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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO

Caras e Caros Terrabourenses,
No intuito de salvaguardarmos, não só o futuro dos 
nossos operadores turísticos que operam na Praia do 
Alqueirão, mas também de todos os que desenvolvem a 
sua atividade nesta área em Terras de Bouro, decorreu 
neste período a apresentação do projeto para a requalifi-
cação da Praia do Alqueirão, algo que irá ser uma realida-
de muito em breve. Esta será umas das mais importantes 
intervenções que concretizaremos na área do Turismo e 
das Infraestruturas, já que se trata de um local que todos 
os anos acolhe milhares de turistas em Terras de Bouro.

Como continuamos a ser “mestres no bem-receber”, aco-
lhemos os nossos parceiros nacionais e transfronteiriços 
num encontro de trabalho que visou  realçar a cooperação 
conjunta dos concelhos da área do PNPG e da Galiza. 
Este período ficou igualmente marcado por um dos mais 
importantes acontecimentos anuais em Terras de Bouro, 
a abertura da época termal. Nesse intuito, promovemos 
e dinamizamos um vasto e rico programa que atraiu ao 
nosso concelho milhares de pessoas durante o último fim 
de semana de abril. Prosseguimos as atividades culturais, 
com destaque para a Subida da Vezeira, tradição que nos 
merece o maior respeito e consideração e para a qual 
pretendemos a classificação e inscrição no inventário 
de Património Cultural. Assinalamos condignamente, 
porque se impõe cada vez mais a defesa da liberdade, a 

Revolução dos Cravos e  apoiamos, afincadamente, múl-
tiplas provas desportivas que se realizaram em Terras 
de Bouro.

As nossas crianças continuam a merecer o melhor, ou 
pelo seu comportamento lectivo, que é excelente, ou 
pela necessidade de ocupação em períodos não lectivos, 
como aconteceu na Páscoa e, nesse sentido, o Município 
de Terras de Bouro está sempre atento para promover 
soluções e atividades, como foi também  o caso do Dia 
Mundial da Criança.

As comissões municipais, como a Proteção Civil, de Defesa 
da Floresta contra Incêndios e o próprio CLAS(Conselho 
Local de Ação Social), estiveram uma vez mais proativos 
nesta fase do ano, demonstrando o cuidado que procura-
mos ter na proteção, prevenção e cuidados com a nossa 
população.

Continuará a ser mais um ano de trabalho e dedicação, 
pois este é também o caminho que defendemos e segui-
mos para a melhoria da qualidade de vida de todos os 
Terrabourenses!

Até breve!
Manuel Tibo
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No dia 24 de maio decorreu na Câmara Municipal uma 
reunião de trabalho entre o Presidente da Câmara 
Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, acom-
panhado pelo seu adjunto, Avelino Soares e os 4 ope-
radores marítimo-turísticos que desenvolvem a sua 
atividade na Praia do Alqueirão. 

O encontro serviu para a apresentação do projeto 
existente para esta importante zona balnear do nosso 
concelho, que recebe todos os anos milhares de turistas 
e que verá em breve concretizadas obras fundamentais 
de requalificação, com o licenciamento da intervenção 
a ser da responsabilidade da APA (Agência Portuguesa 
do Ambiente). Assim, serão construídas casas de banho 
e criadas plataformas para a colocação de quiosques 
amovíveis, avançou o Presidente da Câmara Municipal 
com a proposta de que o areal poderá ter uma outra 
configuração, construindo-se ainda muros de suporte 
e repondo-se a areia que desapareceu pelo efeito de 
movimento de águas e deslize das terras. O parque de 
estacionamento também será reordenado, introduzin-
do-se parquímetros para melhor gestão do espaço e 
criar, desta forma, receita que sustente a manutenção  
dos equipamentos.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
DA PRAIA DO ALQUEIRÃO AOS 
OPERADORES TURÍSTICOS

TERRAS DE BOURO É TURISMO

Os operadores mostraram-se agradados com a requa-
lificação de toda aquela área e com as intervenções 
que ali vão ser feitas, referindo estes ainda que o nível 
da água da barragem está muito elevado e prejudica a 
atividade. A este propósito, o Presidente da Câmara 
Municipal informou que da parte da EDP há o compro-
misso de baixar a cota, entre o dia 1 de junho e 30 de 
setembro, para um nível que “permita usufruir da praia 
e, ao mesmo tempo, utilizar a marina”.
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No âmbito da Reserva Transfronteiriça da Biosfera 
Gerês-Xurés decorreu a 20 de maio, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, uma reunião de trabalho de 
âmbito internacional e que teve como mote principal a 
cooperação territorial entre os territórios abrangidos 
em Portugal e Espanha.

A sessão foi promovida pela CIM do Cávado e contou com 
o apoio do Município de Terras de Bouro, estando pre-
sentes os Presidentes das Câmaras Municipais integran-
tes do Parque Nacional Peneda-Gerês, Terras de Bouro, 
Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e o Vice-Presidente 
da Câmara de Montalegre. Estiveram ainda presentes o 
representante da CIM do Alto Tâmega e Barroso, este via 
online e o Subdirector de Acción Exterior e Cooperación 
Transfronteiriza / Xunta de Galicia, o Secretario da 
AECT da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, o vi-
ce-presidente segundo de la Deputación de Ourense, 

REUNIÃO INTERNACIONAL 
COOPERAÇÃO TERRITORIAL 
TRANSFRONTEIRIÇA

César Manuel Fernández Gil e o Deputado Parlamento 
de Galícia, José António Armada.

Os temas abordados foram a necessidade evidente de 
uma cooperação conjunta que sirva cada vez mais os 
interesses dos concelhos da área do PNPG e da Galiza, 
utilizando para isso o riquíssimo património cultural 
que ambos partilham e cujo expoente máximo é a Geira 
Romana, sendo fundamental, como ficou demonstrado 
neste encontro, a apresentação de um projeto de um pla-
no alargado de cooperação transfronteiriço, documento 
que foi explanado pela CIM do Cávado e que mereceu a 
consideração de todos os intervenientes.
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ABERTURA DA ÉPOCA TERMAL
ANIMA VILA DO GERÊS

Com o intuito de promover Terras de Bouro e de assinalar 
de forma condigna e abrangente a abertura da época 
termal de 2022, para além da fundamental dinamização 
da economia local, principalmente na Vila do Gerês, o 
Município de Terras de Bouro promoveu no fim de se-
mana de 30 de abril e 1 de maio, uma série de atividades 
nesta localidade.

Neste âmbito, decorreu uma feira de artesanato nos dois 
dias, com animação de rua, destacando-se no dia 30 de 
abril a atuação do reconhecido grupo musical, Polo Norte 
e no domingo à tarde, a realização do programa televisivo 
“ Somos Portugal” da TVI.

TERRAS DE BOURO É CULTURA



BOLETIM MUNICIPAL 2º TRIM 2022 | 7 



8 | TERRAS DE BOURO

LIVRO "SEIS LENDAS COM 
LEGENDAS" APRESENTADO 
EM TERRAS DE BOURO

Decorreu na manhã do dia 1 de abril, na escola 
Secundária de Terras de Bouro, a sessão de apresen-
tação do livro “Seis Lendas com Legendas” de Pedro 
Seromenho, ilustrado por Catarina Bico, Captivara, 
Gabriela Araújo, Mariana Gusmão, Sara Lou & Soraia O, 
no âmbito do programa "Cultura para todos".

A manhã de atividades contou com a presença da Dra. 
Ana Genoveva Araújo, Vereadora da Câmara Municipal 
de Terras de Bouro e da Diretora do Agrupamento de 
escolas de Terras de Bouro, Prof.ª Virgínia Gomes.

Os alunos do agrupamento assistiram a um momento 
musical e estiveram à conversa com o autor da obra 
Pedro Seromenho, sendo que, decorreu ainda uma 
oficina de ilustração com a ilustradora Sara Lou e uma 
“hora do conto” com o contador de histórias Rui Ramos.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “LENDAS
E TRADIÇÕES DE TERRAS DE BOURO”

No dia 8 de junho decorreu, na sala de convívio da Escola Básica e Secundária de 
Terras de Bouro, a apresentação do livro “Lendas e tradições de Terras de Bouro”, no 
âmbito do projeto “Ter + Sucesso na Leitura e na Escrita”.

O livro contém um conjunto de lendas e tradições do nosso concelho, as quais foram 
recolhidas por alguns dos alunos do Agrupamento, junto dos pais, avós e outros 
familiares.

