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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
Saúdo cada uma e cada um de vós, desejando que as
vossas vidas e a vida das vossas famílias encontre
no nosso trabalho, no trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido e no que está perspetivado, motivos e
motivações bastantes para, em conjunto, continuarmos
a melhorar o nosso concelho, proporcionando maior
bem estar para todos nós.
É com esse entusiasmo e ações concretas que estamos
a levar por diante a reorganização dos serviços, o redirecionamento de políticas e outras melhorias que
visam a satisfação das necessidades das populações.
Este trabalho, pelo qual somos responsáveis, há-de
catapultar o nosso território para um patamar de maior
desenvolvimento, obedecendo e pondo em prática os
objetivos delineados.

A muito curto prazo teremos mais esta resposta, há tanto tempo reclamada e que, só agora, será concretizada.
A Ecovia do Homem é outra obra que já está adjudicada.
Esta aspiração antiga trará nova imagem à zona ribeirinha do rio Homem e proporcionará, no seu uso e
fruição, uma sadia convivência com a natureza.
Na Vila Termal do Gerês irão iniciar-se, brevemente, as
obras de requalificação das ruas 20 de Junho e Miguel
Torga.
O projeto de alargamento e beneficiação da estrada da
Ermida, Vilar da Veiga, também já está em curso.
Não faltam situações para resolver, casos para tratar
e anseios para dar respostas.

As escolas básicas de Rio Caldo e do Gerês estão requalificadas, resultando daí um ganho significativo de É nisso que estou apostado, é com isso que estou preoeficiência energética nesses imóveis e a adequação das cupado e a minha preocupação maior é ajudar e ir ao
suas instalações para uma melhor resposta no ensino encontro de todos os terrabourenses.
e educação das nossas crianças.
Um abraço a todas e a todos!

Também um Centro de Recolha Municipal para caní- Manuel Tibo
deos já está projetado e com comparticipação atribuída,
da parte do Governo.
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CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA CENTRO DE
RECOLHA OFICIAL MUNICIPAL DE ANIMAIS
DE COMPANHIA EM TERRAS DE BOURO
Através do despacho n.º 12467-C/2018 dos Secretários de Estado do Orçamento
e das Autarquias Locais, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 246, de
21 de dezembro, foi autorizada a celebração do contrato-programa que viabiliza
a criação do Centro de Recolha Oficial Municipal de Animais de Companhia em
Terras de Bouro.
O contrato programa foi celebrado entre a Direção-Geral das Autarquias Locais,
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e o Município
de Terras de Bouro e prevê um custo de investimento elegível que ascende aos
133.833,45 euros. A Direção-Geral das Autarquias Locais comparticipará financeiramente a obra em €50.000, sendo o restante montante da verba oriunda da
componente municipal.
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O Centro de Recolha Oficial Municipal de Animais será
implementado no lugar de Cabaninhas, freguesia de
Gondoriz, e espera-se que esteja concluído antes de
31 de março de 2020. Trata-se de uma estrutura que
tem como objetivo contribuir para a resolução dos
problemas relacionados com o abandono de animais de
companhia que sofrem todo o género de maus-tratos e
os que vagueiam pelas ruas, sujeitos a contrair doenças,
constituindo um risco para a saúde pública. Assim, está
assegurado o cumprimento das normas europeias ao
serem acauteladas as condições consideradas essenciais para a permanência dos animais no Centro de
Recolha. Compete às câmaras municipais, no domínio
das suas atribuições na defesa da saúde animal e pública, proceder à recolha e captura dos animais em situação de abandono, sempre que tal seja indispensável.
O município pretende assumir um importante papel
na proteção da vida animal, com a implementação de
políticas que promovam o bem-estar dos animais, o
tratamento adequado e condigno dos que são abandonados e a promoção de ações de incentivo na adoção de
animais e no combate ao seu abandono.
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CONCLUÍDAS AS OBRAS DE
REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DE RIO CALDO
E DA ESCOLA BÁSICA DO GERÊS

As obras de requalificação das Escolas Básicas de Rio
Caldo e do Gerês estão finalizadas, sendo que, a partir
do passado dia 7 de março, as atividades letivas decorreram normalmente.
No caso da Escola Básica do Gerês, a requalificação funcional do edifício passou pela criação de novos espaços
sanitários, pela ampliação do alpendre tardoz e pela
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criação de um recreio coberto exterior no logradouro. Já no caso da Escola Básica de
Rio Caldo, as modificações consistiram: na construção de duas estruturas cobertas
autónomas exteriores para o recreio e zona de espera para o transporte escolar;
na criação de dois novos espaços sanitários; na concepção de um espaço próprio
de recreio para as crianças dos jardins-de-infância e ainda no melhoramento das
condições de manobralidade dos veículos de transporte escolar na entrada superior.
A Requalificação e Adaptação da Escola Básica de Rio Caldo orçou o valor de
268.048,00 euros e a obra da Escola Básica do Gerês, cifrou-se nos 229.623,49 euros,
significando assim um investimento global de cerca de 497.671,49 euros.

