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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
O ano de 2020 fica marcado não só pela pandemia provoca- Educação, aumentando os apoios. A saúde, ação social, desenda pela COVID19, mas também pelas provas de coragem e volvimento cultural e associativismo, são áreas de relevada
perseverança que todos, todos sem exceção procuramos dar importância às quais prestaremos a melhor atenção e manno combate a este flagelo. Neste período, foi fundamental o teremos a cooperação e o apoio financeiro imprescindível.
apoio no controle da situação pandémica, com medidas ex- Nesse sentido, é de realçar a criação de um Gabinete de Apoio
cepcionais de ajuda, na certeza de que tudo continuaremos ao Idoso que, no essencial, terá como finalidade propiciar aos
a fazer para que, logo que possível, a situação normalize. Por munícipes com dificuldades de vária índole e, sobretudo, de
isso mesmo, prosseguimos com os nossos ideais bem vincados mobilidade, terem a assistência, absolutamente necessária,
no que concerne ao investimentos no concelho e este abrange no próprio domicílio.
os mais variados aspectos, como sabem, desde a cultura, à
educação, à ação social, à requalificação de infraestruturas e Com a revisão do PDM (Plano Diretor Municipal), que está a
às obras estruturantes.
decorrer, esperamos que seja possível proceder à desafetação
de terrenos para criar zonas de construção, estando já a ser
Foi também, como é norma, fase de apresentação do elaborado um projeto para Moimenta. Também prevemos a
Orçamento para 2021, plano que procurará responder às implantação de Parques Empresariais na Balança e Rio Caldo,
necessidades e ambições de Terras de Bouro. Tendo um valor sendo que, na Balança e atendendo às infraestruturas existende 15.000.000,00 de euros e respondendo àquelas que são as tes, já está a ser desenvolvido um estudo para requalificação e
expectativas e justas aspirações dos munícipes, as Grandes ampliação desse parque. As comunicações também merecem
Opções do Plano e o correspondente Orçamento hão-de uma especial atenção nos tempos que estamos a atravessar
manter a abrangência necessária, o equilíbrio desejado e e na necessidade que há em estender ao território concelhio
as respostas adequadas às necessidades gerais e básicas da uma melhor e mais abrangente cobertura em termos de Fibra
nossa população. Os investimentos a nível das acessibilida- Ótica.
des, da mobilidade e regeneração urbana são para manter
e se possível reforçar. Igualmente será dada continuação às Para alcançarmos estes objetivos, contamos com todos os
obras em curso, aos projetos candidatados e às candidaturas Terrabourenses, todas as juntas de freguesia, todas as instijá aprovadas. No que diz respeito ao abastecimento de água e tuições, todas as empresas do concelho e todos aqueles que,
saneamento, prosseguiremos com os trabalhos de recupera- como nós, desejam o melhor para Terras de Bouro.
ção e beneficiação das redes existentes. Cientes e convictos da
importância da Educação, como pilar estruturante da socie- Um abraço de Amizade e muita Saúde a todas e a todos!
dade, o Município de Terras de Bouro, continuará a investir na Manuel Tibo
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CENTROS SOCIAIS
DE TERRAS DE BOURO APOIADOS
COM CERCA DE UM MILHÃO E
QUINHENTOS MIL EUROS

Os Avisos NORTE-42-2018-15 e NORTE-42-2019-48Investimento em Equipamentos Sociais, no âmbito do
Programa Operacional Norte 2020, trouxeram a todas
as Instituições de Solidariedade Social concelhias a
oportunidade de apresentarem candidaturas para obterem financiamento para operações de reconversão,
ampliação, remodelação e adaptação de espaços físicos,
bem como a aquisição e ou substituição de equipamento
móvel. O objetivo fundamental destas prioridades de
investimento é apoiar a qualificação e adequar a atual
rede de serviços e equipamentos sociais à satisfação das
necessidades da população.
Um dos critérios de elegibilidade das candidaturas era
a integração de todos os investimentos a candidatar
no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
(PDCT) do Cávado. Este critério foi amplamente cumprido, graças à estreita e forte articulação do Município
com todas as IPSS, que, nas várias reuniões de trabalho
realizadas, auscultou, desde a primeira hora, as suas
intenções e pretensões de investimento. O Município
também disponibilizou, através do gabinete de ação social, todo o apoio e acompanhamento técnico necessário
à instrução e submissão das candidaturas.

Ao Aviso NORTE-42-2018-15 apresentaram candidatura os Centros Sociais de Souto, Chorense, Cibões, Rio
Caldo e o Centro de Solidariedade Social de Valdosende.
Tendo sido aprovadas todas as candidaturas, o valor de
financiamento FEDER ascende aos 264.884,87 €.
Ao Aviso NORTE-42-2019-48 foram apresentadas sete
candidaturas (Centros Sociais de Souto, Moimenta,
Chorense, Cibões, Covide, Rio Caldo e o Centro de
Solidariedade Social de Valdosende), tendo sido, igualmente, todas aprovadas. Neste Aviso, estava inicialmente previsto um financiamento do NORTE 2020
de 530.216,00 €, o que exigiria um grande esforço
financeiro por parte das IPSS´s para cumprimento da
execução integral dos investimentos candidatados,
estimado em mais de 1,5 milhões de euros.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal considerando
de extrema importância todo o trabalho desenvolvido pelas IPSS´s no apoio à população residente no
concelho nas áreas da Infância, Juventude, Terceira
Idade e Deficiência e preocupando-se com a sustentabilidade financeira destas, mobilizou esforços junto
da CIM Cávado para reforço deste financiamento. Este