A cerimónia de apresentação contou com a presença da Diretora do Agrupamento de 
Escolas, Dr.ª Virgínia Gomes, da senhora vereadora da educação, Dr.ª Ana Genoveva, 
da responsável do SABE, Dr.ª Sandra Rodrigues, e da Professora Bibliotecária, 
Dr.ª Teresa Silva. Estiveram presentes os alunos do 10º ano de escolaridade e no de-
correr da sessão duas alunas leram em voz alta a lenda e a tradição que recolheram 
e que constam do livro.

No final foi oferecido um exemplar aos alunos que contribuíram para a edição deste 
livro.
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No âmbito da parceria estabelecida com o Município 
de Braga, enquadrada no legado histórico de patrimó-
nio arqueológico que une os dois territórios, a Câmara 
Municipal de Terras de Bouro esteve presente no evento 
Braga Romana, participando no Cortejo Triunfal com 
uma delegação representativa do concelho a vários 
níveis, para além de um espaço reservado na área da 
recriação histórica.

Esta foi mais uma importante etapa promocional do 
concelho, assente numa política de demonstração do 
património existente como forma de desenvolvimento 
da economia local, ação que continuará com a realização 
do evento “Geira Romana”, na vila de Terras de Bouro.

TERRAS DE BOURO PRESENTE 
NA BRAGA ROMANA
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As vezeiras de Rio Caldo e Vilar da Veiga cumpriram, 
uma vez mais, o secular costume de se dirigir para a 
serra, atravessando a vila do Gerês no dia 15 de maio. 
O evento, organizado pela Associação Lírio do Gerês e 
contando com a colaboração do Município de Terras 
de Bouro, Junta de Freguesia de Rio Caldo, Junta de 
Freguesia de Vilar da Veiga e Hoteleiros do Gerês, ani-
mou a vila termal ao longo do fim de semana com provas 
gastronómicas, animação musical e chegas de bois, 
contribuindo, desta forma, para mais uma importante 
promoção e desenvolvimento da economia local, para 
além do fundamental reavivar das tradições ancestrais.

VEZEIRA ANIMOU VILA
DO GERÊS

É de salientar ainda, neste âmbito, que o Município de 
Terras de Bouro tem em marcha a conceção do processo 
de classificação e inscrição da Vezeira no Inventário 
Nacional de Património Cultural (imaterial). Tal pro-
cesso pretende dar relevância a esta manifestação do 
património cultural imaterial, salvaguardando assim 
eventuais ameaças à continuidade da prática e da trans-
missão desta herança cultural às gerações futuras, de 
forma a garantir a sua preservação.
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O 48º aniversário da “Revolução dos Cravos/25 de abril” 
foi celebrado em Terras de Bouro com um programa de 
cariz cultural e musical. 

O hastear das bandeiras marcou o início das come-
morações a que se seguiram as intervenções políticas 
do Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo e 
dos representantes dos grupos da assembleia muni-
cipal, presentes na cerimónia, no caso, pelo PS, Vítor 
Fernandes e pelo PSD, Avelino Soares.

O Presidente da Câmara Municipal destacou a 
Revolução dos Cravos como um acontecimento mar-
cante, pois a Ditadura representou algo que não de-
verá ser vivido nem incentivado pela sociedade atual. 
Devemos sim, cultivar  a liberdade, os direitos e garan-
tias conquistados em Abril de 1974, sublinhou também 

TERRAS DE BOURO
ASSINALOU A
"REVOLUÇÃO DOS CRAVOS"

o Presidente da Câmara Municipal, que apelou à união, 
à coesão e à solidariedade, principalmente, neste pe-
ríodo negro que a Europa agora vive com a guerra na 
Ucrânia. Terminou, afirmando que a esperança dos 
valores de Abril deverão traduzir-se num Mundo com 
mais liberdade e paz para todos.

O deputado municipal do Partido Socialista, Vítor 
Fernandes foi o interlocutor seguinte e ressalvou a 
importância do 25 de Abril de 1974, homenageando 
o povo português que sempre amou a liberdade e os 
militares de Abril que, em boa hora, lançaram a revo-
lução. O representante do PS sublinhou também as 
linhas orientadoras da revolução, como a democracia, 
a descolonização e o desenvolvimento, acrescentando 
que o PS assume o compromisso com um “25 de Abril 
ecológico”, que dá primazia à qualidade de vida dos 
cidadãos e à preservação do planeta.

Por fim, o deputado municipal do Partido Social 
Democrata, Avelino Soares, destacou que o 48ºAni-
versário da “Revolução dos Cravos” é mais do que uma 
simples data, pois serve também para recordar as difi-
culdades e a dureza da ditadura, evidenciando o mérito 
da revolução, os valores que ficaram impregnados na 
sociedade portuguesa e a necessidade de não se “deixar 
murchar os cravos de Abril”.

Decorreram ainda atuações musicais pelos alunos da 
Escola de Música de Terras de Bouro, orientados pelo 
Professor Luís Pinho e a apresentação de poemas alu-
sivos à data pelo poeta João Luís Dias.
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CONCERTO DA ESCOLA
DE MÚSICA DE TERRAS
DE BOURO EM SOUTO

A sede da Junta de Freguesia de Souto acolheu no dia 14 de 
abril um concerto da Escola de Música de Terras de Bouro.

O evento musical decorreu sob a orientação do Professor 
Luís Pinho e contou com a presença da Vereadora 
Municipal, Dr.ª Ana Genoveva Araújo que agradeceu a 
presença dos utentes do CAO de Souto e da comunidade 
em geral, população e escola, deixando também uma 
palavra de agradecimento à Junta de Freguesia de Souto 
pela colaboração neste concerto. 

A atividade foi desenvolvida no âmbito do Projeto 
"Cultura para Todos" do Município de Terras de Bouro.
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DIA INTERNACIONAL DOS 
MONUMENTOS E SÍTIOS 
NO NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
DE CAMPO DO GERÊS COM 
"PORTAS ABERTAS" 

No sentido de assinalar este evento anual que destaca 
a importância do "Património e Clima"  o Município de 
Terras de Bouro promoveu a iniciativa "Portas Abertas" no 
Núcleo Museológico de Campo do Gerês, no dia 19 de abril.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS) foi 
criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e 
Sítios (ICOMOS) a 18 de abril de 1982, e aprovado pela 
UNESCO no ano seguinte, com o objetivo de sensibilizar 
os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do pa-
trimónio, bem como para a necessidade da sua proteção e 
valorização. Celebrando o património nacional, comemora 
também a solidariedade internacional em torno do conhe-
cimento, da salvaguarda e da valorização do património 
em todo o mundo.
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TRANS PENEDA-GERÊS 
THE RACE OF
THE 4 CASTLES

Entre os dias 26 e 29 de maio teve lugar o evento TPG 
165 KM "Corrida dos 4 castelos", organizado pela 
Carlos Sá Nature Events. Esta magnífica prova contou 
com o apoio dos 5 Municípios do Parque Nacional 
Peneda-Gerês e de vários patrocinadores. Contou ainda 
com o apoio das forças de proteção e socorro, associa-
ções e juntas de freguesias e baldios locais.

Este ano o TransPeneda-Gerês – Corrida dos 4 
Castelos® contou com duas novidades, os 42k e 165k 
em 4 dias.

De 26 a 29 de maio de 2022 cerca de 600 atletas de 
20 nacionalidades diferentes, puderam usufruir das 
paisagens inóspitas de um dos mais belos parques 
Nacionais do Mundo, onde alguns dos melhores atletas 
nacionais e internacionais da modalidade não dispen-
saram marcar a sua presença.

TERRAS DE BOURO É DESPORTO
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XIII ULTRA GEIRA 
VIA NOVA ROMANA �22

CELEBRADO PROTOCOLO 
ENTRE O MUNICÍPIO 
DE TERRAS DE BOURO 
E A ORGANIZAÇÃO DA 
BRAGA CUP

A décima terceira edição da prova Ultra Geira Via Nova 
Romana decorreu a 24 de abril e foi organizada pela 
Confraria Trotamontes e pelo Clube Orientação do 
Minho. O evento teve como principais apoios o Município 
de Terras de Bouro e o Município de Amares.

Esta edição da Ultra Geira Romana foi constituída por 
2 provas:
Ultra Geira Romana 50km e Geira Romana 18km.