De salientar, por fim, que nas duas intervenções foi
efetuada uma alteração relevante nas condições térmicas dos imóveis com substituição de caixilharias e
aplicação de novos materiais isolantes, como capoto,
o que proporcionará um aumento significativo na
eficiência energética dos edifícios, além das evidentes
melhorias de conforto e bem-estar.
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VISITA DO SR. SECRETÁRIO
DE ESTADO DAS AUTARQUIAS
LOCAIS, DR. CARLOS MIGUEL,
A TERRAS DE BOURO
No dia 13 de fevereiro, o presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo e a vereadora do
Município, Dr.ª Ana Genoveva, receberam nos Paços do
Concelho para uma reunião de trabalho o Dr. Carlos
Miguel, Secretário de Estado das Autarquias Locais.
No encontro, para além de ser abordada a questão da
descentralização de competências, foram também
escalpelizados diversos assuntos importantes e problemáticos do nosso território como a água e saneamento
e a rede viária. O encontro serviu para dar a conhecer
inúmeros problemas estruturais que o concelho precisa de resolver através do apoio governamental e do
acesso aos fundos comunitários. Seguiu-se um périplo
pelo concelho para visita a várias infraestruturas religiosas e desportivas que necessitam de intervenção
e que receberam por parte do Sr. Secretário de Estado
a melhor atenção no sentido de encetar esforços para
se resolver as situações mais prementes.
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PRESIDENTE
DA ANACOM EM
TERRAS DE BOURO
Após a reunião de trabalho que manteve com o
Executivo Municipal e com o objetivo de se resolverem
os problemas de cobertura de rede da Televisão Digital
Terrestre (TDT), comunicações móveis e alargamento
da fibra ótica no nosso concelho, o Dr. João António
Cadete de Matos, Presidente da Autoridade Nacional
de Comunicações e o Senhor Presidente da Câmara
Municipal Manuel Tibo à comunicação social presente
para comunicar o resultado deste encontro.

Após os agradecimentos iniciais aos média pela sua
presença e evidente interesse, o Senhor Presidente da
Câmara Municipal, quis deixar também o seu apreço
e reconhecimento pela presença e disponibilidade
demonstradas pelo Dr. João António Cadete de Matos
em se deslocar a Terras de Bouro para presenciar e
aquilatar sobre a real dimensão das preocupações que
as dificuldades de comunicação suscitam no território,
algo que afeta não só os terrabourenses, mas também
os muitos turistas que nos visitam.
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De igual forma, na sua intervenção, o Senhor Presidente da ANACOM, agradeceu
a oportunidade para a realização desta reunião de trabalho na sede do concelho
que permitiu tomar conhecimento das inquietações que existem com a cobertura
deficitária da Televisão Digital Terrestre (TDT), com a inexistência de sinal de rede
de telemóvel em algumas áreas e também com a necessidade urgente que há em
alargar e ramificar a rede de fibra ótica por todo o concelho. Com efeito, irão ser
identificadas as fragilidades no terreno e possibilidades de resolução dos problemas, algo que será realizado por uma equipa técnica da ANACOM, em articulação
e com a colaboração da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. Após levantamento das necessidades, será apresentado um estudo de diagnóstico às entidades
competentes, neste caso à ALTICE, empresa responsável pela difusão dos sinais
de comunicações, nomeadamente, da TDT, para que esta assuma o processo de
resolução o mais rapidamente possível.
Uma das novidades anunciadas também pelo Dr. João António Cadete de Matos
foi a intenção, na rede móvel, de criação de um sistema de roaming nacional, o que
permitirá a cobertura constante de telemóvel em determinada área sem depender
do operador, mas sim da presença de qualquer sinal de antena abrangente, algo, sem
dúvida, muito útil pela extensão e especificidade do nosso concelho.
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EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS
DO VALE DO HOMEM PROCEDE À
LIMPEZA DA REDE DE TRILHOS
PEDESTRES

O Município de Terras de Bouro, em parceria com a
equipa da Associação dos Sapadores Florestais do Vale
do Homem, iniciou no passado dia 4 de fevereiro, uma
campanha de intervenção na rede de trilhos na Senda
de Miguel Torga, bem como ao longo da Geira - Via
Romana.

TERRAS DE BOURO É TURISMO

Do levantamento feito pelos técnicos do município já
foram desmatados até ao momento cerca de 20 quilómetros lineares, que correspondem ao traçado do PR8
- Trilho do Couto do Souto, nomeadamente, junto ao rio
Homem e o caminho entre os lugares de Chemedião e
Stª. Cruz, ao troço desde a milha XIV (Stª. Cruz) até à
milha XX (Travassos), com especial incidência em redor
dos aglomerados de marcos miliários, que se encontravam em alguns dos casos ocultos pela vegetação, e de
igual modo, à abertura de um novo troço no PR5 - Trilho
da Águia do Sarilhão, junto à albufeira de Vilarinho da
Furna, entre a milha XXIX e XXX, por forma a fornecer
uma alternativa de declive mais suave e com maior
segurança aos utilizadores do percurso.
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ASSINATURA DO CONTRATO
DE “CONSTRUÇÃO DA ECOVIA
DO HOMEM”