BOLETIM MUNICIPAL 4º TRIM 2020 | 5

trabalho e contributo do Sr. Presidente na defesa da procedimentos a adotar pelas Instituições. A reunião
concretização dos projetos candidatados resultou num foi presidida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal,
reforço de verba, passando para 1.192.988,82 €.
e, além dos representantes da CIM Cávado (Rafael
Amorim, Primeiro Secretário da SEI, e os Técnicos Marta
Assim e na sequência desta recente reprogramação Magalhães e Domingos Silva), estiveram representadas
do PDCT do Cávado, que contempla o citado reforço todas as IPSS´s concelhias.
financeiro para investimento em equipamentos sociais, a Câmara Municipal, em colaboração com a CIM O Sr. Presidente da Câmara aproveitou o momento
Cávado, promoveu uma reunião com as IPSS´s, no pas- para expressar o seu reconhecimento e agradecimento
sado dia 16 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do à CIM Cávado por todo o apoio prestado ao Município
Concelho. Nesta reunião foram apresentadas as altera- nas candidaturas aos Fundos Comunitários e enaltecer
ções ao PDCT e prestados os esclarecimento acerca dos o trabalho desenvolvido pelas instituições sociais.
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ORÇAMENTO DE 15 MILHÕES PARA
2021 PROCURARÁ RESPONDER ÀS
NECESSIDADES E AMBIÇÕES DE TERRAS
DE BOURO
O Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Augusto Braga, recebeu dia 24 de novembro das mãos do Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, os “Documentos
Previsionais para 2021”.
Ficou assim formalizada a receção por parte do órgão competente para aprovação
em Assembleia Municipal do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para
2020 e que contemplava também as Grandes Opções do Plano para 2021, no valor
de 15.146,345,00 euros e toda uma série importante de projetos e investimentos,
nomeadamente, na área do Turismo, Acessibilidades e Infraestruturas.
As Grandes Opções do Plano para 2021 terão por parte do Executivo Municipal o
objectivo central de responder àquelas que são as expectativas e ansiados desejos
dos munícipes. Para isso, este documento continuará a ser equilibrado e manter
uma ampla abrangência, que irá de encontro às necessidades da nossa população.
As acessibilidades, a mobilidade e a regeneração urbana representam uma parte
importante dos investimentos que serão reforçados, assim como a continuidade das
obras em curso, dos projetos candidatados e das candidaturas já aprovadas.
Sobre a água e o saneamento, os trabalhos de recuperação e beneficiação das redes
existentes irão prosseguir no intuito de melhorar e criar condições condignas ao
serviço da população.
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ECOVIA E AÇUDE DO RIO HOMEM - MOIMENTA

PARQUE VERDE URBANO - MOIMENTA
As comunicações também merecerão uma especial
atenção nos tempos que estamos a atravessar e na necessidade que há em estender ao território concelhio
uma melhor e mais abrangente cobertura em termos
de fibra ótica.
O orçamento para o ano de 2021 tem um aumento na ordem dos 2,19%, atingindo o montante de 15.146.345€ e
visa promover o desenvolvimento sustentado do concelho, assente numa estratégia de racionalização das despesas e na lógica da melhor consolidação orçamental.
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PISCINA AO AR LIVRE DA VILA DE TERRAS DE BOURO
CANIL MUNICIPAL - GONDORIZ

REDE PEDONAL ENTRE AS FREGUESIAS DE RIO CALDO - VILAR DA VEIGA

CENTRO CULTURAL DA VILA DE TERRAS DE BOURO
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REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA EDP - VALDOSENDE

NOVO ANCORADOURO DA EMBARCAÇÃO RIO CALDO
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REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA ASSUREIRA

ECOVIA DE SOUTO, RIBEIRA, BALANÇA E MOIMENTA
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CENTRO LITERÁRIO DO PARQUE DA ASSUREIRA

REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS DE LAZER DE VILAR E GONDORIZ/CHAMOIM
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REQUALIFICAÇÃO DA RUA 20 DE OUTUBRO - VILA DE TERRAS DE BOURO

CRIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DO ALQUEIRÃO - VILAR DA VEIGA
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SALA POLIVALENTE MUNICIPAL DA VILA DE TERRAS DE BOURO

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DO GARRANO - COVIDE

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DAS TERMAS DA MOIMENTA - PESQUEIRAS
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

ENCERRAMENTO DO PROJETO GERÊS - XURÊS
DINÂMICO DECORREU A 13 DE OUTUBRO
O projeto Gerês-Xurés Dinâmico teve a sua sessão de
encerramento online a 13 de novembro em que se evidenciou, uma vez mais, a promoção da participação ativa
das partes interessadas do território, a promoção do seu
desenvolvimento económico e turístico sustentável e
a proteção e conservação do seu património natural e
cultural.
O projeto teve como objetivo fortalecer a identidade da
Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês-Xurés.
O Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Manuel Tibo, presente na sessão, frisou a importância
desta ação para o turismo, sendo uma mais valia destes
territórios, referindo também, que o Turismo Porto e
Norte de Portugal tem feito um trabalho que começa a
dar frutos. O Presidente da Câmara Municipal aludiu ainda ao processo para que a Geira Romana seja Património
da UNESCO, sublinhando a vontade de contribuir para a
preservação deste legado. Salientou-se, ainda, a importância desta ação conjunta entre Portugal e Espanha
para melhorar a proteção e a gestão sustentável das
áreas naturais, cuja natureza transfronteiriça implica
cooperação e trabalho conjunto entre todas a entidades
envolvidas pela coordenação dos recursos naturais
desta área natural protegida, comum aos dois países.
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REABILITAÇÃO DA ZONA
DE RECREIO E LAZER
INTERMUNICIPAL
(MOIMENTA E VALDREU)
A Câmara Municipal de Terras de Bouro apresentou o
projeto de Qualificação das Experiências de Turismo de
Natureza no Minho - Zona de Lazer do Rio Homem orçado em 180.000,00€, através do Programa NORTE-063928-FEDER-000169. Este espaço de recreio e lazer tem
como finalidade a criação de uma zona intermunicipal
(Concelhos de Vila Verde e de Terras de Bouro) associada
à valorização da presença da água.

oferta no Turismo de Natureza, estimulando a criação
de novas empresas e a contribuição para a fixação de
população ativa.