O Município de Terras de Bouro, representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, e pela 
Vereadora, Dra. Ana Genoveva Araújo, e a Associação 
Metrópole Talentosa de Braga Portugal, representada 
pelo Sr. José Manuel Pereira, assinaram a 20 de abril um 

protocolo de parceria no âmbito da realização da prova 
BRAGA CUP.

Trata-se de uma aposta em iniciativas que favorecem a 
promoção turística do território e que fomentam o inter-
câmbio social e desportivo com vista a potenciar e dina-
mizar a economia da região, sendo o evento BRAGA CUP 
um torneio de futebol infantil, realizado anualmente, 
organizado por uma associação sem fins lucrativos e que 
reúne milhares de atletas de todo o país e do estrangeiro, 
ao longo de uma semana de competição para a afirmação 
e promoção local, assim como dos destinos envolventes. 
É assim do maior interesse e prossecução dos objetivos 
das entidades envolvidas a partilha de informação e 
conteúdos, de modo que se desenvolvam sinergias para 
uma cooperação mais estreita e profícua.
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No dia 5 de junho a vila do Gerês recebeu cerca de 1300 
ciclistas que participaram na edição 2022 da prova ve-
locipédica Gerês Granfondo by Trek, evento que contou 
com apoio do Município de Terras de Bouro e organização 
da Bikeservice.

GERÊS GRANFONDO BY TREK 2022
FOI UM SUCESSO

Aquele que já é apelidado de “o mais mítico dos 
Granfondos portugueses” teve a sua nona edição que per-
correu os concelhos de Terras de Bouro, Vieira do Minho e 
Montalegre, com partida e chegada na vila do Gerês, ten-
do sido efetuados três diferentes percursos: Granfondo 
131km, Mediofondo 87km e Minifondo 57km.
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“A mescla entre tradição e modernidade volta a ser a mar-
ca distintiva do Gerês Granfondo, cujo percurso será duro 
e desafiador, no paraíso natural que é o Parque Nacional 
da Peneda Gerês, uma das sete maravilhas naturais de 
Portugal. “ - Bikeservice

Este evento, contou com a presença do Sr. Presidente, 
Manuel Tibo e dos Sr. Vereadores, António Cunha e 
Isménia Loureiro no lançamento da corrida e na en-
trega de troféus, tendo o Sr. Presidente agradecido 
à Bikeservice, na pessoa do Sr. Manuel Zeferido, por 
continuar a dar preferência ao Gerês, sublinhando a 
importância  deste evento, por um lado, na promoção de 
Terras de Bouro como destino turístico de eleição asso-
ciando-o, também, à prática de desportos de natureza e, 
por outro lado, como dinamizador da economia local, na 
medida em que durante vários dias foram milhares  de 
visitantes com estada e consumo no comércio local do 
nosso concelho.
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A prova TRANSCÁVADO BTT – GPS foi apresentada a 
30 de junho em Terras de Bouro, um dos nove concelhos 
abrangidos por esta prova, sendo também, em regime de 
parceria, uma das autarquias envolvidas na organização 
da competição.

Esta é, sem dúvida, uma das provas mais aliciantes de 
BTT, cujo traçado, de enorme valor histórico e cultural, 
une a nascente e a foz do rio Cávado, valorizando as 
suas margens e demonstrando toda a riqueza natural 
desta bacia hidrográfica, onde Terras de Bouro tem uma 
importante presença.

TRANSCÁVADO BTT – GPS
EM TERRAS DE BOURO  

A participação na prova, (nos moldes do Regulamento 
disponível na página electrónica do município), é aberta 
a qualquer pessoa com mais de 18 anos, sendo disputada 
em duas etapas, a primeira, mais de lazer e aventura, dia 
1 e 2 de outubro, ligando Montalegre a Terras de Bouro 
e Terras de Bouro a Esposende e, já no dia 2 de outubro, 
uma segunda etapa, esta mais competitiva, com cerca de 
150 kms entre Montalegre e Esposende.
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EQUIPA BTT ENDURO
DE TERRAS DE BOURO
EM DESTAQUE NA TAÇA
DE PORTUGAL 

O Município de Terras de Bouro regista com muito or-
gulho e satisfação a prestação dos atletas da equipa Btt 
Enduro Terras de Bouro na 2ª Prova da Taça de Portugal 
de enduro.

No Cadafaz, em Celorico da Beira, os atletas da equipa 
Btt Enduro Terras de Bouro subiram aos lugares cimeiros 
do pódio, disputando a prova em condições difíceis, com 
muito calor e trilhos muito secos, elevando bastante 
o grau de dificuldade. Mesmo assim os nossos atletas 
conquistaram mais uns pontos ficando na 2ª posição 
por equipas. 

Estes foram os resultados individuais:

Cadetes - 3° lugar Dinis Costa
M30 Fem - 2° lugar - Márcia Luz
Ebikes Fem - Ana Lopes
M30 - 3° lugar - Henrique Carvalho
M40 - 2° lugar - Bruno Marinho
M50 - 1° lugar - José Ferreira

Muitos Parabéns a todos!
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ALUNO DE TERRAS 
DE BOURO GANHA 
PRÉMIO EM CONCURSO 
EDUCATIVO

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Terras de 
Bouro têm participado ativamente nos concursos 
nacionais lançados pela Lusoinfo Multimédia S.A., 
empresa especializada na conceção, produção e comer-
cialização de conteúdos educativos e que, através da 
Plataforma PARTICIPA+, desenvolve estas iniciativas 
com várias temáticas.

Neste âmbito, no concurso “Missão: Vamos reutilizar 
os plásticos!”, entre os vencedores, tivemos o aluno 
João Soares do 4ºano da Escola Básica e Secundária 
de Terras de Bouro, que obteve um honroso 2ºlugar, 
sendo-lhe atribuído um prémio.

TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO
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TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º 07/2022 - 06 DE ABRIL DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para reinício do procedimento de revisão 
do Plano Diretor Municipal;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
proposta de Regulamento interno de funcio-
namento da Comissão de Acompanhamento e 
Motorização da implementação e desenvolvi-
mento do quadro de competências na área da 
Educação do Município de Terras de Bouro;

3. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido 
de atribuição de um lugar de estacionamento 
privativo, na vila do Gerês, pelo período de 6 
meses, entre maio e outubro de 2022;

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a ces-
sação do apoio à renda, em nome da Srª Susana 
Alexandra Ribeiro Carvalho, no âmbito da 
Habitação Condigna;

5. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas à Sra. Ivone Manuela Pires 
Rebelo, relativo à participação nas feiras do Dia 
do Pai, Dia de S. Valentim e Páscoa;

6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio no valor de 15.500,00€ à Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de Rio Caldo, para aqui-
sição de uma ambulância;

7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio no valor de 11.500,00€ à Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de Terras de Bouro, para 
aquisição de uma ambulância;

8. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio no valor de 1.800,00€ ao Grupo Desportivo 
do Gerês, para fazer face aos encargos com a 
Escolinha de Futebol;

9. Deliberado, por unanimidade, fornecer os 
materiais solicitados, à Junta de Freguesia da 
Balança, até ao montante de 592,21€, para a 
canalização de água de rega dos consortes do 
lugar de Chãos;

10. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 1.918,60€ à Junta de Freguesia do 
Campo do Gerês, para suportar os custos com 
a remoção de um penedo no lugar de Cimo da 
Portela;

11. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 1.971,35€ à Junta de Freguesia de 
Covide, para custear a empreitada de pavimen-
tação em calçada no lugar de Freitas;

12. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 13.826,64€ à Junta de Freguesia 
de Covide, para o alargamento do acesso ao lugar 
de Vale da Cruz;

13. Deliberado, por unanimidade, fornecer os 
materiais solicitados, à Junta de Freguesia da 
Ribeira, até ao montante de 952,39€, para a 
reconstrução de tanque de rega no lugar de 
Chemedião;

14. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 3.529,80€ à Junta de Freguesia 
de Valdosende, para o arranjo do caminho de 
Vilarinho às Nascentes;

15. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 2.925,60€ à Junta de Freguesia de 
Valdosende, para o arranjo do caminho do Couto;

16. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 700,00€ à Junta de freguesia de Vilar da 
Veiga, para a Charanga de Vilar da Veiga;

17. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 12.320,93€ à Junta de Freguesia de 
Vilar da Veiga, para a requalificação do caminho 
de acesso ao Lagar de Azeite, no lugar de Pereiró;

EDITAL N.º 08/2022 - 20 DE ABRIL DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, nomear a Drª 
Maria Elisabete Antunes Afonso como coorde-
nadora do CLDS 4 GEIRA, de Terras de Bouro;

2. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal o Relatório do Estatuto 
do Direito de Oposição;

3. Deliberado, por unanimidade, concordar com 
os Documentos de Prestação de Contas e re-
metê-los à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal;

4. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal a Certificação Legal 
de Contas e Relatório do Auditor Externo, das 
Contas de 2021;

5. Deliberado, por unanimidade, concordar com a 
proposta para a Segunda Revisão ao Orçamento 
da Receita, Orçamento da Despesa e Grandes 
Opções do Plano para o ano de 2022 e remetê-la 
à apreciação e votação da Assembleia Municipal;

6. Deliberado, por unanimidade, concordar 
com a proposta de adenda ao aditamento ao 
Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências – Autoridade de Transportes do 
Cávado e remetê-la à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal.

