazer na Natureza.
Este festival proporcionou um contacto direto com o
património natural e cultural a todos os participantes,
sendo que foram também objetivos da organização
a sensibilização para a preservação da Natureza e a
prática de atividades em montanha de forma segura
e responsável.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO E EDP
DISTRIBUIÇÃO MELHORAM QUALIDADE
DE SERVIÇO NO CONCELHO

Em reunião efetuada na Câmara Municipal de Terras
de Bouro, com a presença do Presidente, Manuel
Sampaio Tibo e do Diretor de Redes e Clientes Norte,
Mário Guimarães, foi feito o ponto de situação de um
conjunto de obras, que irão melhorar a qualidade de
serviço neste concelho.
Neste contexto, foi com muita satisfação, que foi aproveitada a ocasião, para colocar em exploração, dois novos
Postos de Transformação, com potências de 160 e 100
kVA, situados respetivamente na rua da Igreja em Covide
e em Vilarinho das Furnas no Campo do Gerês, melhorando a qualidade de serviço a toda a população local.
O investimento destas intervenções foi de 50 mil
euros permitindo ainda beneficiar com particular
incidência, o Centro Social e Paroquial de Covide e
Centro Interpretativo da Serra Amarela e de Vilarinho
da Furna.
A modernização do parque de iluminação pública foi
também abordada nesta reunião sendo uma das grandes preocupações do Município. Foi colhido com agrado
a instalação de 600 luminárias da mais moderna e
eficiente tecnologia LED em 2018 e 2019.
Ao terminar a reunião, foi abordado o tema das redes
de energia elétrica, que estão a sofrer uma evolução
profunda, de acordo com o conceito das Redes Inteligentes de Energia, pressionadas por fatores como a
sustentabilidade ambiental e eficiência energética.
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CELEBRADO AUTO DE CONSIGNAÇÃO DE OBRA SOBRE A
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO SISTEMA INTERCETOR
DE TERRAS DE BOURO

Na presença do Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo, do Vice-Presidente, Dr. Adelino Cunha,
do responsável da Divisão de Obras Municipais, Águas
e Saneamento (DOMAS), Arquiteto Manuel Martins e
da técnica municipal responsável pela área em questão, Engª Liliana Azevedo, além dos responsáveis da
empresa Águas do Norte e do Consórcio Socopul, S.A/
Amydra, Lda,/Inovaqua, Lda, decorreu no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, a 26 de março, a celebração do
auto de consignação de obra sobre a empreitada de
execução do Sistema Intercetor de Terras de Bouro.
O investimento na construção das infraestruturas,
3 estações elevatórias e cerca de 3 km de coletores,
será na ordem dos 850.000,00 euros e permitirá o
tratamento adequado dos efluentes produzidos pela
população abrangida.
O projeto é cofinanciado pela União Europeia, através
do Programa Operacional Temático de Valorização do
Território, no âmbito do QREN, a uma taxa média de
cofinanciamento de 85 %.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

XIX ENCONTRO CONCELHIO
DE CANTARES DE NATAL E REIS
DECORREU EM TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro promoveu a 7 de janeiro o XIX Encontro Concelhio de Cantares de Natal
e de Reis, evento que decorreu na sede do concelho,
mais concretamente, na Igreja Matriz de Santo André.
Contando com a participação da Banda Musical
de Carvalheira, do Orfeão de Terras de Bouro, da
Associação Sociocultural e Desportiva de Paradela,
do Grupo Coral de Moimenta, do Grupo Coral
Intergeracional de Souto (Grupo Coral de Souto e
Grupo da Catequese de Souto) e dos Utentes do Centro
de Atividades Ocupacionais de Souto, teve lugar uma
tarde de alegria, de convívio e de salutar reavivar da
tradição das Janeiras.
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A TRADIÇÃO DAS JANEIRAS NA
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO
Cumprindo a tradição, alunos do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro e crianças dos jardins-de-infância deslocaram-se aos Paços do Concelho, nos dias 5
e 19 de janeiro, para apresentarem várias composições
alusivas à comemoração dos Cantares dos Reis.
O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo e restante Executivo Municipal, na presença do Prof. Álvaro
Carneiro, do Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro, agradeceu os votos de bom ano, simpaticamente
formulados por todos e retribuiu esse desejo, não deixando de enaltecer a dinâmica, o espírito e a dedicação
de todos aqueles que ano após ano se dedicam a este
importante reavivar e à celebração desta tradição.
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IV FESTIVAL DE
BANDAS FILARMÓNICAS
CARVALHEIRA | TERRAS DE BOURO