De forma a elevar a qualidade e segurança da sua utilização, e também da ecovia que já existia com passagem
neste local, esta ação contemplou uma intervenção nas
margens do rio através da melhoria do passadiço existente, da consolidação de taludes e espaços verdes, com
equipamentos de repouso (mesas com bancos) e espaços
exclusivos para estacionamento. Esta operação contemplou, ainda, a criação de instalações sanitárias, de um
ancoradouro flutuante para pequenas embarcações de
Este projeto visa preservar, valorizar e promover a dina- recreio e de um ecoponto, com o intuito de melhorar
mização do património natural do concelho, bem como substancialmente o local.
o seu desenvolvimento sustentável, aliado à melhoria e
criação de infraestruturas turísticas, com a colocação de Garantiu-se, assim, um espaço com uma resposta funnovos equipamentos e efetivação de acessos. Pretendeu- cional a certas necessidades, sem alteração dos comse, assim, dignificar um local de grande interesse turís- ponentes existentes e com atividades em harmonia
tico, devido à sua envolvente paisagística e à riqueza com a preservação dos valores naturais, sem dúvida o
da fauna e flora existentes, através da promoção de elemento atrativo mais forte desta região.
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CAMINHO JACOBEU
DA GEIRA E
DOS ARRIEIROS
DECLARADO
TRAÇADO OFICIAL
DA PEREGRINAÇÃO
EUROPEIA DE JOVENS

O Caminho Jacobeu da Geira e dos Arrieiros, entre
Braga e Santiago de Compostela, que percorre uma
distância total de 240 kms, foi incluído pela Igreja no
conjunto de nove “itinerários oficiais” da Peregrinação
Europeia de Jovens a Santiago de Compostela, que
decorre em agosto de 2021 no âmbito das celebrações
do Ano Santo Jacobeu. O plano da peregrinação terá
cinco etapas, na distância total de 100 kms. Segundo
a organização da Peregrinação Europeia de Jovens a
Santiago 2021, “para chegar até ao túmulo do Apóstolo
Santiago existem nove caminhos oficiais preparados
para peregrinos”: Inglês, Francês, Norte, Primitivo,
Via da Prata, Português, Variante Espiritual, Costa da
Morte e o Caminho da Geira e dos Arrieiros. O caminho
é constituído por quatro áreas diferente, sendo que,
o trajeto entre Braga e Lóbios, com cerca de 68 kms,
permite percorrer a Geira que atravessa o concelho de
Terras de Bouro. Relembramos que os peregrinos que
efetuem o Caminho Jacobeu da Geira e dos Arrieiros
têm a possibilidade de carimbar o seus passaportes
com as respetivas credenciais no Posto de Turismo
de Moimenta e no Núcleo Museológico de Campo do
Gerês.
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REDE DE TRILHOS
PEDESTRES COM
MARCAÇÕES
RENOVADAS
A Câmara Municipal de Terras de Bouro mantém em
curso intervenções de limpeza e remarcação dos trilhos, que contemplaram, desta vez, o melhoramento da
marcação do recente ponto de início do PR3 – Trilhos
dos Currais, na envolvente da Batoca e Vidoeiro, com
a inclusão, por parte da Junta de Freguesia de Vilar da
Veiga, de dois novos pilaretes, onde foram inscritas as
marcas oficiais de pequena rota por parte da equipa
do município.
Foi também reposto o caminho original do trilho, após
alguns meses de sinalética para a realização de um
traçado alternativo em virtude da derrocada de um
caminho. Ainda neste período, foi revisto, parcialmente,
o PR13 – Trilho da Caniçada para o levantamento de alguns problemas de falta de limpeza. Das últimas ações,
constaram, igualmente, a remarcação do PR4 – Trilho
dos Moinhos e Regadios (Chamoim) e do PR8 – Trilho do
Couto de Souto e, ainda, a finalização da remarcação do
PR7 – Trilho do São Bento. Este procedimento dá continuidade ao objetivo de que os trilhos tenham um uso
mais seguro e apelativo ao nível da envolvente natural
e dos pontos de interesse turístico-culturais que cada
um oferece.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

