
TERRAS DE BOURO
município

BOLETIM
MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO
1º TRIM | 2022
INFO MAIL

167

BENEFICIAÇÃO DOS M
IR

ADOUROS DO GERÊS

REQUALIFICAÇÃO DA VIA M
UNICIPAL ENTRE M

OIM
ENTA E BRUFE

VISITA DO M
INISTRO DO A

M
BIENTE À

 ALBUFEIR
A DA CANIÇ

ADA

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DO GARRANO



167

SUMÁRIOFICHA TÉCNICA

12.   TURISMO

14.   CULTURA

20.   DESPORTO

22.   EDUCAÇÃO

24.   SOCIAL

26.   SOCIEDADE

PROPRIEDADE
Câmara Municipal de Terras de Bouro

EDIÇÃO
Câmara Municipal de Terras de Bouro

TEXTOS
Divisão de Turismo, Educação, Cultura 
e Desporto

DESIGN E FOTOGRAFIA
Divisão de Turismo, Educação, Cultura 
e Desporto

TIRAGEM
2000 exemplares

DEPÓSITO LEGAL
1385/99

BOLETIM
MUNICIPAL
1º TRIM | 2022

CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO

Caras e Caros Terrabourenses,

Um novo ano se inicia, pleno de desafios para resolver e 
ambições por concretizar. E porque este é desde sempre 
o nosso propósito, não parar em busca do melhor para 
Terras de Bouro, a revisão do Plano Diretor Municipal 
será ao longo deste ano uma das nossas prioridades, 
pois é crucial para que possamos criar as condições 
necessárias para atrair e fixar nova população no nosso 
concelho. Na mesma senda, mas ao nível da visitação 
procuraremos criar as melhores condições para quem 
nos procura, já a pensar no verão deste ano, a par das 
intervenções nas vias municipais como forma de promo-
ver uma circulação segura e ao mesmo tempo turística.

O investimento nas estruturas municipais, também 
como forma de rentabilização, além dos fundamen-
tais setores da água e saneamento, é um objetivo que 
alcançaremos e do qual daremos conta, sempre que o 
“Poder Central” nos visite. Desta forma, as entidades 
máximas irão constatar nos locais apropriados quais 
são as nossas preocupações e anseios.

As mais variadas atividades culturais de promoção e di-
vulgação, que já decorreram neste período, fazem-nos 
ter a certeza, cada vez mais, do caminho que seguimos 
para levar o nome de Terras de Bouro ao exterior e a 
forma como a economia dos nossos empresários pode 
tirar dividendos desta nossa política.

A Educação, a Saúde, a Ação Social, continuarão a ser ao 
longo de 2022 áreas às quais continuaremos a prestar 
a maior atenção e dedicação e nas quais procuraremos, 
como tem sido nosso apanágio, desde a primeira hora, 
investir no sentido de darmos aos nossos jovens as 
melhores condições, aos nossos utentes os melhores 
cuidados e aos mais necessitados a melhor atenção e 
proteção.

Um abraço de Amizade e muita Saúde!
Manuel Tibo
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REUNIÃO SOBRE
O PDM (PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL) 

No âmbito do processo de revisão de PDM que está a 
ser concluído, o Salão Nobre dos Paços do Concelho 
acolheu uma reunião de trabalho entre os técnicos 
do município e responsáveis da empresa que está a 
elaborar o plano final.

Contando também com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Manuel Tibo e do Vice- Presidente, 
Adelino Cunha, a sessão destinou-se a esclarecer as-
petos relativos às propostas de classificação para 
solo rústico e solo urbano, de modo a que seja possível 
proceder ao aumento da desafetação de terrenos para 
criar zonas de construção no nosso concelho, medida 
fundamental para a fixação de população e melhoria 
da qualidade de vida dos terrabourenses.
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ASSINATURA DO CONTRATO 
DA EMPREITADA DE 
BENEFICIAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE VISITAÇÃO
A MIRADOUROS E CASCATAS 
COM REQUALIFICAÇÃO
DE ACESSOS

O Município de Terras de Bouro e a empresa” José 
Firmino da Silva Ferreira, Ldª”, formalizaram a 14 de 
fevereiro a assinatura do contrato de execução da 
obra de beneficiação das condições de visitação a mi-
radouros e cascatas com requalificação de acessos aos 
referidos locais.