EDITAL N.º 09/2022 - 11 DE MAIO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para constituição da comissão de acom-
panhamento e motorização de implementação 
e desenvolvimento do quadro de competências 
na área da Educação do Município de Terras 
de Bouro;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para a criação do Concelho Municipal da 
educação do Município de Terras de Bouro e 
remeter à Assembleia Municipal.

3. Deliberado, por unanimidade, concordar com 
os Documentos de Prestação de Contas e re-
metê-los à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal;

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de regulação do estacionamento no Lugar 
de S. Pedro, da freguesia de Rio Caldo;

5. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido 
de atribuição de um lugar de estacionamento 
privativo, na vila do Gerês, ao Senhor António 
Pimenta de Sousa Carvalho, pelo período de 6 
meses, entre maio e outubro de 2022;

6. Deliberado, por unanimidade, ratificar o pedido 
de apoio do Agrupamento de Escolar Dr. Francisco 
Sanches, para visita de estudo ao concelho de 
Terras de Bouro;

EDITAL N.º 10/2022 - 18 DE MAIO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de alteração do Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Terras de Bouro 
e coloca-lo à discussão pública pelo período de 
30 dias;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para a isenção de IMI e IMT para Obras de 
Reabilitação Urbana em áreas integradas em 
ARU e remetê-la à Assembleia Municipal;

3. Presente, para conhecimento, o processo re-
lativo à abertura de procedimento para contra-
tualização de serviços para delimitação Urbana 
(ARU) e Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
do Campo do Gerês, no âmbito da Estratégia de 
Reabilitação Urbana;

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de regulação do trânsito na rua Costa 
D’Além – Moimenta;

5. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
proposta de normas de participação no evento 
“Geira Romana em Terras de Bouro”;

6. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido 
de atribuição de um lugar de estacionamento 
privativo, na vila do Gerês, ao Senhor Manuel 
Augusto Fernandes Vale, pelo período de 6 me-
ses, entre maio e outubro de 2022;

7. Presente, para conhecimento, um pedido 
de prescrição de dívidas de fornecimento de 
águas e de rendas em nome de Maria de Lurdes 
Carvalho Coelho;

8. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 2.313,60€ à Junta de Freguesia de 
Covide, relativo à pavimentação em calçada no 
cimo do lugar de Freitas.

EDITAL N.º 11/2022 - 31 DE MAIO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a ver-
são final do Regulamento Municipal para con-
cessão de apoios ao Associativismo e endossar 
à Assembleia Municipal para aprovação final;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de Delegação de Competências no Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;

3. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 10.410,00€ à A.D.R.C. de Chorense 
para a realização de atividades com a equipa 
federada na Federação Portuguesa de Ciclismo 
– Disciplina Enduro de BTT, bem como ratificar a 
transferência de 5.000,00€ já efetuada;

18. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 639,30€ à Junta de Freguesia de Cibões 
e Brufe, para fazer face aos encargos com um 
projeto de Contrato Emprego-Inserção;

19. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 3.449,28€ à Junta de Freguesia de 
Chamoim e Vilar, para o calcetamento do cami-
nho das Poças;

20. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 3.449,28€ à Junta de Freguesia de 
Chamoim e Vilar, para o calcetamento do cami-
nho das Ínsuas;

21. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
doação de uma parcela de terreno à Junta de 
Freguesia de Moimenta, para construção da 
Sede da Junta.

7. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas à Sra. Cândida Sousa e Silva 
Antunes, relativo à venda ambulante na época 
pascal;

8. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas à Sra. Glória de Jesus Dias 
Pereira e Sousa, relativo à participação nas fei-
ras do Dia de S. Valentim e Páscoa; 

9. Deliberado, por unanimidade, isentar o paga-
mento de taxas à Comissão de Festas de Santa 
Marinha, Lugar da Ermida, para a realização 
da Festa de Santa Marinha, com a exceção das 
licenças relativas a fogo de artifício;

10. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
proposta de redução das taxas urbanísticas 
de projeto integrado em Área de Reabilitação 
Urbana à empresa STUTURAL IPSUM, Lda.
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EDITAL N.º 12/2022 - 15 DE JUNHO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal, para apreciação e 
aprovação, a terceira Revisão aos Documentos 
Previsionais para o ano de 2022;

2. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal, para apreciação e apro-
vação, a proposta de alteração ao Mapa de 
Pessoal para o ano de 2022, no âmbito da trans-
ferência de competências no domínio da saúde;

3. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal, para apreciação e apro-
vação, a versão final do Regulamento de utiliza-
ção e cedência de viaturas do Município;

4. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal, para apreciação e aprova-
ção, a versão final da alteração ao Regulamento 
Municipal de Incentivo à Natalidade;

5. Deliberado, por unanimidade, adiar para a 
próxima reunião de Câmara a versão final da 
alteração ao Regulamento para Concessão de 
Apoios a Estudantes do Ensino Superior;

6. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal, para apreciação e apro-
vação, a versão final da alteração ao Anexo 
do Regulamento da Tabela de Taxas e Outras 
Receitas do Município;

7. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal, a proposta de desafe-
tação do Domínio Público Municipal, de uma 
parcela de terreno em Paradela, Valdosende;

8. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 22.279,88€ + IVA à Junta de Freguesia 
do Campo do Gerês, para a pavimentação de 
diversas ruas naquela freguesia;

9. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 23.504,98€ + IVA à Junta de Freguesia 
da Ribeira, para a requalificação de troço de 
caminho no lugar de Gogide;

10. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 1.500,00€ à Comissão de Festas de 
Santo António de Rio Caldo, para a realização 
das respetivas festividades;

EDITAL N.º 13/2022 - 29 DE JUNHO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de Concessão de Apoio aos Estudantes 
do Ensino superior relativo ao ano letivo de 
2021/2022;

2. Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio 
à estudante Luísa Alexandra de Sousa Pereira, 
no âmbito da Concessão de Apoio aos Estudantes 
do Ensino Superior;

3. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 25.227,91€ à Associação Sociocultural 
e Desportiva de Valdosende, para fazer face aos 
encargos com a construção de um campo de 
jogos de praia;

4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 32.873,97€ ao Grupo Desportivo, 
Recreativo e Cultural da Juventude de 
Valdosende, para fazer face aos encargos com 
a requalificação do Polidesportivo daquela 
Associação;

5. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 2.000,00€ ao Centro de Solidariedade 
Social de Valdosende, para fazer face aos encar-
gos com o funcionamento das ATL’s de Verão;

6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 1.825,00 à Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural de Terras de Bouro, para 
a deslocação dos atletas da formação para par-
ticipação num torneio quadrangular na Vila de 
Portel – Alentejo;

7. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido 
em nome da Associação de Apoio aos Deficientes 
Visuais do Distrito de Braga, para a realização de 
passeios na embarcação Rio Caldo, por parte dos 
utentes daquela instituição e isentar o pagamen-
to das tarifas associadas;

8. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio adicional de 792,00€ à Senhora Maria 
da Conceição Moreira Ribeiro, para melhoria 
das condições de habitabilidade, no âmbito da 
Habitação Condigna;

9. Presente, para conhecimento, o pedido em 
nome de Maria Cândida Silva Soares Campos, 
invocando a prescrição de dívidas em nome de 
Valentim da Silva Campos.