DIA DO MUNICÍPIO
ASSINALADO
A 20 DE OUTUBRO EM
TERRAS DE BOURO
Dadas as circunstâncias de pandemia e perante a situação oficial de estado de calamidade decretada pelo
Governo, as celebrações do Dia do Município, a 20 de
outubro foram simbolicamente e restritamente assinaladas com o hastear das bandeiras na Câmara Municipal,
perante a presença dos eleitos da Assembleia Municipal
de Terras de Bouro, dos Presidentes das Juntas de
Freguesia e do Executivo Municipal de Terras de Bouro.
A comemoração culminou com a celebração do Feriado
Municipal e do 506º aniversário da atribuição do Foral
de Terras de Bouro, com um discurso, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal
de Terras de Bouro, Manuel Tibo.
Na sua intervenção, o Senhor Presidente comunicou que
as previstas homenagens aos funcionários municipais
com mais de 25 anos de serviço e a atribuição da medalha
de honra municipal a título póstumo ao Senhor Carlos
Pereira serão oportunamente efetuadas, em nova data,
com a informação suplementar a atribuição do nome do
ilustre terrabourense Carlos Pereira a uma das artérias
da sede do concelho.
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FILMAGENS DA MINISSÉRIE DA RTP
“FERNÃO LOPES - O SOLDADO DESCONHECIDO"
DECORRERAM EM TERRAS DE BOURO
A produtora Lanterna de Pedra Filmes encontrou-se
em fase de produção de uma minissérie, para a RTP,
“Fernão Lopes - O Soldado Desconhecido”. Trata-se de
uma série de época, passada no século XVI rodada em
Espanha e Portugal recriando Goa Velha na Índia e o
colonialismo português. Grande parte das filmagens
desta minissérie foi realizada no Gerês, contando
com a participação dos atores Diogo Morgado, Suhani
Ghandi, João Reis e Fernando Rodrigues.
Esta série será transmitida pela RTP1, em horário
Prime Time, e para além de contar com o ator Diogo
Morgado como protagonista, integra também atores
indianos de destaque no meio artístico e em conhecidas
plataformas digitais NETFLIX, o que poderá ajudar
a promover a série internacionalmente, tal como o
turismo do nosso território.
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A vereadora da Câmara Municipal, dr.ª Ana Araújo esteve presente nas filmagens que decorreram no nosso
concelho até ao dia 25 de outubro, tendo disponibilizado à produção todo o apoio e colaboração por parte da
Câmara Municipal de Terras de Bouro.
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PORTO CANAL NO
MUSEU DA GEIRA
O arqueólogo, historiador e divulgador da História e
Património, Joel Cleto, esteve no dia 10 de outubro em
Terras de Bouro, no Museu da Geira, a realizar para o
seu programa do Porto Canal, “Caminhos da História”,
uma sessão de filmagens sobre o nosso património tão
bem representado no Núcleo Museológico de Vilarinho
da Furna.
Desde 2006 que o arqueólogo e historiador Joel Cleto
assegura programas dedicados à História e Património
na estação de televisão "Porto Canal". A sua série
“Caminhos da História” obteve em 2016 o Prémio
Melhor Trabalho Media da Associação Portuguesa de
Museologia e, em 2012, foi nomeado pela Sociedade
Portuguesa de Autores como um dos três melhores
programas de entretenimento/culturais de televisão.
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PROGRAMA “DE LÉS A LÉS”
DO PORTO CANAL EM
TERRAS DE BOURO PARA
DIVULGAR AS TOALHAS DE
ÁGUA ÀS MÃOS
Recentemente, o Programa "De Lés a Lés" do Porto
Canal realizou mais uma reportagem em Terras de
Bouro, mais concretamente na sede do Grupo Cultural
e Recreativo de Rio Caldo, no intuito de divulgar o
Curso de Bordados que ali decorre com o objetivo de
recriar a tradição das “toalhas de água às mãos”.
A Prof. Filomena Araújo fez as “honras da casa” ao
apresentar todas as características dos bordados,
toalhas que acompanhavam as pessoas na sua última
morada, assim como a importância da realização deste
curso que tanto interesse desperta nas formandas. As

“toalhas de água às mãos” são agora concebidas para
outros fins, sublinhou a Prof. Filomena Araújo, tendo
também por objetivo promover e dar a conhecer às gerações presentes e futuras este legado cultural tão valioso, tradição que tende, infelizmente, a desaparecer.
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OBRA LITERÁRIA "DA ATLÂNTIDA
ÀEUROPA" APRESENTADA
OFICIALMENTE
O livro “Da Atlântida à Europa”, obra da autoria do
terrabourense Pedro Filipe, conterrâneo radicado na
Alemanha, foi apresentado oficialmente, a 5 de dezembro, num evento online que contou com a participação
da Vereadora do Município de Terras de Bouro, Dr.ª Ana
Genoveva Araújo, e foi mediado por Simão Vide, para
além das participações do pintor Alberto Assunção, do
escritor brasileiro Efigénio Moura e do revisor literário, Nuno Telheiro.
Nesta ocasião, a Dr.ª Ana Genoveva Araújo interveio
agradecendo e frisando o apoio da câmara municipal na
vertente cultural em causa, com a sempre importante
aquisição de livros e todo o apoio necessário na divulgação da respetiva obra. Aliás, a Dr.ª Ana Genoveva
Araújo sublinhou que assim que teve conhecimento
de que um terrabourense ia lançar um livro, no imediato, entrou em contacto de modo a que o município
pudesse apoiar, não só na divulgação, mas na compra, assim como, quando a situação epidemiológica o
permitir, fazer uma apresentação pública do livro na
câmara municipal. Reiterou que apostar na cultura é