A execução destes trabalhos inclui a requalificação 
das áreas envolventes aos miradouros e cascatas com 
intervenções preliminares de limpeza, aplicação de 
vedações, reperfilamento de percursos pedonais, es-
tabilização de taludes e execução de desmatação.

A operação orçará o valor de 120.973,67€ (cento e 
vinte mil novecentos e setenta e três euros e sessenta 
e sete cêntimos) com exclusão do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, sendo o prazo de 60 dias a contar da data 
da consignação da mesma.
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REQUALIFICAÇÃO DA EM 531 
E CM 1269, VIA MUNICIPAL 
QUE LIGA MOIMENTA A 
BRUFE

Esta é uma das obras há muito ansiadas pela população 
do nosso concelho e que “vê agora a luz do dia”, sendo 
mais um dos compromissos assumidos e concretiza-
dos por este Executivo Municipal. Representando um 
investimento de quase um milhão de euros, esta fun-
damental intervenção no nosso território irá permitir 
a requalificação da via em causa, com obras de bene-
ficiação da estrada que incluem a repavimentação da 
via, trabalhos de drenagem e de reforço das condições 
de segurança. Estas operações permitirão melhorar as 
condições de mobilidade rodoviária, criando condições 
básicas e dignas de segurança da circulação diária  da 
população e dos turistas que nos visitam.
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O Município de Terras de Bouro e a empresa” José 
Firmino da Silva Ferreira, Ldª”, formalizaram, a 21 de 
março, a assinatura do contrato de execução da obra de 
requalificação do Centro Interpretativo do Garrano, na 
prossecução da sua aposta na valorização de infraes-
truturas existentes, tornando-as verdadeiramente 
mais-valias e explorando as suas potencialidades 
culturais, económicas e turísticas.

A execução destes trabalhos no âmbito da “Qualificação 
das Experiências de Turismo de Natureza”, num inves-
timento de cerca de 180 mil euros, incluem a realização 
de um conjunto de obras de adaptação e ampliação, 
tendo em vista uma utilização que permita, com meios 
próprios ou com recurso a protocolos de colaboração 
com associações do sector existentes no concelho, 

REQUALIFICAÇÃO DO 
CENTRO INTERPRETATIVO 
DO GARRANO
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colocar ao serviço do turismo e da comunidade educa-
tiva este tão valioso complexo. 

Assim sendo, o edifício administrativo será convertido 
num núcleo interpretativo do garrano com conteúdos e 
equipamentos multimédia. Será remodelado e amplia-
do o edifício das Boxes, para melhor responder às suas 
funções e condições de maneio dos animais; adaptado 
as infraestruturas existentes de modo a melhorar 
a sua eficiência energética, com recurso a energias 
renováveis; construído um espaço exterior coberto de 
ligação entre o edifício das boxes e o picadeiro de modo 
a melhorar as condições de funcionamento e utilização 
por parte dos utentes.
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No dia 19 de março decorreu na Marina de Rio Caldo 
uma cerimónia que teve como objetivo a assinatura de 
um protocolo que visa a aquisição de uma embarcação 
elétrica para a fiscalização da Albufeira da Caniçada.

A cerimónia contou com a presença do Sr. Ministro 
do Ambiente e da Transição Energética, Eng. Matos 
Fernandes, do Vice-Presidente da Agência Portuguesa do 
Ambiente, Dr. Pimenta Machado, da Diretora Regional 
do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
Eng. Sandra Sarmento, o Chefe do Estado-Maior da 
Armada, Almirante Gouveia e Melo para além do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, 
Manuel Tibo.