4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 200,00€ à Associação de Estudantes 
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, 
para a prossecução de diversas atividades no 
encerramento do ano letivo;

5. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 150,00€ ao Centro Social e Paroquial 
de Souto, para aquisição de material, para a 
participação no cortejo romano, integrado no 
evento Geira Romana – Terras de Bouro;

6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 150,00€ ao Centro de Solidariedade 
Social de Valdosende, para aquisição de material, 
para a participação no cortejo romano, integrado 
no evento Geira Romana – Terras de Bouro;

7. Deliberado, por unanimidade, isentar o paga-
mento de taxas à Associação Moto Club Serra do 
Gerês, relativo à realização de mais uma edição 
da concentração Motard no Campo do Gerês;

8. Presente, para conhecimento, a comunicação 
da CIM do Cávado relativa ao planeamento do 
20.º ato impositivo de Serviço de Transporte 
Público de Passageiros no Cávado.

11. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 400,00€ à Comissão de Festas de Santo 
António de Vilar da Veiga, para a realização das 
respetivas festividades;

12. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 15.000,00€ ao Centro Social de Vilar da 
Veiga, para fazer face ao acréscimo de encargos 
provocado pela pandemia COVID-19;

13. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedi-
do de atribuição de um lugar de estacionamento 
privativo, na vila do Gerês, ao Senhor Gonçalo 
Grilo, pelo período de 6 meses, entre maio e 
outubro de 2022;

14. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedi-
do de atribuição de um lugar de estacionamento 
privativo, na vila do Gerês, à Senhora Maria 
Helena Oliveira, pelo período de 6 meses, entre 
maio e outubro de 2022.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS 
DE BOURO APROVOU PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE 2021

A segunda sessão ordinária do presente 
ano da Assembleia Municipal de Terras 
de Bouro decorreu a 29 de abril na vila 
do Gerês. A reunião registou a seguin-
te ordem de trabalhos e consequentes 
deliberações, com destaque para a apro-
vação, por maioria, dos Documentos de 
Prestação de Contas relativos a 2021, 
já que os dois deputados do Partido 
Socialista se abstiveram na votação final.

Assim sendo, foram decididos, em confor-
midade, os seguintes pontos:

1. Apreciação da atividade do Município, 
bem como da situação financeiro do mes-
mo, nos termos definidos na alínea c) 
do n.o 2, do art.o 25, do Decreto-Lei no 
75/2013 de 12 de Setembro; 
Apreciada e da mesma dada conhecimento;

2. Análise e conhecimento da Declaração 
de Compromissos Plurianuais de 2021; 
Apreciada e da mesma dada conhecimento;

3. Análise e conhecimento da Declaração 
de Pagamentos em Atraso de 2021; 
Apreciada e da mesma dada conhecimento;

4. Análise e conhecimento da Declaração 
de Recebimentos em Atraso de 2021; 
Apreciada e da mesma dada conhecimento;

5. Análise e conhecimento do Relatório 
do Estatuto do Direito de Oposição rela-
tivo ao ano de 2021; 
Apreciado e da mesma dada conhecimento;

6. Análise e votação dos Documentos de 
Prestação de Contas do exercício de 2021;
Aprovados por maioria, com a abstenção 
dos dois deputados do Partido Socialista;

7. Análise e conhecimento da Cer-
tificação Legal das Contas e do Relatório 
do Auditor Externo, relativos ao exercí-
cio de 2021;
Apreciada e da mesma dada conhecimento;

8. Análise e votação da Segunda Revisão 
ao Documentos Previsionais para o ano 
de 2022;
Aprovada por unanimidade;

9. Análise e votação da Adenda ao 
Aditamento ao Contrato interadminis-
trativo de Delegação de Competências na 
CIM Cávado, no âmbito da Autoridade de 
Transportes do Cávado, para efeitos de:

a. Autorização da celebração da adenda 
relativa ao financiamento do exercício 
das competências delegadas;

b. Autorização da despesa e respetivos 
compromissos plurianuais para os exer-
cícios de 2022 a 2027;

Aprovada por unanimidade a Adenda 
ao Aditamento ao Contrato Interadmi-
nistrativo de Delegação de Competências 
na CIM Cávado;



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS 
DE BOURO APROVOU AUMENTO DE 
APOIO À NATALIDADE

No dia 24 de junho o Salão Nobre dos 
Paços do Concelho acolheu a terceira 
sessão ordinária deste ano da assembleia 
municipal. A sessão ficou marcada pela 
apresentação digital pelo Presidente 
da Câmara Municipal, Manuel Tibo das 
obras em curso, projetos e candidaturas 
em andamento, nomeadamente, o inves-
timento representativo:

Requalificação da EM 531 e CM 1269 
(Moimenta/Brufe) no valor de 998.775,07 
euros;
Projeto de construção do Centro Literário 
do Parque da Assureira (Gerês) no valor de 
70.000,00 euros;
Requalificação de Miradouros na Serra 
do Gerês;
Centro BTT de Chorense, o valor é de 
60.029,61 euros;
Sala Polivalente (Bombeiros Voluntários 
de Terras de Bouro) cujo valor é de 
409.082,19 euros;
Centro Municipal de Proteção Civil é de 
421.878,73 euros;
Reabilitação da Estrada da Ermida (cm 
1276) cerca de 1.000.000, 00 euros;
Sinalética da Via Romana;

10. Análise e votação do Regulamento 
Municipal de Apoio à Esterilização de 
Canídeos e Gatídeos do Município de 
Terras de Bouro;
Aprovado por unanimidade;

11. Análise e votação de Voto de Pesar 
pelo falecimento do Senhor José Maria 
de Freitas;
Aprovado por unanimidade e do mesmo 
consignado um Minuto de Silêncio como 
forma de Homenagem;

12. Análise e votação de Voto de Pesar 
pelo falecimento do Senhor Aníbal 
Martins da Costa.
Aprovado por unanimidade e do mesmo 
consignado um Minuto de Silêncio como 
forma de Homenagem.

Centro Cultural da vila de Terras de 
Bouro (Eficiência Energética) o valor é de 
191.851,79 euros;
Museu de Vilarinho da Furna e Porta do 
PNPG (Eficiência Energética) cerca de 
116.218,91 euros;
Rede Pedonal Estruturante e Acessível de 
Ligação entre Rio Caldo e Vilar da Veiga é 
de 771.000 euros;
Zona de Lazer Intermunicipal de Moimenta, 
o valor é de 257.340,60 euros;
Zona de lazer de Vilar, cerca de 46.118,15 
euros; Zona de lazer de Gondoriz / 
Chamoim é de 49.286,63 euros;
Espaço exterior NPA570 – Campo do Gerês 
(Criação de espaços de apoio à visitação) o 
valor é de 52.623,60 euros,
L a r g o s  d a s  Te r m a s  d a  M o i m e nt a 
– Pesqueiras;
Novo Ancoradouro da embarcação de 
Recreio “Rio Caldo”, cerca de 380.927,00 
euros;
Praia do Alqueirão (Vilar a Veiga), o valor é 
de 459.582,80 euros;
Variante da vila de Terras de Bouro, cerca 
de 283.489,00 euros;
Requalificação do Centro Interpretativo 
do Garrano (Covide);
Requalificação do Santuário do BOM 
JESUS DO MONTE DAS MÓS (Carvalheira), 
cerca de 125.230,30 euros.
Canil Municipal 2ª fase em Gondoriz, o 
investimento ronda o valor de132.609,83 
euros. 
Na reunião magna foi ainda aprovado, 
entre outros assuntos, o novo valor do 
apoio de incentivo à natalidade, que fica 
a partir de agora estipulado nos mil euros 
por nascimento.

As deliberações constantes da ordem de 
trabalhos foram as seguintes:

1. Apreciação da atividade do Município, 
bem como da situação financeira do mes-
mo, nos termos definidos na alínea c) do 
n.º 2, do art.º 25, do Decreto-Lei nº75 / 
2013 de 12 de setembro;
Dada a conhecer;

2. Análise e votação do Regulamento para 
Concessão de Apoios ao Associativismo 
no Município de Terras de Bouro;
Aprovado por unanimidade;

3. Análise e votação do Regulamento 
Municipal de utilização e cedência de 
viaturas municipais;
Aprovado por unanimidade;

4. Análise e votação do Regulamento 
Municipal de incentivo à natalidade;
Aprovado por unanimidade;

6. Análise e votação do Regulamento 
Municipal da tabela de taxas e outras 
receitas;
Aprovado por unanimidade;

7. Apresentação para conhecimento 
de Proposta de Criação do Conselho 
Municipal de Educação de Terras de 
Bouro;
Dada a conhecer;

8. Análise e votação de Proposta - 
Alteração ao mapa de pessoal – 2022;
Aprovada por unanimidade;

9. Análise e votação de Proposta - 
Desafetação de parcela de terreno do 
domínio público municipal;
Aprovada por unanimidade;

10. Análise e votação de Proposta 
– Isenção de IMI e IMT (Obras de 
Reabilitação Urbana em área integrada 
em ARU);
Aprovada por unanimidade;

11.Análise e votação da Terceira Revisão 
ao Documentos Previsionais para o ano 
de 2022.
Aprovada por unanimidade.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO PROMOVEU ATL 
DAS FÉRIAS DA PÁSCOA

O Município de Terras de Bouro, através dos Serviços 
Educativos, promoveu as ATL das Férias da Páscoa 
entre os dias 11 e 14 de abril de 2022, tendo sido dina-
mizadas em Moimenta e no Gerês com a participação 
de crianças entre os 3 e os 12 anos de idade.