um investimento e que é uma honra para o município
apoiar um terrabourense que está a levar o nome de
Terras de Bouro além fronteiras. Desejando o maior
sucesso ao Pedro Filipe, referiu: “desejo muito êxito ao
Pedro e que este livro seja a primeira semente/página
do seu sucesso.” Destacou também, a Dr.ª Ana Araújo,
a importância desta apresentação a nível mundial e
aproveitou a ocasião para convidar todos que estavam a
acompanhar o evento online para, quando for possível,
visitarem Terras de Bouro. Falou ainda e por último, um
pouco sobre o concelho, desde a cultura, à gastronomia,
referiu a beleza das paisagens, cascatas, miradouros,
a Geira, entre outros pontos de atração igualmente
importantes e belos.
O autor, Pedro Filipe, referiu que se trata de um romance histórico, uma fantasia, que certamente enriquecerá
as mentes e o espírito dos leitores, demonstrando
simultaneamente um aspeto importante da cultura
de Terras de Bouro que a todos pretende “encher de
orgulho”.
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POSTO DE TURISMO DE MOIMENTA
E NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE CAMPO
DO GERÊS CERTIFICAM PEREGRINOS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Significando uma importante atração turística, já que
percorre o Parque Nacional da Peneda-Gerês, entrando
em Espanha pela fronteira da Portela do Homem, a
viagem proporciona um natural relacionamento entre
os residentes e os viajantes, originado um aconchego
físico e espiritual essencial para quem passa, isto para
além da comunhão perfeita com a natureza, criando
assim um cenário idílico.
O Caminho da Geira e dos Arrieiros foi reconhecido pela Igreja a 28 de março de 2019, data em que o
delegado de peregrinações do cabido da Catedral de
Santiago, o deão Segundo L. Pérez López, assinou um
certificado onde refere que o traçado cumpre “as condições de outros caminhos de peregrinação” e por isso
“concede a Compostela” a quem o percorrer. Está em
curso o processo de homologação pelas entidades civis.
Os peregrinos que efetuem o Caminho Jacobeu da Geira
e dos Arrieiros, entre Braga e Santiago de Compostela,
têm a possibilidade de carimbar os seus passaportes
com as respetivas credenciais. Este percurso, que percorre uma distância total de 240kms, é constituído
por quatro áreas diferentes. O trajeto entre Braga e
Lóbios, cerca de 68 kms, permite percorrer a Geira que
atravessa o concelho de Terras de Bouro.

No ano passado, foi percorrido por 367 peregrinos em
10 meses. A maioria partiu de Braga (227), seguindo-se
Castro Laboreiro (104), Entrimo e Ribadavia (com oito
cada). Os portugueses constituem o maior grupo (80%),
havendo ainda registo da passagem de italianos, suíços,
franceses, brasileiros, polacos e holandeses, apontando
uma estimativa global de 850 pessoas.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

ENTREGA DE PRENDAS DE NATAL AOS
ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA E
ESCOLAS DE 1.º CICLO DE TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro proporcionou a mais
de trezentas crianças que frequentam os jardins-de-infância e Escolas de 1.º Ciclo do concelho prendas
de Natal, procurando, através deste pequeno gesto,
alegrar ainda mais a quadra festiva. Foram assim contemplados os alunos dos jardins-de-infância da vila do
Gerês, de Rio Caldo, de Valdosende, de Carvalheira, de
Moimenta, de Souto e de Chorense e os alunos dos 1º
ciclos das EB de Rio Caldo e vila do Gerês.
A entrega das prendas teve de se ajustar à situação
epidemiológica em que vivemos, não contando com a
presença habitual do Pai Natal, assim como não se realizou uma entrega pessoal dos presentes a cada criança.
A Vereadora da Educação aproveitou a ocasião da
entrega das prendas para, em nome do Executivo
Municipal, endereçar a toda a comunidade escolar os
votos de um Santo Natal e um próspero Ano Novo.
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DECORREU A 9 DE OUTUBRO A
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu, a 9 de
outubro, uma sessão ordinária do Conselho Municipal
de Educação, sendo presidida a reunião pela vereadora
da Educação, Dra. Ana Araújo. Na sessão, para além da
aprovação da ata da sessão anterior, foi apresentado
o plano de transportes implementado no território,
bem como todas as medidas definidas pela DGS que os
respetivos motoristas da autarquia estão a cumprir. De
igual modo, realçou o esforço que está a ser feito pelos
Centros Sociais concelhios e demais entidades para
assegurar o transporte dos alunos com toda a segurança.
A Dra. Ana Araújo referiu-se também ao início do novo
ano letivo, informando os presentes do equipamento e
material que a autarquia entregou ao Agrupamento para
apoiar no cumprimento das medidas definidas pela DGS.
Foram, também, abordados os projetos que continuarão
a ser desenvolvidos com a comunidade escolar após ter
sido definido, em consonância com o Agrupamento de
Escolas, em que moldes irão decorrer.
O Diretor do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro
deu a conhecer também que o ano escolar iniciou com
normalidade tendo em conta o período conturbado que
a comunidade escolar está a atravessar.
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SESSÕES “REPENSAR A
ESCOLA PARA O SÉC. XXI”
No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar do Cávado (PIICIE) – Ter +
Sucesso em Terras de Bouro e em parceria com a
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
(EMAEI), do Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro, foram realizadas duas sessões por videoconferência dinamizadas pela Dra. Sandra Macedo, representante do Ministério da Educação para a Autonomia
e Flexibilidade Curricular e Consultora do PIICIE de
Esposende, alusivas à seguinte temática: "Repensar a
escola para o Séc. XXI".

conhecimento sobre as novas políticas educativas, nomeadamente, o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória, o Dec. Lei 54/2018, referente à Educação
Inclusiva, o Dec. Lei 55/2018, referente à Autonomia
e Flexibilidade Curricular e a Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania e os Planos Integrados e
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).

Estes são, inegavelmente, documentos essenciais para
quem trabalha em contexto educativo. O momento de
debate foi extremamente profícuo, pois motivou os
docentes a refletir sobre outras práticas educativas e
As sessões contaram com a participação da Vereadora potenciar o trabalho cooperativo.
da Educação do Município de Terras de Bouro, Drª
Ana Genoveva Araújo e alcançaram a totalidade dos
professores do Agrupamento de Escolas, tendo como
objetivo primordial dotar estes profissionais de maior
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IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA DE PROMOÇÃO
DE COMPETÊNCIAS
LINGUÍSTICAS

A Equipa de Apoio ao Aluno e à Família do projecto
Ter + Sucesso em Terras de Bouro, reconhecendo a
importância do desenvolvimento linguístico como um
dos preditores do sucesso escolar, implementou um
Programa de Promoção de Competências Linguísticas
e Fonológicas para os alunos de 5 anos que frequentam o Ensino Pré-escolar e o 1º ano de escolaridade
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro. Este
programa tem como objetivo primordial estimular as
competências linguísticas da criança em idade pré-escolar e escolar, bem como alertar pais, educadores,
professores e cuidadores para a importância de um encaminhamento precoce para a intervenção de Terapia
da Fala quando se verificam dificuldades linguísticas.

aferir o desenvolvimento de competências e evolução
das crianças.