Na mesma ocasião, o Presidente da Câmara Municipal 
de Terras de Bouro demonstrou o seu reconhecimento 
e gratidão pessoal e também do Concelho, ao Governo 

VISITA DO MINISTRO DO AMBIENTE 
E DA AÇÃO CLIMÁTICA À ALBUFEIRA 
DA CANIÇADA
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da República, na pessoa do Eng. Matos Fernandes, pela 
forma empenhada, de trato simples, pela assídua presen-
ça, por resolver problemas e pelo investimento e olhar 
atento aos problemas de Terras de Bouro e do Parque 
Nacional. Frisou ainda que é preciso continuar e nunca 
desistir de investir neste maravilhoso território, nomea-
damente ao reforçar a segurança dos miradouros e das 
cascatas; ao resolver as dificuldades no abastecimento 
de água e nos problemas gravíssimos de saneamento 
e na urgência da revisão do Plano de Ordenamento da 
Albufeira da Caniçada.

De seguida, todos foram convidados a acompanhar 
os trabalhos de limpeza das margens da Albufeira da 
Caniçada.
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9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL
DE CAMINHADAS NO GERÊS 

Organizado pela associação Gerês Viver Turismo e com 
o apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro, rea-
lizou-se nos dias 26 e 27 de março mais uma edição do 
Festival de Caminhadas no Gerês,  em parceria com seis 
empresas de animação turística que operam no destino 
turístico Gerês e cujos profissionais são profundamen-
te conhecedores do território. O evento contou ainda 
com o apoio da Decathlon Braga, das Águas do Fastio 
e da Carclasse.

Esta foi a 9ª edição do evento e em 2022 os participan-
tes tiveram a oportunidade de percorrer trilhos na 
envolvente da aldeia de Santa Isabel do Monte, cujo 
património natural e paisagístico é de inegável valor.

Em cada um dos dias realizou-se 3 caminhadas guiadas, 
percorrendo outros tantos trilhos, todos eles circulares 
mas com extensões e graus de dificuldade diferentes, 
do fácil ao difícil, possibilitando a participação de todos, 
independentemente da experiência que possam ter.

No final das caminhadas, em ambos os dias, foi promo-
vido o convívio entre todos os participantes com a ofer-
ta do típico Caldo no Pote e de malga alusiva ao evento.

TERRAS DE BOURO É TURISMO
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MUNICÍPIO DE TERRAS 
DE BOURO REALIZA 
MANUTENÇÃO NA GEIRA 
ROMANA

De forma a preservar a via romana que atravessa o 
nosso concelho, fonte de riqueza histórica e natural e 
como forma de manter a atração turística que a Geira 
Romana proporciona ao nosso concelho, com o respe-
tivo impacto na economia local, foi realizada uma ação 
de manutenção e limpeza, com respetiva drenagem de 
águas, do respetivo traçado de forma a proporcionar 
uma circulação em segurança ao longo do trajeto.

TERRAS DE BOURO É CULTURA
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A TRADIÇÃO DOS REIS
NA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TERRAS DE BOURO 

Cumprindo a tradição e por iniciativa do Agrupamento 
de Escolas de Terras de Bouro, os alunos do primeiro 
ciclo e as crianças do jardim-de-infância de Moimenta 
deslocaram-se aos Paços do Concelho, no dia 4 de feve-
reiro, para apresentarem várias composições alusivas à 
comemoração dos Cantares dos Reis, mantendo assim 
viva a tradição.