Foram desenvolvidas diferentes atividades, proporcio-
nando bons momentos entre todas as crianças e dando, 
consequentemente, o apoio às famílias neste período 
de interrupção letiva. As crianças tiveram, ainda, a 
oportunidade de realizar atividades em parceria com 
diferentes entidades, nomeadamente, a CPCJ de Terras 
de Bouro, a UCC de Terras de Bouro e a equipa do CLDS 
4 GEIRA de Terras de Bouro.

A realização das ATL contribuem para um crescimen-
to saudável, permitindo a criação de novas relações 
sociais e a ocupação salutar do tempo livre dos mais 
novos. Assim, é objetivo do município dar a oportunida-
de às crianças de interagir com novos ambientes, ocu-
pando os tempos livres de forma ativa e estimulante.
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Devido às más condições meteorológicas do dia 1 de 
junho, as crianças de Terras de Bouro, pertencentes ao 
1ºciclo e jardins de infância, comemoraram a 6 de junho, 
o Dia Mundial da Criança. Neste âmbito, foram coloca-
dos insufláveis, que ficaram à disposição das crianças 
durante todo o dia, no Centro Escolar da vila de Terras 
de Bouro, no JI de Moimenta, no JI de Chorense, no JI de 
Carvalheira, na EB1 do Gerês e EB1 de Rio Caldo e nas 
IPSS´s - Jardim de Infância do Centro Social e Paroquial 
de Souto e Jardim de Infância do Centro de Solidariedade 
Social de Valdosende. No períplo realizado pelas escolas, 
a vereadora da Educação, Dra. Ana Genoveva Araújo, 
desejou um feliz dia a todas as crianças, aproveitando 
a ocasião para informar da oferta de gelados a todos os 
alunos abrangidos pela iniciativa. 

De igual modo, a CPCJ associou-se às comemorações 
entregando lembranças aos alunos.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
ASSINALADO EM TERRAS
DE BOURO
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CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO REUNIU A 4 DE MAIO 

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu a 4 de maio 
a reunião do Conselho Municipal de Educação (CME). A 
sessão foi presidida pela Vereadora da Educação, Dra. 
Ana Genoveva Araújo.

O Conselho Municipal de Educação é uma instância de 
consulta, que tem por objetivo a nível municipal, analisar 
e acompanhar o funcionamento do sistema educativo 
propondo as ações consideradas adequadas à promoção 
de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo.
Na ordem de trabalhos constou, para além da apro-
vação da ata da reunião anterior, a apresentação do 
Plano de Transportes Escolares, o ponto de situação 
dos projetos educativos e processo de Transferência de 

Competências na Área da Educação que está a decorrer. 
A Sra. Vereadora informou os membros do CME como 
está a decorrer o processo e as medidas que estão a ser 
tomadas.

Na ordem de trabalhos também constou a tomada de 
posse dos novos membros do Conselho Municipal de 
Educação para o quadriénio 2022/2025. A Dra. Ana 
Genoveva, Vereadora da Educação, tomou posse como 
Presidente do Conselho Municipal de Educação e logo 
de seguida deu posse aos novos membros.
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SEMANA DA VOZ ASSINALADA
EM TERRAS DE BOURO 

O Dia Mundial da Voz, comemorado a 16 de abril, deu 
o mote para a realização pela primeira vez, da Semana 
da Voz. A Semana da Voz foi projetada pelas Terapeutas 
da Fala que trabalham no Agrupamento de Escolas de 
Terras de Bouro e contou com a dinamização de várias 
atividades ao longo da semana de 26 a 29 de abril. 
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ALUNOS DE TERRAS DE BOURO 
PARTICIPAM EM SESSÕES DE 
LEITURA ENCENADA

No âmbito do projeto “Cultura para Todos”, o Município 
de Terras de Bouro proporcionou aos alunos de todos os 
jardins de infância do agrupamento de escolas de Terras 
de Bouro e a todos os estabelecimentos de ensino do 
Pré-escolar, várias sessões de dinamização de leituras 
encenadas. Estas histórias foram apresentadas pela 
Mari Pópó, uma “palhaça animada, alegre e divertida 
que veio de outro planeta contar histórias sobre a impor-
tância da amizade, dos amigos e da descoberta de coisas 
novas e diferentes”.

A Vereadora do Município, Dra. Ana Genoveva Araújo, 
esteve presente e assistiu à interessante participação 
interativa dos alunos com a dinamizadora.
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PROCURAR AJUDA DE UM(A) 
PSICÓLOGO(A)? PORQUÊ E COMO?

Porque pode ser difícil procurar ajuda?
Quem e quando é que nos ensinaram a procurar ajuda? 
Parece ser algo que é esperado que saibamos o que é 
e como fazer sem nunca ninguém nos ter ensinado ou 
mostrado como se faz.

Embora procurar ajuda possa ser um passo importante 
para melhorar ou manter a nossa Saúde Psicológica e 
Bem-Estar, pode ser difícil saber por onde começar ou 
a quem nos dirigirmos, pode levar algum tempo e ser 
particularmente difícil quando não nos sentimos bem. 
É natural também que tenhamos dúvidas sobre se pre-
cisamos realmente de procurar ajuda.

Porque devemos procurar ajuda?

• É natural precisar de ajuda. Acontece-nos a todos 
nalguns momentos da nossa vida.

• As dificuldades e problemas de Saúde Psicológica 
têm solução.

• Na verdade, procurar ajuda é um grande passo e uma 
demonstração de coragem e resiliência.

• Todos merecemos apoio e ajuda quando precisamos 
de melhorar a nossa Saúde Psicológica e o nosso 
bem-estar.
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Os Serviços Educativos do Município de Terras de Bouro, 
em parceria com o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, IP, procederam, mais uma vez, a uma 
campanha de recolha de sangue.

A recolha de sangue foi realizada no dia 4 de maio, nos 
Serviços Educativos, em Moimenta e no dia 5 de maio, no 
Centro de Animação Turística do Gerês.

Graças ao espírito solidário dos terrabourenses con-
seguimos alcançar os objetivos propostos, motivando-
-nos assim para continuarmos a repetir esta iniciativa 
futuramente.

Doar sangue é um ato de solidariedade e amor ao pró-
ximo. O poder desse gesto é maior do que imaginamos 
e pode significar milhares e milhares de vidas salvas.
O Município de Terras de Bouro agradece a todos os que 
doaram sangue nestes dias, pois este nobre gesto poderá 
ajudar salvar vidas.

A todos os que participaram, o nosso muito obrigado!

CAMPANHA DE RECOLHA DE 
SANGUE DECORREU EM MOIMENTA 
E NO GERÊS

TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL
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No âmbito do Mês do Coração, a Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde 
de Terras de Bouro promoveu na Vila de Terras de Bouro a 30 de maio uma sessão de 
sensibilização e avaliação de parâmetros vitais junto da população.

O Município de Terras de Bouro associou-se a esta iniciativa e regista com agrado 
a adesão dos terrabourenses a esta causa. Como é óbvio enaltece também a ação da 
Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de Terras de Bouro, fundamen-
tal no alerta para o facto de as doenças cardiovasculares serem as  principais causas 
de mortalidade a nível nacional e concelhio. 

Apoiaremos esta e outras iniciativas do mesmo cariz em prol da literacia em saúde 
da nossa população.

SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS VITAIS 
DECORREU EM TERRAS DE BOURO
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O Município de Terras de Bouro, em parceria com o Projeto CLDS 4GEIRA – 
Gerações, Emprego, Inclusão e Revitalização de atividades no concelho de Terras 
de Bouro, sob a coordenação da ATAHCA, encontra-se a desenvolver um Programa 
de Capacitação de Cuidadores/as Informais. Este tem como objetivos dotar os/s 
Cuidadores/as Informais com conhecimentos práticos e técnicos que lhes permi-
tirão solucionar os diversos obstáculos com que se deparam diariamente. É tam-
bém objetivo  promover a saúde mental e a qualidade de vida dos/as Cuidadores/
as Informais enquanto elementos-chave no processo de cuidar, relembrando que, 
“para cuidar bem, é necessário cuidar de si também”.

O Programa de Capacitação de Cuidadores/as Informais é um programa de inter-
venção especializada, que decorre ao longo de nove sessões, com periodicidade se-
manal, dinamizadas por uma equipa multidisciplinar, constituída por profissionais 
da Câmara Municipal de Terras de Bouro, da ATAHCA – CLDS 4GEIRA e do Centro 
de Saúde de Terras de Bouro. Este Programa iniciou-se no passado dia 3 de maio e 
a sessão de abertura contou com a presença do Presidente da Câmara de Terras de 
Bouro, Manuel Tibo, da coordenadora da Unidade de Cuidados de Saúde Primários 
(UCSP) de Terras de Bouro, Aldara Braga e da equipa que dinamizará as ações de 
Capacitação dos/as Cuidadores/as Informais.

PRÓ-IGUALDADE NO CÁVADO
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O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu a 21 de 
abril, no âmbito da Rede Social, uma reunião extraor-
dinária do Conselho Local de Ação Social (CLAS). O 
Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, deu 
início à reunião, saudando as entidades presentes e 
explicou os motivos para esta reunião extraordinária.

Assim, a realização desta sessão extraordinária pren-
deu-se com o facto do Centro Social e Paroquial de 
Covide, o Centro Social e Paroquial de Vilar da Veiga, o 
Centro de Solidariedade Social de Valdozende e o Centro 
Social e Paroquial de Cibões terem apresentado can-
didaturas ao Aviso de Concurso para a Requalificação 
e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas 
Sociais (PRR). Em relação às candidaturas apresen-
tadas pelo Centro Social e Paroquial de Covide e pelo 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CLAS

Centro Social e Paroquial de Vilar da Veiga tornou-se 
necessário emitir parecer, uma vez que as Instituições 
não o solicitaram para efeitos de instrução da candida-
tura ao referido Aviso Nº 02/C03-i03/2021. No que diz 
respeito às candidaturas apresentadas pelo Centro de 
Solidariedade Social de Valdozende e pelo Centro Social 
e Paroquial de Cibões, tendo sido emitido parecer em 
17/02/2022 e em 04/03/2022, respetivamente, é dada 
a possibilidade de emissão de novo parecer quantitativo 
ou a manutenção do parecer já emitido.
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No âmbito do encontro promovido pelo Excelentíssimo 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
com presidentes de câmaras municipais de todo o país, 
o Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, 
Manuel Tibo, marcou presença no antigo Picadeiro Real 
de Belém, local escolhido para a receção aos autarcas, 
à semelhança do que já tinha acontecido no primeiro 
mandato.

Antes da intervenção do Presidente da República, 
que “pressionou o Governo a aproveitar o próximo 
Orçamento de Estado para desbloquear o processo 
de descentralização do país”….e….”fazer o que está 
ao seu alcance para que o diálogo com os autarcas, e 
nomeadamente com a ANMP que os representa, possa 
ter sucesso", usou também da palavra a Presidente do 
Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, em representação 
dos Presidentes de Câmaras Municipais. A presidente 
da ANMP referiu, igualmente, no seu discurso que “A 
Associação Nacional de Municípios vai continuar a 
trabalhar do mesmo modo que fazia até agora, afincada-
mente na defesa dos interesses de todos os municípios 
de Portugal.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS 
DE BOURO RECEBIDO EM BELÉM 

TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE
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O Município de Terras de Bouro esteve representado ao 
mais alto nível pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Tibo e pelo Vice- Presidente, Dr. Adelino Cunha, 
na Cerimónia de Entrega dos Prémios Cinco Estrelas 
Regiões, que se realizou a 2 de junho em Reguengos de 
Monsaraz e onde a Vila do Gerês foi distinguida com o 
“Prémio Cinco Estrelas Regiões”,  na categoria Aldeias e 
Vilas. Esta distinção dá azo a um grande orgulho e satis-
fação para Terras de Bouro e, como referiu o Presidente 
da Câmara Municipal, “realça a enorme valorização que 
a vila do Gerês alcança no País e no Mundo”.

VILA DO GERÊS
DISTINGUIDA COM PRÉMIO 
"CINCO ESTRELAS REGIÕES"

O “Prémio Cinco Estrelas Regiões” é um sistema de 
avaliação que mede o grau de satisfação que produtos, 
serviços e marcas de origem portuguesa conferem aos 
seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação 
as 5 principais variáveis que influenciam a decisão de 
compra dos consumidores. Desta forma, pretende dar-se 
visibilidade a estas marcas, que pela sua tipologia se cara-
terizam por oferecer um serviço de grande proximidade, 
tão valorizado por todos.
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No dia 1 de abril decorreu no Município de Terras de 
Bouro uma sessão para a distribuição de equipamentos 
de combate à Vespa Velutina. A reunião contou com a 
presença do Vice Presidente do Município de Terras de 
Bouro, Dr. Adelino Cunha, da Proteção Civil Municipal, 
dos presidentes das juntas de freguesia, de representan-
tes da Associação de Apicultores (APICAVE) e dos api-
cultores concelhios e foi no âmbito da Plano Estratégico 
de deteção e controlo da Vespa Velutina na NUTS III do 
Cávado. Foram assim entregues 330 armadilhas seletivas 
e 1980 porções de atrativo com isco alimentar.

Este projeto, apoiado pelo Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – 
POSEUR, tem como principal objetivo implementar uma 
estratégia integrada e coordenada na NUT III do Cávado 
e que seja comum aos 6 municípios do Cávado que a 

MUNICÍPIO DE TERRAS DE 
BOURO PROMOVE SESSÃO PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE 
DETEÇÃO E CONTROLO DA VESPA 
VELUTINA

constitui, reforçando a sua capacidade de intervenção 
na identificação, na prevenção e no controlo da espécie 
Vespa velutina.

A concretização e operacionalização das ações propostas 
neste plano permitirão controlar e monitorizar a evolu-
ção da Vespa velutina no território, de forma a dotar as 
entidades envolvidas de maior capacidade de interven-
ção e conhecimento. Pretende-se ainda, sensibilizar e 
capacitar a população para os riscos desta espécie promo-
vendo uma melhor prevenção e controlo na sua evolução.

De acordo com os dados municipais foram eliminados 
cerca de 250 de ninhos em Terras de Bouro. De realçar 
ainda que a eliminação é efetuado por equipas do muni-
cípio, uma no vale do Cávado e outra do vale do Homem. 
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A Proteção Civil Municipal desenvolveu nos meses de 
março e abril diversas ações no âmbito da sensibilização, 
informação e formação da comunidade escolar, nomea-
damente, palestras, simulacros, ações de formação, etc. 

Neste âmbito, nos dias 12 e 13 de abril foram desenvolvi-
das as ações de formação e capacitação dos colaborado-
res do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro nas 
valências de Suporte Básico de Vida e Manuseamento 
de Extintores. 

PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL DESENVOLVEU 
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO
E FORMAÇÃO

Já no dia 19 de abril foi realizado um Mass training 
de Suporte Básico de Vida, uma iniciativa da Proteção 
Civil Municipal, com a coordenação do INEM e a par-
ticipação do Corpo de Bombeiros de Terras de Bouro, 
Equipa de Busca e Resgate da UEPS da GNR, CVP de 
Rio Caldo e CVP de Terras de Bouro, entidades a quem 
agradecemos a colaboração e participação. A verdade 
é que somente com a sinergia de esforço conseguimos 
o objetivo de criação de uma sociedade resiliente. Esta 
iniciativa foi realizada no Agrupamento de Escolas de 
Terras de Bouro (Moimenta e Rio Caldo) e abrangeu 
mais de 250 alunos. 

O objetivo desta iniciativa foi ensinar a sequência e a 
prática do algoritmo de suporte básico de Vida (SBV), 
reforçando a importância do pedido de ajuda (112) e o 
início precoce de manobras de SBV.
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Ocorreu no dia 5 de abril, no auditório Dr. Emídio Ribeiro, 
do Centro de Animação Turístico do Gerês, a primeira 
Reunião da Comissão Consultiva do Programa Especial 
da Albufeira da Caniçada (PEAC).