A equipa pretendeu com esta intervenção que os alunos
sejam preparados para atingirem o sucesso escolar,
nomeadamente, na aquisição das competências de
O programa englobou a aplicação de um pré-teste para Leitura e Escrita tornando a aprendizagem num moavaliar o nível linguístico das crianças e, após a sua mento agradável e estimulante.
implementação, foi aplicado um pós-teste que permitiu
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO ENTREGA
MATERIAL DE PROTECÇÃO A INSTITUIÇÕES
DO CONCELHO

Nos Paços do Concelho, decorreu uma sessão online com
a presença do Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Tibo, e os representes das intuições do concelho a quem o
município entregou e distribuiu, no mesmo dia, material
de proteção e prevenção no combate à pandemia e um
cabaz de bens alimentares.
No âmbito das medidas definidas pela autarquia e de
acordo com o seu Plano de Contingência no que concernente à Pandemia do SARS-COVID19, o Município
de Terras de Bouro prossegue assim a sua missão de
investimento, ajuda e colaboração com as instituições
de Terras de Bouro, procurando mitigar os efeitos negativos provocados pelo vírus Covid19, na esperança de
que todos consigamos ultrapassar uma das etapas mais
difíceis das nossas vidas.
Protejam-se, Fiquem em Casa!
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REVISTA SAÚDA EFETUOU REPORTAGEM
SOBRE TERRAS DE BOURO

No dia 3 de novembro, uma equipa da Revista Saúda esteve em Terras de Bouro para
realizar uma reportagem sobre as potencialidades turísticas e características naturais do nosso concelho. Sendo Terras de Bouro um destino por excelência do Turismo
de Natureza e o local adequado para promover um estilo de vida saudável, esta foi
mais uma importante forma de divulgar e promover o nosso território.
A jornada decorreu principalmente no Núcleo Museológico de Campo do Gerês, na
Albufeira de Vilarinho da Furna e no Parque das Termas na vila do Gerês, registando a
gentil participação e acompanhamento da Drª Aldara Braga, Coordenadora do Centro
de Saúde Terras de Bouro, a quem o Município de Terras de Bouro deixou uma palavra
de agradecimento pela disponibilidade.
Fundada em outubro de 1975, a Revista Saúda representa os proprietários de farmácia e tem por missão fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde mais valorizada
pelas pessoas, tendo perto de 2.800 farmácias filiadas.
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LIDA
SO

RIEDA

CLDS 4GEIRA, ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL E
DESPORTIVA DE VALDOSENDE - PARADELA E
ASSOCIAÇÃO NÚCLEO RIO HOMEM DESENVOLVERAM
CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS
DE

3ª
CAMPANHA
SOLIDÁRIA

Iniciou, dia 28 de novembro de 2020, a 3.ª Campanha Solidária - Recolha de Bens
no concelho de Terras de Bouro no âmbito do Geira Mais Próxima – Banco Local de
Voluntariado de Terras de Bouro e que se prolongou durante o mês de dezembro.
Esta iniciativa teve como parceiros diretos a Associação Sociocultural e Desportiva
de Valdosende – Paradela e a Associação Núcleo Rio Homem.
O Projeto CLDS 4GEIRA – Gerações, Emprego, Inclusão e Revitalização de Atividades
em Terras de Bouro encontrou-se disponível para receber doações durante todos
os dias úteis da semana, a Associação Sociocultural e Desportiva de Valdosende
– Paradela e a Associação Núcleo Rio Homem em determinados fins de semana.
A Campanha teve como objetivo sensibilizar a população local para a doação de bens
materiais, tais como pequenos eletrodomésticos em estado razoável, mobiliário,
roupas de cama, utensílios de cozinha, entre outros.
Posteriormente, os bens materiais recolhidos, em articulação com o Gabinete de
Ação Social da Câmara Municipal de Terras de Bouro e Loja Social, foram distribuídos mediante as necessidades pontuais das famílias terrabourenses com maior
vulnerabilidade ou carência económica.
As Juntas e Uniões de Freguesia do concelho de Terras de Bouro também se aliaram
a esta Iniciativa Solidária, tendo-se encontrado disponíveis para receber doações
materiais.
Reforçou-se que caso alguém se encontrasse em situação mais frágil ou vulnerável,
o CLDS 4GEIRA dispunha de uma linha de apoio 910 719 330 | 910 719 331, garantindo o total sigilo e confidencialidade de dados sensíveis.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
DISTRIBUIU TESTES RÁPIDOS
ÀS INSTITUIÇÕES DO CONCELHO

A Câmara Municipal de Terras de Bouro procedeu à
distribuição de testes antigénicos às instituições do
concelho que têm estruturas residenciais para idosos
e que prestam apoio domiciliário à população.
O município adquiriu cerca de três centenas de testes
antigénicos, conhecidos como testes rápidos, sendo esta
mais uma medida de prevenção suportada pelo orçamento municipal. A autarquia está a custear, também,
os equipamentos de proteção individual como máscaras, luvas e gel desinfetante para diversas entidades
do concelho onde se incluem os Bombeiros Voluntários,
as delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, a GNR, as
instituições de apoio social e ainda as escolas. O objetivo é rastrear e prevenir para manter baixo o número
de infeções por Covid-19 no concelho.
Conservar os níveis de prevenção com a colaboração
das diversas entidades no terreno e das juntas de
freguesia é assim fundamental no combate a esta
pandemia.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