O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo e o 
executivo municipal em permanência, na presença da 
Presidente da Comissão Administrativa do Agrupamento 
de Escolas de Terras de Bouro, Virgínia Gomes, agrade-
ceu e retribuiu os votos de bom ano, simpaticamente for-
mulados por todos e retribuiu esse desejo, não deixando 
de enaltecer a dinâmica, o espírito e a dedicação de todos 
aqueles que ano após ano se dedicam a este importante 
reavivar e à celebração desta tradição.
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No dia 22 de fevereiro, uma equipa de reportagem do ca-
nal televisivo PORTO CANAL deslocou-se ao nosso con-
celho para efetuar filmagens para o programa VIVER 
AQUI, sobre a Aldeia de Vilarinho da Furna. Na ocasião, 
a Vereadora Municipal da Cultura, Drª Ana Genoveva, 
acompanhou a visita ao Museu Etnográfico de Vilarinho 
da Furna. No local, a Sra. Vereadora fez uma visita pelo 
museu onde foi falando da aldeia, nomeadamente quan-
do foi submersa, dos usos e costumes dos habitantes da 
aldeia comunitária, os trabalhos a que se dedicavam, 
o vestuário usado, como eram as casas, assim como da 
forma como viviam.

Posteriormente, já na albufeira e junto à aldeia de 
Vilarinho da Furna, a convite da Sra. Vereadora, tam-
bém se realizou uma entrevista ao Dr. Manuel Antunes, 
Presidente da AFURNA, Associação dos Antigos 
Moradores de Vilarinho da Furna, onde falou da sua 
experiência enquanto habitante da aldeia, as vivências 
e o processo de saída da mesma. 

Tratou-se de mais uma oportunidade para dar a conhe-
cer os hábitos ancestrais de quem habitou na aldeia de 
Vilarinho da Furna, hoje submersa.

PORTO CANAL NO 
MUSEU ETNOGRÁFICO 
DE VILARINHO
DA FURNA
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EXPOSIÇÃO DE LENÇOS
DE NAMORADOS

O Grupo de Artes & Ideias de Rio Caldo, cedeu gen-
tilmente os seus lenços dos namorados para ficarem 
expostos na Câmara Municipal, durante o mês de 
fevereiro, mês dedicado ao amor.

No dia 14 de fevereiro, dia em que se comemora o Dia 
de São Valentim, foi inaugurada, no espaço do Balcão 
Único da Câmara Municipal, a exposição de lenços de 
namorados, bordados por este grupo de mulheres.

A inauguração contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal, Manuel Tibo, e da Vereadora 
Municipal da Cultura e Educação, Dr.ª Ana Genoveva, 
que agradeceram a disponibilidade e o empenho das 
bordadeiras, que também estiveram presentes, e rei-
teraram a disponibilidade da Câmara Municipal para 
promover e incentivar estas atividades que reavivam 
e preservam as nossas tradições culturais e sociais.

Nesse mesmo dia foi feita uma tertúlia com um grupo 
de crianças, onde se falou da lenda de São Valentim, da 
história dos lenços dos namorados e do amor.

Seguiu-se uma visita pela feirinha de São Valentim que 
se realizou junto aos junto aos Paços do Concelho com 
o intuito de promover o artesanato e os produtos en-
dógenos, disponibilizando uma diversidade de artigos 
produzidos pelos nossos artesãos.
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FEIRA DE S. VALENTIM
EM TERRAS DE BOURO

Como forma de promover o artesanato local e assinalar 
o Dia dos Namorados, o Município de Terras de Bouro 
promoveu uma “feirinha” de 12 a 14 de fevereiro onde 
a população teve a oportunidade de adquirir uma “lem-
brança” para oferecer à sua “cara-metade”.
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TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º 01/2022 - 12 DE JANEIRO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, ratificar a pro-
posta para atualização dos preços praticados 
pela ancoragem de embarcações de recreio na 
plataforma do Centro Náutico de Rio Caldo;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de constituição dos Fundos Fixos para o 
ano de 2022;

3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do protocolo de parceria a celebrar com a 
Ordem dos Psicólogos Portugueses com vista à 
avaliação dos riscos psicossociais dos colabora-
dores da Câmara Municipal;

4. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal a declaração de com-
promissos plurianuais, elaborada nos ter-
mos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da lei 
8/2012, de 12 de abril – Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em atraso, com referência a 
31/12/2021;

5. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal a declaração de pagamen-
tos em atraso, elaborada nos termos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 15.º da lei 8/2012, de 12 de 
abril – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 
em atraso, com referência a 31/12/2021;

6. Deliberado, por unanimidade, remeter à 
Assembleia Municipal a declaração de rece-
bimentos em atraso, elaborada nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da lei 8/2012, 
de 12 de abril – Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em atraso, com referência a 
31/12/2021.

EDITAL N.º 02/2022 - 26 DE JANEIRO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do protocolo a celebrar com a Associação 
Florestal do Vale do Cávado, para funcionamento 
de equipa de Sapadores Florestais;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do protocolo a celebrar com a Associação 
Florestal do Vale do Homem, para funcionamen-
to de equipa de Sapadores Florestais;

3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do protocolo a celebrar com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Terras de Bouro, no âmbito da Proteção Civil, 
para o ano de 2022;

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
proposta de atribuição de apoio financeiro às 
Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, do 
concelho de Terras de Bouro, para o ano de 2022;

5. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de atribuição de apoio financeiro à Banda 
Musical de Carvalheira, para o ano de 2022;

6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 5.000,00€ à Associação 
do Rancho Folclórico das Lavradeiras de 
Guardenha, para conclusão das obras na sua 
sede;

7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 2.500,00€ ao Clube de Caça, 
Pesca e Ecologia de Terras de Bouro, para partici-
pação no Circuito Interclubes de Tiro aos Pratos;

8. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 4.457,65€ ao Centro Social 
da Paróquia de Chorense, para fazer face aos 
encargos com a aquisição de uma viatura;

9. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 3.600,00€ ao Centro Social 
e Paroquial de Cibões, para fazer face ao acrés-
cimo de encargos provocados pela COVID-19;

EDITAL N.º 03/2022 - 09 DE FEVEREIRO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do protocolo a celebrar com a Associação 
Gerês Viver Turismo (GVT), com vista à promoção 
e dinamização de atividades turísticas no terri-
tório concelhio;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para comparticipação das Equipas de 
Intervenção Permanente;

3. Deliberado, por unanimidade, transferir o 
montante de 4.414,13€ para a Junta de Freguesia 
da Balança, para a requalificação de arruamento 
na zona alta do lugar do Barral;

4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio 
financeiro de 1.705,89€ à Junta de Freguesia de 
Covide, para requalificação dos Regadios das 
Pereiras e Veiga de Baixo, naquela Freguesia;

5. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 54.130,91€ à Junta de 
Freguesia de Covide, para as obras de pavi-
mentação de diversos arruamentos daquela 
freguesia;

6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 7.500,00€ à Junta de 
Freguesia de Gondoriz, para fazer face aos en-
cargos com a construção de um parque de lazer 
e de atividade física;

7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 5.055,30€ à Junta de 
Freguesia de Moimenta, para a colocação de 
grades na Rua do Paço;

8. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 61.572,93€ à Junta de 
Freguesia de Rio Caldo, para fazer face aos en-
cargos com a conclusão da pavimentação de 
diversos arruamentos naquela freguesia;

9. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 2.542,46€ à Junta de 
Freguesia de Valdosende, para a aquisição de 
mobiliário para a respetiva sede da Junta;

10. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 48.347,87€ à União de Freguesias de 
Chamoim e Vilar, para fazer face aos encargos 
com a pavimentação da via entre os lugares de 
Padrós e Santa Comba – Chamoim;

11. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 52.564,80€ à União de 
Freguesias de Chamoim e Vilar, para fazer face 
aos encargos com a pavimentação dos arrua-
mentos do lugar de Padrós – Chamoim.