Decorreu no passado dia 20 de março, nos Paços do
Concelho, entre o Município de Terras de Bouro e a empresa PEDRIVALÕES LDª, a cerimónia oficial de assinatura do contrato de execução da empreitada de “Construção
da Ecovia do Homem - Lanço entre a Ponte de Gondoriz e
o Açude de Moimenta”, na sequência do Concurso Público.
Na presença dos responsáveis máximos das entidades
referidas, presidente da Câmara Municipal de Terras
de Bouro, e da sócia gerente da firma PEDRIVALÕES
LDª , teve assim lugar este momento que permitirá um

investimento na ordem dos 425. 800,00 euros, com um
prazo de execução global da empreitada de 180 dias.
A Ecovia do Homem e Cávado é um projeto intermunicipal que faz parte de uma Estratégia Integrada de
Desenvolvimento do Cávado e irá permitir a fruição ao
longo das margens do rio Homem, a preservação e valorização ambiental e a criação de um novo recurso de
atração turística do território, ao mesmo tempo que se
proporciona a mobilidade suave entre os municípios e
uma maior coesão e identidade regional.
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FESTIVAL DE CAMINHADAS
ATRAIU CENTENAS A SANTA ISABEL
DO MONTE
Nos dias 23 e 24 de março decorreu na zona envolvente à aldeia de Santa Isabel do
Monte, local de enorme riqueza do património natural do concelho e assinalável
beleza paisagística, a 7ª edição do Festival de Caminhadas no Gerês.
Durante os dois dias, realizaram-se 3 caminhadas, diferentes em cada um dos
dias, com extensões e graus de dificuldade diferentes, guiadas por profissionais
experientes das cinco empresas de animação turística que participam neste acontecimento e que operam essencialmente no destino turístico Gerês.
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A organização do evento, que contou com mais de duas
centenas de participantes, foi da responsabilidade da
Associação Gerês Viver Turismo e teve, como é hábito,
o apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro

Durante 12 meses são 107 os dias com caminhadas,
correspondendo por isso a mais de uma centena de
experiências.
Para além das muitas caminhadas matinais, os possíveis interessados poderão participar em caminhadas
noturnas e na 5ª edição do Trilho das Bruxas.

PROGRAMA ANUAL DE
CAMINHADAS GUIADAS
DECORRERÁ NO GERÊS
ATÉ DEZEMBRO 2019
Contando com o apoio da Câmara Municipal de Terras
de Bouro decorre a 7ª edição do Programa Anual de
Caminhadas Guiadas no Gerês até dezembro 2019.
Organizado pela associação empresarial Gerês Viver
Turismo, este programa será operacionalizado por
cinco empresas de animação turística do concelho,
dotadas de guias especializados e conhecedores do
território.

Pelo sétimo ano consecutivo a organização pretende
evidenciar as características ímpares do Gerês para a
prática de caminhadas na Natureza, com destaque para
a rede de trilhos que naquele destino turístico se pode
encontrar e percorrer em segurança. A promoção de
um estilo de vida mais saudável em conjugação com o
diversificado património natural e cultural existente
continua a ser também um objetivo, assim como a
potenciação do desenvolvimento económico e social
do território.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

XX ENCONTRO CONCELHIO
DE CANTARES DE NATAL E REIS
DECORREU EM TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro promoveu a 13 de janeiro o XX Encontro Concelhio de Cantares de Natal e
de Reis, evento que decorreu na sede do concelho, mais
concretamente, na Igreja Matriz de Terras de Bouro.
Teve assim lugar uma tarde de alegria e de convívio
que contou com a participação da Banda Musical de
Carvalheira, do Orfeão de Terras de Bouro, do Grupo
Coral de Moimenta, do Centro de Solidariedade Social
de Valdosende, do jardim de infância de Carvalheira,
dos Alunos da Escola Dominical e Grupo de Jovens de
Valdosende, da Associação Sociocultural e Desportiva
de Paradela - Valdosende, do Grupo Coral de Carvalheira
e do Grupo Coral Intergeracional de Souto, num belo
momento de celebração da tradição das Janeiras.
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A TRADIÇÃO DAS JANEIRAS
NA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Cumprindo a tradição, os alunos do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro e as crianças dos jardins-de-infância deslocaram-se aos Paços do Concelho,
nos dias 9 e 11 de janeiro, para apresentarem várias
composições alusivas à comemoração dos Cantares
dos Reis.

INSTITUIÇÕES
PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL
CANTARAM E ENCANTARAM
COM AS JANEIRAS NA
CÂMARA MUNICIPAL

Os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
de Souto e os meninos do jardim de infância da mesma
freguesia, assim como as crianças do jardim de infância do Centro de Solidariedade Social de Valdosende
deslocaram-se, de igual modo, aos Paços do Concelho,
no dia 14 de janeiro, para apresentarem várias composições alusivas à comemoração dos Cantares dos Reis
O presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, na e simpaticamente desejarem um bom ano de 2019 ao
presença do Prof. Álvaro Carneiro, do Agrupamento Executivo Municipal.
de Escolas de Terras de Bouro, agradeceu e retribuiu
os votos de bom ano, simpaticamente formulados por
todos, não deixando de enaltecer a dinâmica, o espírito e a dedicação de todos aqueles que ano após ano
se dedicam a este importante reavivar e à celebração
desta tradição.
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FREI BENTO DOMINGUES
DISTINGUIDO COM O TÍTULO
DE DOUTOR HONORIS CAUSA
PELA UNIVERSIDADE DO
MINHO

e «importância» da obra de Frei Bento Domingues na
área dos Estudos Culturais em que o homenageado
sobressai com um pensamento humanista singular no
contexto cultural português. Na mesma ocasião, também Álvaro Laborinho Lúcio, ex-Ministro da Justiça,
foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa
pela sua intervenção esclarecida e dedicação singular
às Ciências da Educação.