Este PEAC virá, depois de aprovado, substituir o atual 
POAC (Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada), 
que já deveria ter sido revisto há mais dez anos. A co-
missão consultiva é composta pelos representantes das 
diversas entidades que superintendem no território.

O senhor Presidente da Câmara, Manuel Tibo, que este-
ve acompanhado pelo seu vice-presidente, Dr. Adelino 
Cunha, saudou todos os presentes e deu as boas-vindas 
aos vários dirigentes e técnicos presentes, nomeada-
mente: da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o 
vice-presidente, Engº Pimenta Machado e a Diretora 
do Departamento da Região Hidrográfica do Norte 

REUNIÃO DA COMISSÃO 
CONSULTIVA DO PROGRAMA 
ESPECIAL DA ALBUFEIRA DA 
CANIÇADA (PEAC)

(ARH) Dr.ª Inês Andrade, pela Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), a 
Arq.ª Gabriela Sila, pelo Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas (ICNF), o Engº Jorge Dias, chefe de 
Departamento e as  Câmaras de Vieira do Minho e de 
Montalegre, como partes interessadas neste processo, 
também se fizeram representar. Estiveram ainda pre-
sentes um representante da Direção Regional da Cultura 
do Norte, tal como a senhora Comandante da GNR do 
Comando Territorial da Póvoa de Lanhoso.

A reunião, que teve como objetivo  delinear as coor-
denadas orientadoras  para “reordenar a albufeira da 
Caniçada”, mereceu por parte do Presidente da Câmara 
Municipal de Terras de Bouro várias intervenções onde 
realçou que este Plano Especial deverá vir ao encontro 
dos anseios e aspirações da população, pois a albufei-
ra da Caniçada precisa de ver revisto o seu Plano de 
Ordenamento, dado que  esta albufeira assume-se como 
um motor de desenvolvimento a par do turismo termal, 
religioso, de montanha e paisagístico, numa perfeita  
correlação com o Parque Nacional da Peneda-Gerês. 
Proteger este património que os nossos antepassados 
defenderam e do qual nós somos fieis depositários é 
fundamental, sublinhou ainda, o senhor Presidente da 
Câmara, Manuel Tibo.
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A empresa Águas do Norte apresentou no Auditório do 
Centro de Animação Turística da vila do Gerês um filme 
pedagógico, intitulado “Dimensão S” que, sob a forma de 
comédia musical infantojuvenil, teve como objetivo a 
formação de uma corrente solidária capaz de mobilizar 
crianças, pais e professores para a adoção de um estilo 
de vida saudável.

A sessão destinou-se aos alunos do 1º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro e contou 
com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de 
Terras de Bouro, Dra. Ana Genoveva Araújo, que ressalvou 
a importância da temática desta campanha e reforçou 
também a necessidade de todos adotarem comporta-
mentos saudáveis que permitam ter melhor qualidade 
de vida, principalmente, na relação com o ambiente.

ÁGUAS DO NORTE APRESENTAM PROJETO
DE PROMOÇÃO DE VIDA SAUDÁVEL

Esta foi mais uma ação a que Município de Terras de 
Bouro aderiu, no sentido de fortalecer a proximidade 
com a comunidade, fomentando assim comportamentos 
de responsabilidade social e ambiental e bons hábitos 
alimentares que permitam uma melhor gestão dos 
recursos naturais.

“Dimensão S” é um projeto que procura lançar o diálogo 
relativamente à importância dos bons hábitos alimen-
tares e da adoção de um estilo de vida saudável, porque 
o sucesso das crianças e jovens resultará em pleno se 
tiverem um desenvolvimento saudável.
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REUNIÃO DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE DEFESA 
DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS

No dia 7 de abril do ano de 2022, no edifício dos Paços 
do Concelho de Terras de Bouro reuniu a Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 
Terras de Bouro.

A sessão foi presidida pelo Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Terras de Bouro, Dr. Adelino Cunha e esti-
veram presentes: o Eng.º Nuno Antunes, na qualidade de 
representante da Câmara Municipal de Terras de Bouro; 
a Dr.ª Anabela Simões, Coordenadora Operacional 
Municipal da Proteção Civil de Terras de Bouro; o Eng.º 
Ricardo Nascimento, na qualidade de representante 
da Associação Florestal do Cávado; o Comandante José 
Amaro, na qualidade de Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Terras de Bouro; o Sr. António Príncipe, 

na qualidade de representante das Juntas de Freguesias; 
o Eng.º Tiago Monteiro, na qualidade de representan-
te da Associação Florestal do Vale do Homem;, Eng.ª 
Manuela Freitas na qualidade de representante do 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
Dr. João Crisóstomo na qualidade de representante da 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o  
Comandante do Posto da GNR de Terras de Bouro, oficial 
Alexandre Barbosa .

Na reunião, foi realizada uma breve apresentação dos 
processos que são enviados a esta comissão, para ser 
analisados, discutidos e votados, recomendando a sua 
aprovação, em função das características e objetivos 
de cada um.
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APRESENTAÇÃO DE PROJETO 
DE VÍDEO VIGILÂNCIA PARA 
A ÁREA DA CIM CÁVADO

No dia 3 de junho decorreu, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, uma sessão de apresentação às respetivas 
entidades envolvidas e abrangidas: municípios, forças 
de segurança, associações florestais e ICNF, de um 
projeto piloto sobre a implementação de um sistema 
de vídeo vigilância na área da CIM CÁVADO.

Este projeto, que vai ser alvo de uma candidatura, pre-
tende munir as entidades competentes de um sistema 
robusto de apoio à decisão no âmbito da prevenção 
de incêndios florestais, ampliar a sua eficácia e pre-
venção, reduzir os custos associados ao despacho dos 
diferentes meios para os teatros de operações, inten-
sificar a vigilância em áreas identificadas, orientar de 
forma equilibrada as ocorrências e otimizar a gestão 
de incêndios florestais.
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Contando com o apoio do Município de Terras de Bouro, 
decorreu a 21 de maio, no Centro de Animação Termal da 
Vila do Gerês, a apresentação da obra literária FUT360L 
da Pereira à Pedreira da autoria do professor Carlos 
Mangas.

Da obra constam muitos episódios ligados ao futebol 
de formação, uma modalidade a que o autor está emo-
cionalmente ligado, já que passou por diversos escalões 
desta modalidade.

O livro é assim uma “espécie de viagem no tempo entre 
2007 e 2019 e demonstra muito do que tem vindo a 
mudar no mundo do futebol.

A apresentação, que foi abrilhantada por um momen-
to musical, esteve a cargo do Vereador da Câmara 
Municipal de Terras de Bouro,  Dr. António Cunha e con-
tou também com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal, Manuel Tibo.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO LIVRO FUT360L 
DA PEREIRA À PEDREIRA 
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A CIM Cávado promoveu uma atividade denominada 
“Dias a Viver a Água”. Esta ação esteve inserida na 8ª 
edição do projeto “AQUA Cávado: o rio que nos une”.

Neste âmbito e no que concerne ao “Percurso 
Montanha”, decorreram várias visitas ao Gerês, que 
contaram com a presença da Vereadora do Município, 
Dra. Ana Genoveva, que deu assim as boas-vindas ao 
nosso concelho e agradeceu também a visita. A Buvete 
das Termas do Gerês e o Parque Tude de Sousa foram os 
locais visitados pelas turmas escolares de vários locais 
do distrito de Braga. 

No dia 31 de maio, será recebida a Conservatória 
Calouste Gulbenkian, de Braga com 48 alunos.

Sublinhe-se ainda que, na primeira visita e porque o 
Parque Tude de Sousa estava em manutenção, proce-
deu-se à apresentação de conteúdos promocionais do 

ATIVIDADE “DIAS A VIVER A 
ÁGUA” PROPORCIONA VISITAS 
PEDAGÓGICAS AO GERÊS

concelho de Terras de Bouro no Auditório Prof. Emídio 
Ribeiro do Centro de Animação Termal como forma de 
promover e divulgar o nosso território. Esta é também a 
forma assumida pelo Município de Terras de Bouro, mais 
uma vez e no seguimento das políticas adotadas nesse 
sentido, de difundir as maravilhas naturais e medicinais 
que tanto nos caracterizam e, desta feita, também junto 
dos mais novos.