A Banda Musical de Carvalheira assinalou as comemorações do Dia da Banda, evento que se realizou na
freguesia de Carvalheira, no dia 18 de março, com a
celebração de uma Missa em memória dos membros
já falecidos.
No mesmo âmbito e no mesmo dia, à tarde, decorreu
na Basílica de S. Bento da Porta Aberta o IV Festival de
Bandas Filarmónicas de Terras de Bouro.
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EXPOSIÇÃO “MARIA... MULHER
DE FÉ” NA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO

Esteve patente em Terras de Bouro a exposição “Maria …Mulher
de Fé”. A inauguração do evento, que contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo e
restante Executivo Municipal, do Presidente e Executivo da Junta de
Freguesia de S. Vítor, Braga, Dr. Ricardo Silva, além das entidades e
personalidades convidadas, ocorreu a 14 de março sendo da autoria
do Atelier de Arte Sacra Francisco Neto, de Braga.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
INTEGRA O FÓRUM TERMAL DO EIXO
ATLÂNTICO
Consciente da importância do termalismo para o desenvolvimento
socioeconómico da Euro Região Galiza-Norte de Portugal e do valor
cultural, histórico e patrimonial associado a esta atividade, que assume especial importância na sua preservação e salvaguarda a sua
valorização, especialmente, na sua promoção turística e divulgação
dos seus benefícios para a saúde e bem-estar social, o Município de
Terras de Bouro formalizou a sua adesão ao Fórum Termal do Eixo
Atlântico, contribuindo assim para reforçar a aposta do município na
promoção e valorização do turismo de saúde e bem-estar do concelho.

DIA DE S. VALENTIM
ASSINALADO EM TERRAS DE BOURO
A Câmara Municipal de Terras de Bouro assinalou nos dias 11 e 14 de
fevereiro, mais uma edição do “Dia dos Namorados”, proporcionando,
aos casais interessados, uma visita grátis ao Núcleo Museológico de
Campo do Gerês.
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SEMANA INTERCONCELHIA
DA LEITURA DECORREU
ATÉ DIA 22 DE MARÇO

Com o apoio do Município de Terras de Bouro e organização da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro, decorreu no concelho um período
especial dedicado à leitura com várias atividades e
onde se procurou despertar nos nossos alunos, familiares e público em geral, o “gosto pela leitura”.
Subordinadas ao tema “Liberta o Leitor que há em ti”
as ações, que decorreram ao longo da semana, tiveram
lugar na sede do concelho, em Valdosende, em Rio
Caldo e na vila do Gerês e contemplou concursos literários, momentos musicais, sessões de hora do conto,
apresentações de obras literárias e outras atividades
lúdico-pedagógicas.
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“FINS DE SEMANA
GASTRONÓMICOS”
EM TERRAS DE BOURO
Os “Fins de Semana Gastronómicos”, iniciativa conjunta do Turismo do Porto e Norte de Portugal e dos
municípios que promovem a região através da gastronomia, registaram, mais uma vez, a participação de
Terras de Bouro.
A edição deste ano decorreu em Terras de Bouro nos
dias 23, 24 e 25 de março e elevou, certamente, a importância da promoção do concelho de Terras de Bouro
e das suas potencialidades gastronómicas. Os restaurantes aderentes à iniciativa estiveram disponíveis
na página eletrónica do Município de Terras de Bouro.
As características naturais, patrimoniais e culturais
do concelho, que são um fator decisivo para a forte
procura turística que se regista, representam, a par
da rica oferta gastronómica, elementos fundamentais
na afirmação de Terras de Bouro enquanto destino de
excelência na oferta do turismo de natureza, muito
bem complementada com a diversidade e confeção das
iguarias locais, nomeadamente, o excelente cozido à
Terras de Bouro e a deliciosa aletria.
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
E O GRUPO DESPORTIVO DO GERÊS
ASSINAM CONTRATO - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
Contando com a presença do VicePresidente da Câmara Municipal,
Dr. Adelino Cunha e do Presidente do
Grupo Desportivo do Gerês, José Ribeiro,
decorreu a 19 de março no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, a cerimónia de
assinatura do Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre o
Município de Terras de Bouro e o Grupo
Desportivo do Gerês.
A promoção e o apoio ao Desporto, consubstanciado na criação de condições
da prática desportiva, é uma das competências e obrigações das autarquias na
prossecução dos interesses específicos
das populações.
A concretização do princípio constitucional expresso no artigo 79.º da
Constituição da República Portuguesa
exige a conjugação de esforços, nome-