As grandes questões teológicas no centro do debate
O Município de Terras de Bouro assinalou e congra- com a Cultura foram as razões da distinção que metulou-se com a atribuição de excelência de Doutor receu ainda da parte do professor Moisés de Lemos
Honoris Causa ao terrabourense Frei Bento Domingues. Martins, que foi o padrinho do doutoramento de Frei
Bento Domingues, a referência: “ à «liberdade livre» do
A cerimónia de atribuição do título, que decorreu espírito «nada consensual» do teólogo que começou a
a 15 de fevereiro no Salão Medieval da Reitoria da afirmar-se na juventude, ao «colocar a esperança no
Universidade do Minho e que contou com a presença horizonte da comunidade humana», trazendo «a religião
do Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, para o espaço público» e «fazendo dela o cerne do debate
Manuel Tibo, traduz o reconhecimento da «grandeza» sobre o humano”.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

DESFILE DE CARNAVAL
INFANTOJUVENIL COLORIU A
VILA DE TERRAS DE BOURO
De uma forma irreverente e animada, própria da quadra, teve lugar a 1 de março o já tradicional corso carnavalesco infantojuvenil na sede do concelho.
O animado desfile caracterizou-se pela imaginação
dos “trajes” e forte adesão da comunidade escolar, envolvendo um elevado número de figurantes que deram
assim corpo, alegria e muita vivacidade ao Carnaval de
Terras de Bouro.
Contando com a presença de cerca de 600 participantes,
jovens e crianças das escolas do concelho, incluindo também a participação do CAO de Souto e ainda dos Centros
Sociais de Covide, Souto, Moimenta, Cibões, Chorense
e do Centro de Solidariedade Social de Valdosende, o
evento foi organizado pelo Agrupamento de Escolas
local e apoiado, pelo Município de Terras de Bouro.
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CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO REUNIU NO SALÃO
NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

No dia 28 de março, o Salão Nobre da Câmara Municipal
de Terras de Bouro acolheu a reunião do Conselho
Municipal da Educação.
A sessão ficou marcada pela tomada de posse de novos
membros do Conselho Municipal de Educação, para
além da aprovação da ata da reunião anterior, realizada a 26 de setembro de 2018, e analisada também a
situação da requalificação do Parque Escolar. Foram
ainda abordados os Projetos Educativos em curso,
nomeadamente o projeto de Combate ao Insucesso
Escolar e o projeto PNPG GO.

PROJETO TER + SUCESSO EM
TERRAS DE BOURO DISPONIBILIZA
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA

O Município de Terras de Bouro tem vindo a implementar o Projeto Municipal de Combate ao Insucesso
Escolar – Ter + Sucesso em Terras de Bouro. Este plano,
que consiste no apoio ao desenvolvimento de projetos
baseados nas várias áreas do conhecimento com vista
à melhoria dos resultados escolares no ensino pré-escolar e ensino do 1º, 2º e 3º Ciclo, tem por objetivos
reduzir as taxas de retenção, elevar a qualidade e o
nível de sucesso dos alunos e ainda prevenir casos de
insucesso escolar.
Neste sentido, foi possível a aquisição de diverso
material psicopedagógico que tem como finalidade
disponibilizar aos técnicos recursos facilitadores,
nomeadamente, de avaliação e intervenção que permitam potenciar juntos dos alunos áreas tais como: o
conhecimento, formação pessoal e proporcionar um
conjunto de atividades de enriquecimento curricular
que permitam explorar e melhorar as suas competências cognitivas e comportamentais, de modo a permitir
uma aprendizagem de qualidade e de sucesso.

Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado
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SEMANA INTERCONCELHIA
DA LEITURA EM TERRAS DE BOURO

Com o apoio do Município de Terras de Bouro e organização da Biblioteca Escolar do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro, decorreu no concelho a
Semana Interconcelhia da Leitura dedicada à leitura
com várias atividades e onde se procurou despertar nos
nossos alunos, familiares e público em geral, o “gosto
pela leitura”.

livros e da leitura: momentos musicais por alunos do
9ºB, leitura de poemas da escritora Sophia de Mello
Breyner Andresen por alunos do 8ºA, sessão dos contos
“O papão” e “A bruxa arreganhadentes” pela contadora
de histórias Estefânia Surreira e “Universalidade das
palavras e da música”, pelos alunos do 6º ano e professora Sónia Coura.

Assim, as atividades iniciaram-se no dia 11 de março
com a turma do 8ªA do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro que, sob a orientação das Professoras
Teresa Silva e Albertina Sousa, deslocou-se à Câmara
Municipal onde foi recebida pela vereadora, Dr.ª Ana
Genoveva Araújo, para recitar alguns poemas de Sophia
de Mello Breyner Andresen.

De igual modo, no dia 14 de março, decorreu a atividade “Em torno dos livros e da leitura” para os pais/
encarregados de educação dos alunos da Escola Básica
de Rio Caldo. A atividade contemplou um conjunto
diversificado de iniciativas em torno dos livros e da
leitura: momentos musicais pela aluna Sara do 9ºC
e pelos alunos Clara Pinto e Tiago Rocha (Clube de
Música), leitura de poemas da escritora Sophia de
Mello Breyner Andresen por alunos do 8ºD e E, sessão
dos contos “Mocho comi”, “O franganito” e “O dia em
que me tornei pássaro” pela contadora de histórias
Estefânia Surreira e dramatização “O rapaz de bronze”
pelos alunos do 6ºD.