CTT REASSUMEM SERVIÇOS
NA VILA DE TERRAS DE BOURO
No dia 14 de dezembro, a empresa Correios de Portugal
assumiu novamente e oficialmente a gestão total da
dependência local dos Correios da vila de Terras de
Bouro. Esta medida decorreu do compromisso público
dos CTT de reabrir lojas únicas em sede de concelho.
Presente no momento oficial do reassumir dos serviços dos Correios, o Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo para além de agradecer a presença do
Presidente da Comissão Executiva dos CTT - Correios
de Portugal, S.A., Engº João Bento, relembrou que,
após a decisão anterior de encerramento que a todos
surpreendeu e com todos os constrangimentos daí inerentes, foi o Município de Terras de Bouro responsável
pela manutenção e permanência dos mesmos, para
que a população não perdesse o acesso a este serviço
essencial, evitando assim o fecho da loja dos CTT da
sede do concelho. O presidente da câmara municipal
alertou ainda para o estado dos Correios da Vila do
Gerês, pois a câmara municipal irá continuar a assumir
os custos financeiros e humanos com o funcionamento
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do balcão dos CTT, e de como seria importante rever
a situação dos mesmos, factos que foram registados
pelo Presidente da Comissão Executiva dos CTT, Eng.º
João Bento, afirmando que, numa futura deslocação ao
concelho, se irá inteirar do posto dos Correios do Gerês.
Agora que os CTT voltaram a assumir as suas responsabilidades, os serviços estão em funcionamento, tal
como tem sucedido nos últimos tempos, nos dias úteis
das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.
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AUTARQUIA REUNE COM O COMANDO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PARA PREPARAR
ÉPOCA DE INCÊNDIOS
A Câmara Municipal através do vereador da proteção
civil, dr. Adelino Cunha, reuniu com o Comando da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Terras de Bouro para preparar a próxima época
de incêndios de verão. Foram analisados os pontos de
águas existentes com vista à sua limpeza para estarem
operacionais em caso de necessidade de abastecimento
dos meios de combate aos incêndios, quer sejam eles
terrestres como aéreos. De igual modo, foram sinalizados os caminhos florestais que carecem de limpeza
de forma a facilitar a circulação das viaturas. A referida limpeza ficará a cargo da equipa de intervenção
permanente municipal (EIP) e dos serviços camarários.
Na reunião foram também sinalizados vários locais
no concelho que, pelas suas características peculiares,
mereceram particular atenção em caso de incêndio,
como por exemplo o lugar do Assento, na freguesia de
Valdosende. Neste sentido, ficou agendada uma deslocação das entidades competentes aos referidos locais
para averiguar no terreno todos os cenários possíveis.
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PREVENÇÃO FOI PRIORIDADE
PARA A PROTEÇÃO CIVIL
MUNICIPAL NO INVERNO
Num período de maior instabilidade meteorológica
como é o inverno e sendo Terras de Bouro um território
de montanha, foi preponderante e fundamental a ação
da Proteção Civil Municipal, sob a orientação do vice-presidente da Câmara Municipal, dr . Adelino Cunha,
em concertação com as forças de segurança e socorro
do concelho, Bombeiros, GNR e Cruz Vermelha, para
controlar e resolver as mais variadas situações que
ocorreram nessa época.

A operacionalização e articulação de todos os serviços
existentes nas diversas ações de proteção civil só foi e
é possível pela óptima coordenação dos meios municipais, assim como a avaliação de riscos e vulnerabilidades com a elaboração de planos e diretrizes municipais
para os riscos a que o nosso território está sujeito.

Desta forma se garante uma resposta célere para
suporte às necessidades decorrentes de possíveis
eventos devastadores provocados pelas mais diversas
Nesse sentido e para além da prontidão nas interven- ocorrências.
ções para que foram solicitados, os serviços municipais
procederam também a ações de limpeza e prevenção
nas vias de acesso e circulação do concelho.
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TERRAS DE BOURO REGISTOU EM 2019 A
MAIOR SUBIDA DA REGIÃO NORTE NO GRAU
DE SEGURANÇA DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO
PÚBLICO
O Município de Terras de Bouro informou e registou
que o relatório da Entidade Reguladora dos Serviços de
Água e Resíduos (ERSAR) colocou Terras de Bouro, em
2019, com a maior subida da região Norte no grau de
segurança da água de abastecimento público.
O documento elaborado pela entidade reguladora
refere que, no referido ano, a Câmara Municipal de
Terras de Bouro elevou o nível de segurança da água
de 95,69 para 97,43 por cento (mais 1,74 por cento),
evolução que foi também a maior subida registada nos
86 concelhos da região do Norte.

BOLETIM MUNICIPAL 4º TRIM 2020 | 39

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO APOIA A
AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS PARA A
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
No intuito de aumentar a qualidade dos serviços prestados pela Cruz Vermelha Portuguesa à população
do nosso concelho, a Câmara Municipal de Terras de
Bouro atribuiu um apoio de 35.000,00 euros às delegações desta entidade, na caso, Moimenta e Rio Caldo.
Cada delegação recebeu assim 17.500,00 euros, verba
fundamental na aquisição de duas ambulâncias que
vieram reforçar a capacidade de resposta e socorro
em Terras de Bouro.