adamente do governo e das autarquias,
dos organismos da administração pública desportiva, das coletividades, das
federações, das associações e dos clubes
desportivos.
Por assim ser, a Câmara Municipal de
Terras de Bouro, de acordo com o espírito
da Lei de Bases do Sistema Desportivo e
regulamentação posterior sobre a matéria (Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de
outubro), desenvolve uma metodologia
de apoios ao movimento associativo ligado ao desporto no concelho, privilegiando o conceito de “Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo” com
uma efetiva e clara política de apoios à
prática desportiva desenvolvida pelos
grupos e associações desportivas devidamente constituídos, com modalidades
federadas e a competir nos campeonatos
distritais, regionais e nacionais.
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FINAL DA TAÇA DA ASSOCIAÇÃO
DE VOLEIBOL DE BRAGA, ESCALÃO
JÚNIOR, DECORREU EM TERRAS DE
BOURO
O Vitória Sport Clube Voleibol conquistou, no dia 4 de fevereiro, a Taça AVB no
Escalão de Juniores Masculinos. Na final disputada no Pavilhão Municipal de Terras
de Bouro, a equipa vitoriana derrotou o A A E S A - Amares Vólei por 3-0.
Ainda durante a competição, a equipa feminina júnior do Atlético Voleibol Clube
Famalicão derrotou a ADE - Voleibol por 3-0 e garantiu assim o apuramento para
as meias-finais da Taça AVB.
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XXI GALA DOS TROFÉUS
DESPORTIVOS “O MINHOTO”

O Município de Terras de Bouro esteve representado
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Tibo, no Centro de Estágios de Melgaço, espaço que foi
palco da XXI gala dos troféus desportivos “O Minhoto”.
A iniciativa, que aconteceu a 19 de março, distinguiu
os atletas (naturais dos distritos de Braga e Viana do
Castelo) que mais se destacaram no Desporto, ao longo
do último ano.
Cerca de quinhentos convidados prestaram homenagem aos que mais se distinguiram na região como
praticantes, treinadores, árbitros ou dirigentes das
diversas modalidades desportivas. Foram entregues
27 troféus, de várias modalidades.
Durante o evento, foram ainda homenageados vinte campeões da Europa e do Mundo, em diversas
modalidades.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE
TERRAS DE BOURO
ATRIBUI BOLSAS
DE ESTUDO PARA O
ENSINO SUPERIOR