De seguida, no dia 12 de março, realizou-se a atividade
“Em torno dos livros e da leitura” para os pais/encarregados de educação dos alunos da Escola Básica e
Secundária de Terras de Bouro. A atividade contemplou
um conjunto diversificado de iniciativas em torno dos
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APRESENTAÇÃO DRAMÁTICA DA
PEÇA “LUÍS - O POETA E O HOMEM”
No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado,
aprovado pelo Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (NORTE 2020),
através da Tipologia de Intervenção Planos Integrado e Inovadores de Combate
ao Insucesso Escolar de âmbito intermunicipal, foi apresentada, no auditório do
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro a peça de teatro: LUÍS - O POETA E O
HOMEM.
O espetáculo, que contou com a presença da Dr.ª Ana Genoveva Araújo, destinou-se
aos alunos dos 10º, 11º e 12º anos de escolaridade e pretendeu evocar a lírica camoniana, de onde vem e para onde foi, mas sobretudo, perceber quem foi o Homem
atrás do Poeta, os seus sonetos, as suas cantigas, as suas rimas, as suas reflexões e
a sua obra de destaque – Os Lusíadas.
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TEATRO OS PIRATAS NA VILA DO GERÊS

No dia 20 de março, no âmbito do projeto Ter + Sucesso,
os alunos do 6º ano do agrupamento de escolas de Terras
de Bouro, foram ao teatro… ou melhor, a companhia de
teatro Educa veio ao encontro dos alunos.
Contando com a presença da vereadora do Município
de Terras de Bouro, Dr.ª Ana Genoveva Araújo, a peça
exibida no Auditório Prof. Emídio Ribeiro, na vila do
Gerês, foi uma adaptação da obra da Educação Literária
"Os Piratas" de Manuel António Pina e proporcionou aos
alunos uma visão geral da obra e uma melhor compreensão da mesma.

ALUNOS DO 6.º ANO ASSISTIRAM
À PEÇA DE TEATRO: ULISSES REGRESSO A ÍTACA

De igual modo e no âmbito do Plano Integrado e Inovador
de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado, decorreu a
12 de fevereiro, no Auditório Professor Doutor Emídio
Ribeiro, na vila do Gerês, a apresentação dramática da
peça “Ulisses - regresso a Ítaca”, pela Companhia de
Teatro Profissional Teatro Educa aos alunos do 6ºano
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro.
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

EQUIPA DE TERRAS
DE BOURO PARTICIPOU
NA 1ª E 2ª PROVA
DO CIRCUITO
INTERCLUBES DE TIRO
AOS PRATOS
Nos dias 16 e 17 de março decorreu em Valpaços Assim, os atletas de Terras de Bouro conquistaram
1ª Prova do Circuito Interclubes de Tiro aos Pratos.
3 prémios individuais e 1 coletivo, sendo que, nos individuais, obtiveram um 2º Classificado na 1ª Categoria
A competição contou com a participação de uma equi- (que foi disputar uma final com outros seis atletas), um
pa de Terras de Bouro que, na categoria de Veteranos, 2º Classificado na Categoria de Sub25 e um 3º Classificado
arrecadou o 1º lugar, facto que o Município de Terras na Categoria de Veteranos. Dois dos desportistas terrade Bouro felicita para além de registar a divulgação e bourenses foram ao “shot off” (desempate tiro a tiro),
promoção do concelho de Terras de Bouro em mais uma juntamente com um atleta da casa, para disputa dos 2º e
3º lugar. Já o prémio coletivo foi um 2º lugar por Equipas.
prova desportiva.
Por sua vez, no último fim de semana de março, realizou-se no Campo de Tiro da Póvoa de Lanhoso a 2ª Prova
do Circuito InterClubes de Tiro aos Pratos, competição
onde a equipa de Terras de Bouro, mais uma vez, teve
uma óptima prestação.

O Município de Terras de Bouro regista com muito agrado mais este feito da equipa de Terras de Bouro e felicita os atletas em causa pela prestação, promoção e
representatividade de Terras de Bouro.
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EQUIPA TERRABOURENSE
JC TEAM BRILHA NO
CAMPEONATO REGIONAL
DE KICKBOXING
Nos dias 23 e 24 de março decorreu o Campeonato Muitos parabéns a toda a equipa, atletas, treinadores,
Regional de Kickboxing com a participação da equipa familiares e amigos, na certeza de que continuaremos
de Terras de Bouro, JC TEAM FIGHT CLUB.
a apoiar e a incentivar quem tão importante trabalho
desenvolve e representa e prestigia desta forma Terras
O Município de Terras de Bouro congratula-se e felicita de Bouro!
a prestação dos atletas de Terras de Bouro que conseguiram a obtenção de 4 campeões regionais, 4 vice-campeões e 3 honrosos terceiros lugares.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