Retificação de votação do Senhor Vereador Dr. Luís Teixeira em deliberação da Reunião do Executivo Municipal de 3 de agosto de 2020
O Município de Terras de Bouro informa que, por lapso
dos serviços, foi divulgada na página 24 da Revista
Municipal nº161, relativa a julho, agosto e setembro
de 2020, no que concerne ao Edital nº16 da Reunião
do Executivo Municipal, uma decisão que não está
correta, relativamente à posição de voto do Senhor
Vereador do Partido Socialista, Dr. Luís Teixeira, já que
o sentido de votação foi favorável e não contrário, como
consta do ponto 2.

Regulamento Municipal de Concessão de Apoios
Sociais aos Bombeiros Voluntários e aos Socorristas
da CVP de Terras de Bouro;
Deve sim constar, porque foi esse o sentido de voto:
2º Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto
de Regulamento Municipal de Concessão de Apoios
Sociais aos Bombeiros Voluntários e aos Socorristas
da CVP de Terras de Bouro;

Assim, no EDITAL N.º 16/2020 - 03 DE AGOSTO DE
O Município de Terras de Bouro lamenta o lapso e
2020, segundo ponto, onde se lê:
deixa assim a retificação da decisão e um pedido de
2ª Deliberado por maioria com o voto contra do Sr. desculpas ao Senhor Vereador do Partido Socialista,
Vereador Dr. Luís Teixeira, aprovar o Projeto de Dr. Luís Teixeira.
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VILA DO GERÊS E VILA
DE TERRAS DE BOURO
ACOLHERAM CAMPANHA
DE DOAÇÃO DE SANGUE DA
INICIATIVA "VAMOS AJUDAR
O ANTÓNIO"
No dia 13 de novembro, decorreu na vila do Gerês a
primeira sessão de recolha de sangue inserida na ação
“Vamos ajudar o António”. A iniciativa registou uma notável adesão com 95 pessoas a marcar presença, sendo que,
77 das mesmas se inscreveram no Banco Internacional
de Dadores de Medula Óssea.
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CENTRO MUNICIPAL DE
VALÊNCIAS ACOLHEU
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE
SANGUE DA INICIATIVA
"VAMOS AJUDAR O ANTÓNIO"

De igual modo e no dia 24 de novembro, decorreu na
vila de Terras de Bouro a segunda sessão de recolha
de sangue inserida na ação “Vamos ajudar o António”.
A iniciativa registou uma notável adesão com muitos
terrabourenses a participar nesta ação que decorreu
na sede do Centro Municipal de Valências.
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CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO INAUGUROU
ILUMINAÇÃO DE NATAL E
IMPLEMENTOU MEDIDAS DE
INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL

O Município de Terras de Bouro, no dia 5 de dezembro,
inaugurou na vila de Terras de Bouro e na vila do Gerês
a iluminação para a época natalícia.
A Câmara Municipal de Terras de Bouro mostrou-se
ciente que a época natalícia assume particular relevância no estímulo ao comércio tradicional e, sobretudo, na
felicidade das famílias.
Apesar das restrições impostas pela atual situação de procurassem o comércio local para as suas compras de
emergência, a câmara municipal não quis deixar de Natal, usufruindo assim do encanto da magia da quadra
cumprir uma das tradições da época natalícia, ilumi- natalícia, proporcionada pela iluminação decorativa.
nando as principais artérias do concelho de Terras de
Bouro com motivos decorativos alusivos a esta quadra.
Desta forma, apelamos a todos os terrabourenses que
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MEDIDAS MITIGADORAS DOS EFEITOS DA
PANDEMIA NO TECIDO EMPRESARIAL DE
TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro implementou medidas que mitiguem os efeitos
da pandemia no tecido empresarial de Terras de Bouro. Assim, entre o dia 1 de
dezembro de 2020 e 31 de março de 2021 ocorreram as seguintes decisões:
1. Isentar todas as tarifas da faturação de águas, saneamento e/ou RSU’s, dos
consumidores não domésticos;
2. Isentar, totalmente, as rendas de espaços e estabelecimentos comerciais
celebrados com o Município de Terras de Bouro;
3. Isentar todas as taxas relativas aos feirantes;
4. Isentar todas as taxas de ocupação de via pública, por motivos comerciais.

RECOLHA DE DADOS DOS EX-COMBATENTES
A Câmara Municipal de Terras de Bouro pretende, através
da publicação de uma monografia, legitimar o imprescindível e aplaudido contributo de reconhecimento para com
os antigos combatentes, pelo serviço prestado à Pátria
nas campanhas militares entre 1961 e 1975.
Neste âmbito e para que a concretização deste projeto
seja um facto, apelamos a todos os terrabourenses que
participaram nas campanhas militares entre 1961 e
1975, para que se dirijam ou contactem a sua junta de
freguesia ou a Câmara Municipal de Terras de Bouro,
(Divisão da Cultura - 253 350 010), fornecendo para
o efeito toda a informação relevante, nomeadamente,
data de incorporação, data de regresso, ramo das forças
armadas, país do ultramar onde esteve e uma fotografia.

REGISTO GRATUITO NO PORTAL TURÍSTICO
No intuito de promover e divulgar da forma mais abrangente possível o alojamento local de Terras de Bouro, a
Câmara Municipal concebeu um portal turístico onde
já estão disponíveis muitos dos empreendimentos do
concelho.
Face à pretensão de que todos os estabelecimentos estejam disponíveis para uma melhor consulta e pedidos
de reserva, o município apela a todos os empreendimentos turísticos (unidades hoteleiras e da restauração) e
empresas de animação tuirística que assim pretendam
aderir a esta iniciativa que o demonstrem através do
contacto eletrónico: turismo@cm-terrasdebouro.pt
MAIS INFORMAÇÕES EM :
https://turismo.cm-terrasdebouro.pt/listing-category/
alojamento/alojamento-local/
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