A Câmara Municipal de Terras de Bouro
promoveu, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, uma cerimónia de atribuição
da Bolsa de Estudo para apoio à frequência no ensino superior, cujo valor total
cifra-se nos 56.025,00 euros.
No dia 29 de março e no âmbito do
Regulamento para a Concessão de
Apoio a Estudantes do Ensino Superior,
o Município de Terras de Bouro contemplou assim 76 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.
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DESFILE DE CARNAVAL ANIMOU E
COLORIU A VILA DE TERRAS DE BOURO
A 9 de fevereiro, o tradicional desfile de Carnaval em
Terras de Bouro, evento organizado pelo Agrupamento
de Escolas local e apoiado pelo Município de Terras de
Bouro, registou uma notável presença de populares
que assistiram nas ruas da sede do concelho ao corso
alegórico.
De uma forma irreverente, própria da quadra e com
diversa animação, o evento pautou-se pela imaginação dos “trajes” e forte adesão da comunidade escolar,
envolvendo um elevado número de figurantes que
deram corpo, alegria e muita vivacidade ao Carnaval
de Terras de Bouro.
O desfile, que percorreu as principais artérias da vila,
contou com a presença de cerca de 600 participantes,
jovens e crianças das escolas do concelho, incluindo também a participação do CAO de Souto e ainda
dos Centros Sociais de Covide, Souto, Moimenta e do
Centro de Solidariedade Social de Valdosende.
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TOMADA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECORREU EM TERRAS DE BOURO

No dia 21 de março, o Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu a reunião de tomada de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Educação de Terras
de Bouro. O encontro ficou marcado pela apresentação do Regimento do Conselho
Municipal de Educação, pelo balanço do início do ano letivo, pelo anúncio de obras
de requalificação do Parque Escolar e Projetos Educativos.
De realçar que relativamente às obras de requalificação e adaptação do Parque
Escolar no concelho, no valor total de 637.500,00 euros e prevê, de uma forma genérica, a beneficiação das salas de aula, de alguns espaços de apoio (refeitório), novas
instalações sanitárias e arranjos exteriores, aquisição de mobiliário, equipamento
escolar e equipamento informático.
Dos Projetos Educativos apresentados salientam-se: o Projeto “UP CÁVADO:
EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS”; a Ação de Sensibilização sobre o daltonismo “coloradd”; o projeto de combate ao insucesso escolar o Projeto Educativo PNPG
GO e a IVª Edição do AQUA Cávado: o rio que nos une “Dias Viver a Água”.
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AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE “A PROBLEMÁTICA
DA PRESERVAÇÃO DOS VALORES HISTÓRICOS,
NATURAIS E CULTURAIS DO PNPG - DESTRUIÇÃO DE
HABITATS NATURAIS E A AMEAÇA DAS ESPÉCIES
INVASORAS” PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO

Os alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro participaram
no projeto de Sensibilização para a Conservação do Parque Nacional da PenedaGerês “PNPG GO” dinamizado pelo Município de Terras de Bouro e dirigido à comunidade jovem do concelho.
Esta ação de sensibilização ambiental foi realizada no Agrupamento de Escolas e
dedicada ao tema “A problemática da preservação dos valores históricos, naturais
e culturais do PNPG – destruição de habitats naturais e a ameaça das espécies
invasoras”. O evento didático e ambiental contou com a participação da Vereadora
da Juventude da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Dr.ª Ana Araújo, e envolveu
os alunos do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas. Os jovens tiveram a oportunidade de ouvir uma pequena apresentação acerca da temática e de visualizarem um
pequeno vídeo sobre os valores históricos, naturais e culturais presentes na área
dos cinco Município que integram o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Com esta
iniciativa, foi possível envolver as crianças numa missão que deve ser acolhida por
todos: preservar o património histórico, natural e cultural do Parque Nacional da
Peneda-Gerês.
Esta foi a segunda de um conjunto de atividades que se irão realizar no âmbito deste
projeto que será dinamizado pelo Setor da Educação e da Juventude da Câmara
Municipal de Terras de Bouro e que conta com o apoio de uma equipa técnica responsável pela sua implementação.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