CONCELHO DE TERRAS DE BOURO
ABRANGIDO PELO PROGRAMA CLDS-4G
No passado dia 16 de janeiro e na sequência do convite
endereçado pelo Instituto da Segurança Social, I.P. à
Câmara Municipal, reuniu o Conselho Local de Ação
Social (CLAS) da Rede Social de Terras de Bouro, com o
objetivo de se pronunciar sobre o interesse na implementação de um Projeto no âmbito do Programa de Contratos
Locais de Desenvolvimento Social-4ª Geração (CLDS-4G)
e, no caso de resposta positiva, proceder à nomeação
da Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP).
Considerando o impacto positivo de um Projeto CLDS4G no desenvolvimento social do concelho, o percurso
de trabalho realizado em parceria com as entidades
locais, a Câmara Municipal decidiu envolver, desde o
primeiro momento, a Rede Social na implementação
deste Programa.
A implementação de um Projeto CLDS-4G, com um
montante de financiamento definido para o território na
ordem dos 436.800,00 € para um período de 36 meses,
permitirá aumentar os níveis de coesão social e atenuar
as vulnerabilidades territoriais, pelo que foi considerado
por todos os parceiros uma extraordinária oportunidade para o concelho. Neste sentido, o plenário do CLAS,
além de se pronunciar favoravelmente ao desenvolvimento de um Projeto CLDS-4G, designou para Entidade
Coordenadora Local da Parceria (ECLP) a Associação de
Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e
Ave (ATAHCA), atendendo à ampla experiência e conhecimento desta entidade no desenvolvimento de Projetos
nesta área.

De forma a colmatar as fragilidades sociais identificadas
para o território de Terras de Bouro, será desenvolvido
um conjunto diversificado de ações ao longo da duração
do Projeto nos seguintes eixos de intervenção: Eixo
1-Emprego, formação e qualificação; Eixo 2-Intervenção
familiar e parental, preventiva da pobreza infantil e
Eixo 3-Promoção do envelhecimento ativo e apoio à
população idosa.
Estiveram presentes nesta reunião o Centro Social da
Paróquia de Souto, o Núcleo de Terras de Bouro da Cruz
Vermelha Portuguesa, a Junta de Freguesia de Souto,
o Centro Social e Paroquial de Rio Caldo, o Núcleo da
Cruz Vermelha de Rio Caldo, o Centro Social e Paroquial
de Covide, o Centro Social e Paroquial de Vilar da Veiga,
o Centro Social e Paroquial de Moimenta, a União das
Freguesias de Chamoim e Vilar, a Junta de Freguesia do
Campo do Gerês, a Junta de Freguesia de Carvalheira, a
Junta de Freguesia da Ribeira, a Junta de Freguesia da
Balança, o Centro de Solidariedade Social de Valdosende,
o IEFP - Serviço de Emprego de Braga e a ATAHCA.
A Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no
dia 17 de janeiro, deliberou, por unanimidade, ratificar
as decisões do CLAS e já remeteu ao Conselho Diretivo do
Instituto da Segurança Social ofício com manifestação
de interesse no desenvolvimento de um Projeto CLDS-4G
e designação da ECLP.
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PROJETO BEM ENVELHECER
FACULTOU SESSÃO
CINEMATOGRÁFICA EM BRAGA

No âmbito do projeto Bem Envelhecer, a Fundação
Bomfim e o Centro Social da Paróquia de S. Victor organizaram uma ação que contou com o apoio da Nova
Arcada e que proporcionou, no dia 23 de janeiro, a várias
instituições sociais do nosso concelho uma deslocação
ao cinema.
Do programa, além da receção aos cerca de cento e quarenta participantes no Centro Comercial Nova Arcada
(Palmeira - Braga), onde decorreu a sessão de cinema
com o filme "Heidi", constou também um almoço convívio e, para culminar, uma pintura de um mural, com
jovens de uma Escola Artística.
De igual modo, no dia 13 de março uma ação que contou
com o apoio do empreendimento Quinta de Lamoso,
em Caldelas.
Várias instituições sociais do nosso concelho participaram na atividade que teve início com a receção aos cerca
de cem participantes na Quinta de Lamoso. Para além de
uma visita às instalações, decorreram também passeios
a cavalo e de charrete, seguido de um almoço convívio e,
para culminar, uma visita às Termas de Caldelas.
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A REVOLTA DOS ECOPONTOS ALERTOU PARA
A IMPORTÂNCIA DA RECOLHA SELETIVA DE
RESÍDUOS E COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

TERRAS DE BOURO É AMBIENTE

A Comunidade Intermunicipal do Cávado, em parceria
com o Município de Terras de Bouro, apresentou a 22 e
26 de fevereiro, no Centro de Convívio de Carvalheira,
na EB1 de Rio Caldo e do Gerês e no Centro Social de
Chorense, respetivamente, a peça de teatro “A Revolta
dos Ecopontos.”

Caldo e EB1 do Gerês e ainda os utentes do centro de
dia e alunos do jardim de infância de Chorense.
De referir ainda que a peça foi encenada pela Academia
de Teatro Tin.Bra, tendo por objetivos e com recurso à
encenação, de uma forma didática e interativa, trazer
até aos mais novos e público em geral, alguma informação sobre a temática dos resíduos, da recolha seletiva
Por sua vez, realizou-se a mesma sessão alusiva à mes- e da valorização dos resíduos, sensibilizando-os para a
ma temática, mas desta vez no Centro de Solidariedade importância da reciclagem como forma de valorização
Social de Valdosende e na EBS de Terras de Bouro para dos resíduos através da recolha seletiva.
os alunos do Centro Escolar de Terras de Bouro, no dia
Este projeto tem como objetivo sensibilizar a popula29 de março.
ção em geral e a comunidade escolar para as questões
Presente na dupla atividade, inserida na campanha de ambientais, em particular a importância da recolha
sensibilização sobre reciclagem dirigida à comunidade seletiva dos resíduos e a valorização dos resíduos biode Terras de Bouro, Dr.ª Ana Genoveva Araújo, além degradáveis, no sentido da construção de um sistema
dos utentes do centro de convívio e alunos do jardim ambientalmente mais sustentável.
de infância de Carvalheira, os alunos da EB1 de Rio
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

PRESIDENTE DA IGREJA METODISTA
DE ITÁLIA DRA. REVERENDA MIRELLA
VISITOU VALDOSENDE
No dia 28 de março, o Município de Terras de Bouro
fez-se representar através do Dr. Adelino Cunha, vice-presidente do município e da vereadora, Drª Ana
Genoveva, na receção em Valdosende à Presidente da
Igreja Metodista de Itália, Dra. Rev. Mirella.
A responsável da igreja metodista italiana esteve assim
em Terras de Bouro para a visita e inauguração simbólica do Centro de Acolhimento e estruturas do ATL junto
ao Salão Social, tendo visitado também as instalações
da Igreja e ainda efetuado uma abordagem aos futuros
projetos da Fundação Centro de Solidariedade Social
de Valdosende, juntamente com os responsáveis desta instituição, Bispo da Igreja Evangélica Metodista
Portuguesa, Sifredo Teixeira , Rev. Emanuel Dinis,
Constantino Alves e Fernando Lameira, bem como o
Pastor da comunidade local, Rev. Albert Sniecikoski e
a secretária da Junta da Igreja, Ivone Fernandes.
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1

REQUALIFICAÇÃO
DE ESTRADAS E
CAMINHOS
A Câmara Municipal de Terras de Bouro em colaboração com
as juntas de freguesia, procederam à requalificação de várias estradas e acessos, no sentido de melhorar a qualidade
de vida da população local.
Para o efeito, realizou-se:
1- Pavimentação da rua junto à Piscina Municipal;
2 - Pavimentação no lugar de Campos Abades, Santa Isabel
do Monte;

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JUNTO À PISCINA MUNICIPAL

3 - Pavimentação no lugar de Outeiro, Souto;

2

4 - Alargamento do acesso ao lugar de Freitas, Covide;
5 - Calcetamento no caminho de Ribeiral no lugar de
Gilbarbedo, Cibões;
6 - Calcetamento no lugar de Cavacadouro, Moimenta;
7 - Alargamento da estrada no lugar de Vergaço, Cibões;
8 - Calcetamento no Loteamento da Lagoa, Chamoim;
9 - Calcetamento no lugar da Lagoa, Chamoim (vários locais
do lugar da lagoa);
10 - Construção de muro, alargamento de caminho e arranjo
do espaço envolvente no lugar da Lagoa, Chamoim;
11 - Construção de muro no lugar de Parada, Rio Caldo;
12 - Construção de muro no lugar de Pedreirinha, Rio Caldo;
13 - Construção de muro no lugar de Levandeira, Balança;
14 - Construção de muro e colocação de vedação no lugar de
Guardenha, Gondoriz;

PAVIMENTAÇÃO EM CAMPOS ABADES, STA ISABEL
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3

PAVIMENTAÇÃO NO LUGAR DE OUTEIRO, SOUTO

CALCETAMENTO NO LUGAR DE OUTEIRO, SOUTO
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4

ALARGAMENTO DO ACESSO AO LUGAR DE FREITAS, COVIDE

6

5

CALCETAMENTO NO LUGAR DE GILBARBEDO, CIBÕES

PAVIMENTAÇÃO NO LUGAR DE CAVACADOURO, MOIMENTA

8

7

ALARGAMENTO DA ESTRADA NO LUGAR DE VERGAÇO, CIBÕES

CALCETAMENTO NO LOTEAMENTO DA LAGOA, CHAMOIM
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9

10

CONSTRUÇÃO DE MURO NO LUGAR DA LAGOA, CHAMOIM

11

CALCETAMENTO NO LUGAR DA LAGOA, CHAMOIM

CONSTRUÇÃO DE MURO - LUGAR DE PARADA, RIO CALDO

12

CONSTRUÇÃO DE MURO - LUGAR DE PEDREIRINHA, RIO CALDO

CALCETAMENTO NO LUGAR DA LAGOA, CHAMOIM

14

MURO DE SUPORTE E VEDAÇÃO EM GUARDENHA, GONDORIZ

13

CONSTRUÇÃO DE MURO EM LEVANDEIRA, BALANÇA
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1

DIVERSAS
INTERVENÇÕES
E MELHORAS
NO CONCELHO
RESGUARDO DE PROTEÇÃO CONTRA A CHUVA E VENTO

2

A Câmara Municipal de Terras de Bouro em colaboração com
as juntas de freguesia e diversas instituições, procederam
à construção, requalificação e melhoria de várias infraestruturas, com o propósito de proporcionar uma melhor
qualidade de vida à população local.
Para o efeito, realizou-se:
1 - Colocação de resguardo de proteção contra chuva e vento
na Escola de Ensino Básico de Terras de Bouro, melhorando
o conforto das crianças;