ATIVIDADE DO PROJETO
BEM ENVELHECER EM
BRAGA E VILA VERDE
No dia 27 de março várias instituições sociais do concelho participaram em Braga
numa ação social, desportiva e cultural organizada pelo Centro Social de S. Victor,
pela Casa do Areal – Fundo Social do Município de Braga e pela Fundação Bomfim.
Como é hábito, a visita teve o apoio do Município de Terras de Bouro.
Do programa, destacou-se a receção aos participantes no Pavilhão Gimnodesportivo
de Lamaçães, onde decorreu uma sessão de basquetebol com a equipa dos minis
do Sporting Club de Braga e que contou também com a presença de jogadores da
equipa sénior.
Após a realização do almoço, que decorreu na Cooperativa João Paulo II no Seminário
Menor, com a colaboração da Escola Profissional Profitecla, teve lugar uma visita
guiada à Capela do Seminário Menor e a oportunidade de assistir à atuação do
Orfeão de Braga na Capela do Seminário Menor com repertório Pascal.
Por sua vez, no dia 24 de janeiro, várias instituições sociais do concelho participaram em Vila Verde numa ação social e cultural organizada pelo Centro Social
Paroquial de Cervães e pela Escola Secundária de Vila Verde .
A atividade começou com a receção aos participantes na Escola Secundária de Vila
Verde, seguido de um lanche de boas vindas, uma sessão de dança, leituras encenadas, uma aula prática de trabalhos manuais, e da parte da tarde, realizaram-se
os Jogos Sem Fronteiras (dança com bolas, torneio de sueca, jogos de lata, jogos de
cultura geral e petanca).

BOLETIM MUNICIPAL 1º TRIM 2018 | 29

O evento contou com a participação das seguintes
Instituições locais:
Centro Social de Chorense; Centro Social de Rio Caldo;
Centro Social e Paroquial de Souto; Centro Social de
Moimenta; Centro Social de Vilar da Veiga; Centro
Social e Paroquial de Covide; Centro Social de Vilar.

30 | TERRAS DE BOURO

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
E CIM CÁVADO PROMOVERAM
REUNIÃO SOBRE PUBLICAÇÃO
DO AVISO NORTE-42-2018-15
| INVESTIMENTOS EM
EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Na sequência da publicação do Aviso NORTE-422018-15 | Investimentos em Equipamentos Sociais,
para apresentação de candidaturas para equipamentos
sociais, a Câmara Municipal, com a colaboração da CIM
Cávado, entendeu ser oportuno promover uma reunião
de trabalho com as IPSS´s do concelho.

A sessão, que decorreu no dia 9 de março, contou com a
participação das oito Instituições Sociais de Terras de
Bouro (Centros Sociais de Souto, Moimenta, Chorense,
Cibões, Covide, Rio Caldo e Vilar da Veiga e o Centro
de Solidariedade Social de Valdosende), tendo estado
presentes a Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,
Dr.ª Liliana Machado, e o Adjunto da Presidência,
Nesta sessão de trabalho foi apresentado, em tra- Avelino Soares, em representação do Município, e a
ços gerais, o Mapeamento do Investimento em Dr.ª Daniela Gomes, da CIM Cávado.
Infraestruturas Sociais, tratando-se de um documento elaborado pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), onde
se encontram definidas as respostas sociais prioritárias e os critérios a observar nas candidaturas/projetos a financiar pelo Norte 2020. Foram, igualmente,
abordados os principais pontos do Aviso NORTE-422018-15|Investimentos em Equipamentos Sociais,
designadamente tipologia de operações, beneficiários, critérios de elegibilidade e taxa máxima de
cofinanciamento.
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DIA INTERNACIONAL
DA PROTEÇÃO CIVIL
ASSINALADO EM
TERRAS DE BOURO

Para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil
(1 de março), a Câmara Municipal de Terras de Bouro,
através do Serviço Municipal de Proteção Civil, promoveu junto do Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro uma ação de sensibilização intitulada “Proteção
Civil e os seus agentes”.
Nesta iniciativa esteve presente o Grupo de Intervenção
de Proteção e Socorro (GIPS), da GNR que demonstrou à
comunidade escolar algumas das valências que desenvolvem no âmbito da proteção civil, como por exemplo
busca e resgate em montanha e combate a incêndios
florestais.
Esta ação teve como objetivo principal a sensibilização
e consciencialização da comunidade escolar para os
diversos agentes de proteção civil, as suas competências e actividades desenvolvidas na referida área,
visando estimular e implicar a comunidade a adotar e
aprofundar a prática quotidiana e continuada de uma
cultura de prevenção.
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SESSÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO EM
TERRAS DE BOURO DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS

A Câmara Municipal de Terras de Bouro levou a efeito,
em todas as freguesias do concelho, sessões de esclarecimento sobre a limpeza dos terrenos, junto às casas
de habitação, ou outros edifícios, bem como das respetivas distâncias a cumprir, conforme determinação do
Governo.
No dia 17 de fevereiro iniciaram-se essas sessões em
Sta. Isabel do Monte e Moimenta, seguindo-se nas
freguesias de Souto, Balança e Ribeira.
No dia 24 de fevereiro, as sessões tiveram lugar em
Carvalheira, Campo do Gerês e Covide. Seguiram-se,
no dia 25 de fevereiro, as freguesias de Brufe, Cibões,
Gondoriz e Chorense. Já no dia 4 de março, decorreram
as reuniões em Chamoim e Vilar, e por último, no dia
11 de março, em Rio Caldo, Vilar da Veiga e Valdosende.
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CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE
BOURO E GRUPO DE INTERVENÇÃO
DE PROTEÇÃO E SOCORRO (GIPS) DA
GNR PROMOVERAM CAMPANHA DE
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE LIMPEZA E
INCÊNDIOS FLORESTAIS

A Câmara Municipal de Terras de Bouro desenvolveu,
em parceria com o Grupo de Intervenção de Proteção
e Socorro (GIPS) da GNR, uma campanha de sensibilização dos proprietários e entidades que detêm
terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços
rurais, para a obrigatoriedade de limpeza dos mesmos,

“numa faixa de largura até 50 metros das habitações,
estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, medida a partir da alvenaria exterior da edificação”, tal como referido no Decreto-lei nº10/2018
de 14 de fevereiro.
Esta campanha vem no seguimento de outras já realizadas pelo Gabinete de Protecção Civil e pelo Gabinete
Técnico Florestal do município (distribuição de folheto
informativo e reuniões em todas as freguesias) e teve
como principal objectivo alertar os munícipes para a
necessidade de cumprir o estipulado na lei, sob pena
do pagamento de coimas e contribuir para a redução
dos riscos associados aos incêndios florestais. Nesta
acção, que decorreu por todo o concelho, foram identificados alguns casos de possíveis infrações e alertados
os proprietários dos terrenos em causa.
A Câmara Municipal agradece a disponibilidade manifestada pelo GIPS para a realização desta acção de
sensibilização.
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GABINETE DE APOIO AO
AGRICULTOR E CONFAGRI PRESTAM
ESCLARECIMENTOS DESTINADOS
AOS AGRICULTORES DE T. DE BOURO

O Gabinete de Apoio ao Agricultor do Municipio
de Terras de Bouro e a Confederação Nacional das
Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de
Portugal, CCRL (CONFAGRI) organizaram três colóquios no concelho destinados aos agricultores de
Terras de Bouro e a todos os eventuais interessados
nas matérias a abordar.
As sessões, que decorreram em Rio Caldo a 2 de fevereiro, na Vila de Terras de Bouro a 5 de fevereiro e em
Carvalheira a 16 de fevereiro, contaram com a presença da Senhora Engenheira Isabel Santana, responsável
técnica da CONFAGRI que fez entre outros, o ponto de

situação dos pagamentos diretos, dos apoios aos jovens
agricultores e à produção, o regime da pequena agricultura, as medidas agroambientais e as indemnizações
compensatórias enquadras no desenvolvimento rural.
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REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE
EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE TERRAS
DE BOURO
No dia 20 de fevereiro decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho a reunião da
Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Terras de Bouro.
Contando com a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo
e do Senhor Vice-Presidente, Dr. Adelino Cunha, além das entidades envolvidas
nesta área e a quem, desde logo, o Município agradeceu a presença, a colaboração
e a disponibilidade sempre manifestadas sobre a matéria em causa, decorreu assim, entre outros assuntos, a apresentação do Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil, a análise das atividades desenvolvidas em 2017, as ações a desenvolver em 2018 e o Plano Especial de Evacuação.
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TERRAS DE BOURO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
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CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO
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