BANCADAS NO PAVILHÃO DESPORTIVO

2 - Colocação de bancadas no Pavilhão Gimnodesportivo do
Agrupamento de Escola de Terras de Bouro;

3

3 - Colocação de piso clínico nos Balneários do referido
Pavilhão;
4 - Colocação de saída de segurança no Pavilhão de Rio
Caldo;
5 - Arranjo dos acessos interiores do Cemitério no lugar do
Assento, Valdosende;
6 - Construção da nova Capela Mortuária da freguesia da
Ribeira;
7 - Construção de Centro de Dia na freguesia de Cibões,
evitando a deslocação diária dos utentes para o Centro de
Dia da freguesia de Chorense;

COLOCAÇÃO DE PISO CLÍNICO NOS BALNEÁRIOS DA ESCOLA

8 - Renovação de Centro de Dia de Carvalheira;

4

9 - Construção de Parque Infantil no J.I. de Carvalheira;

SAÍDA DE SEGURANÇA DO PAVILHÃO DE RIO CALDO
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5

ARRANJO DO CEMITÉRIO DO ASSENTO, VALDOSENDE

6

CONSTRUÇÃO DA NOVA CAPELA MORTUÁRIA DA RIBEIRA

7

8

RENOVAÇÃO DO CENTRO DE DIA DE CARVALHEIRA

9

CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JI DE CARVALHEIRA

CENTRO DE DIA DA FREGUESIA DE CIBÕES
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1

REDES DE ÁGUA,
RESERVATÓRIOS
E SANEAMENTO EM
TERRAS DE BOURO
LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA DA ASSUREIRA A PEITO DO GALO

2

A Câmara Municipal de Terras de Bouro em colaboração com
as juntas de freguesia, procederam à construção e requalificação de reservatórios de água, extensões de redes de água
e instalação de estação elevatória ao longo do concelho de
Terras de Bouro, com o propósito de salvaguardar a saúde
pública de todos os terrabourenses.
Para o efeito, realizou-se:
1 - Ligação do ramal de água da Assureira ao Peito do Galo,
Vilar da Veiga;

RESERVATÓRIO DE S. PANTALEÃO, BALANÇA

2 - Requalificação do reservatório de água no lugar de
S. Pantaleão, Balança;

3

3 - Reabilitação do reservatório de água no lugar de Água
Levada, Balança;
4 - Requalificação do reservatório de água no lugar de
Moimenta-a-Nova, Moimenta;
5 - Extensão da rede de água do lugar de Mesquita ao lugar
de Cabaninhas, Gondoriz;
6 - Desvio do coletor de saneamento junto à Cruz Vermelha
do Gerês;
7 - Construção de reservatório de água em Cutelo, Cibões;
8 - Instalação de Estação Elevatória em Aldeia, Chorense;

RESERVATÓRIO DE ÁGUA LEVADA, BALANÇA

4

RESERVATÓRIO DE MOIMENTA-A-NOVA, MOIMENTA
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5

EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA DE MESQUITA A CABANINHAS

7

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM CUTELO, CIBÕES

6

DESVIO DO COLETOR JUNTO À CRUZ VERMELHA DO GERÊS

8

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA EM ALDEIA, CHORENSE

TERRAS DE BOURO

QUEIMA SEGURA 2019

OBJETIVOS:

Locais
COVIDE
RIO CALDO
VILAR DA VEIGA

Realização de queimas em segurança
com a presença de uma equipa de apoio
em abril, maio, junho e outubro

VALDOSENDE

sexta
03

segunda
06

quarta
01

sábado
11

terça
14

quinta
08

segunda
13

quarta
22

sexta
17

terça
21

quinta
30

sábado
25

quarta
05

sexta
07

segunda
03

quinta
13

sábado
15

terça
11

sexta
18

segunda
14

quarta
16

sábado
26

terça
22

quinta
24

COMO FAZER :

CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO

Praça do Município
4840-100 Terras de Bouro
T. (+351) 253 350 010
www.cm-terrasdebouro.pt
geral@cm-terrasdebouro.pt

Registar (com pelo menos um dia de antecedência)
> Câmara Municipal 253 350 010
> no site: https://fogos.icnf.pt/infoqueimasqueimadas/
> por telefone: 800 200 520
Consultar as datas estipuladas para
a sua freguesia

O

TE

RR

CÇ Ã O

C

RO

terça
23

IL
IV

sábado
27

Cada freguesia tem dias próprios para a
realização das queimas/queimadas

TE

quinta
25

OUTUBRO

segunda
15

JUNHO

sexta
19

MAIO

quarta
17

4.ª Sem. 1.ª Sem. 2.ª Sem. 3.ª Sem. 4.ª Sem. 1.ª Sem. 2.ª Sem. 3.ª Sem. 4.ª Sem.

Grupo III

ABRIL

Grupo II

3.ª Sem.

Grupo I

A S DE B O

U

UF CIBÕES E BRUFE
GONDORIZ
UF CHAMOIM E
VILAR
CARVALHEIRA
CAMPO

PR

SOUTO
RIBEIRA
BALANÇA
MOIMENTA
UF CHORENSE E
MONTE

Apoio Financeiro