EDITAL N.º 05/2022 - 09 DE MARÇO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas ao Centro Social e Paroquial 
de Cibões, relativo ao processo de obras de am-
pliação/alteração do Lar de Idosos, Centro de 
dia e SAD;

2. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas ao Centro de Solidariedade 
de Valdosende, relativo ao processo de obras de 
alteração do Lar de Idosos;

3. Deliberado, por unanimidade, aprovar o proje-
to de Regulamento para a concessão de apoios ao 
associativismo no Município de Terras de Bouro 
e coloca-lo à discussão pública pelo período de 
30 dias;

4. Deliberado, por unanimidade, ratificar a pro-
posta de aceitação de doação de 5000 máscaras 
cirúrgicas, efetuada pela EDGE Tecnology, Lda.;

5. Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal relativo ao aumento temporário de 
fundos disponíveis;

6. Deliberado, por unanimidade, isentar o paga-
mento de taxas à Associação Escola de Mergulho 
de Barcelos, relativo à utilização da rampa da 
Marina de Rio Caldo.

EDITAL N.º 06/2022 - 23 DE MARÇO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de apoio às entidades que colaboraram 
no funcionamento dos Centros de Testagem à 
COVID-19;

2. Deliberado, por unanimidade, ratificar a isen-
ção do pagamento de taxas de licenciamento 
urbanístico, ao Sr. Armando Rocha, para cum-
primento dum acordo de cedência celebrado 
em 10/10/2018;

3. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas à Sra. Isabel Maria Cerqueira 
Oliveira, relativo à participação nas feiras do Dia 
do Pai, Dia de S. Valentim e Páscoa;

EDITAL N.º 04/2022 - 23 DE FEVEREIRO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, proceder à con-
tratação de empréstimos ao abrigo da linha BEI 
PT Autarquias e remeter à Assembleia Municipal 
para aprovação;

10. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio financeiro de 800,00€ à Junta de Freguesia 
do Campo do Gerês, para a reparação da rede da 
escola primária daquela freguesia;

11. Deliberado, por unanimidade, aprovar um 
voto de pesar pelo falecimento do Dr. Francisco 
José Torres Sampaio e remetê-lo à Assembleia 
Municipal;

12. Deliberado, por unanimidade, aprovar um 
voto de pesar pelo falecimento do Dr. João Lobo 
e remetê-lo à Assembleia Municipal;

13. Deliberado, por unanimidade, aprovar 
um voto de pesar pelo falecimento do Senhor 
Arlindo Augusto Xavier Correia e remetê-lo à 
Família.

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
proposta da primeira revisão aos documentos 
previsionais de 2022 e remeter à Assembleia 
Municipal para aprovação;

3. Deliberado, por unanimidade, concordar com a 
proposta de alteração ao contrato interadminis-
trativo de delegação de competências nas Juntas 
de Freguesia e remeter à Assembleia Municipal 
para a provação;

4. Deliberado, por unanimidade, concordar com 
a proposta de transferência de competências 
no domínio da Ação Social até 1 de janeiro de 
2023 e remeter à Assembleia Municipal para 
aprovação;

5. Deliberado, por unanimidade, ratificar a pro-
posta de atribuição de subsídio aos grupos que 
deslocam aos Paços do Concelho para Cantar 
os Reis;

6. Presente, para conhecimento, a ata da pra-
ça, da hasta pública de alienação da Escola do 
Assento – Valdosende;

7. Deliberado, por unanimidade, aprovar um voto 
de pesar pelo falecimento da Dra. Maria José 
Creissac e remetê-lo à Assembleia Municipal;

8. Deliberado, por unanimidade, aprovar um 
voto de pesar pelo falecimento do Dr. João de 
Deus Antunes da Silva e remetê-lo à Assembleia 
Municipal.
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4. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas à Sra. Lurdes da Conceição 
Martins de Oliveira, relativo à participação nas 
feiras do Dia do Pai, Dia de S. Valentim e Páscoa;

5. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento de taxas à Sra. Maria da Conceição 
da Silva Rodrigues, relativo à participação nas 
feiras do Dia do Pai, Dia de S. Valentim e Páscoa;

6. Deliberado, por unanimidade, aprovar a ver-
são final do Regulamento Municipal de Apoio 
à Esterilização de Canídeos e Gatídeos e reme-
tê-lo à Assembleia Municipal para efeitos de 
aprovação final;

7. Deliberado, por unanimidade, aprovar o pro-
jeto de Regulamento de Utilização e Cedência 
de Viaturas do Município e a sua colocação a 
discussão pública pelo período de 30 dias;

8. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de alteração ao Regulamento Municipal 
para a Concessão de Apoios aos Estudantes do 
Ensino Superior e a sua colocação a discussão 
pública pelo período de 30 dias;

9. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de alteração ao Regulamento Municipal 
de Incentivo à Natalidade e a sua colocação a 
discussão pública pelo período de 30 dias;

10. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
alteração ao Regulamento Municipal da Tabela 
de Taxas e a sua colocação a discussão pública 
pelo período de 30 dias;

11. Presente, para conhecimento, a Ata da Praça 
da Alienação em Hasta Pública do Edifício da 
Antiga Escola de Paradela, Valdosende;

12. Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração Técnica para 
Fiscalização da Albufeira da Caniçada, entre 
Vieira do Minho e Terras de Bouro.



1. Assembleia Municipal de Terras de 
Bouro solidariza-se ao povo ucraniano

Por iniciativa da bancada do Partido Social 
Democrata (PSD), foi apresentado na últi-
ma assembleia municipal e aprovado por 
unanimidade, um Voto de Solidariedade 
para com o Povo Ucraniano devido à inva-
são do seu território pela Rússia.

Numa época em que o salutar convívio e 
relacionamento entre as nações de todo 
o Mundo devia prevalecer, a Assembleia 
Municipal de Terras de Bouro demonstrou 
o seu inequívoco apoio ao Povo Ucraniano, 
tão barbaramente atacado e sacrificado 
com a invasão do seu país, manifestan-
do também o seu mais profundo repúdio 
e condenação por aqueles que não res-
peitam nem a soberania dos países, nem 
assentam as suas políticas num diálogo 
estruturante para que este conduza a um 
desfecho de entendimento e Paz entre 
os Povos.

2. Votos de pesar marcam Assembleia 
Municipal

Na última sessão da assembleia muni-
cipal, realizada a 25 de fevereiro, foram 
aprovados por unanimidade quatro votos 
de pesar em memória do Dr. Francisco 
Sampaio, do Dr. João Lobo, da Dra. Maria 
José Creissac e do Dr. João de Jesus 
Antunes da Silva.

Num momento solene e emotivo, foi pres-
tada uma homenagem aos visados com o 
respetivo minuto de silêncio e lembrados 
os percursos de vida e as responsabilida-
des sociais de todas estas personalidades 
que nos deixaram recentemente.

O Dr. Francisco Sampaio nas funções 
de Presidente da Região de Turismo do 
Alto Minho sempre dedicou uma especial 
atenção ao nosso concelho e o Dr. João 
Lobo, como Presidente da Assembleia da 
CIM Cávado manteve uma forte ligação a 
Terras de Bouro.

A Drª Maria José Creissac é merecedora 
da gratidão e reconhecimento de várias 
gerações de terrabourenses que com ela 
privaram e trabalharam, tanto na qualida-
de de professora e presidente do Conselho 
Diretivo da Escola Preparatória de Terras 
de Bouro, como nas funções de Vereadora 
na Câmara Municipal de Terras de Bouro.

Figura marcante nas últimas décadas 
em Terras de Bouro, o Dr. João de Jesus 
Antunes da Silva partiu também recente-
mente. Para além de funções diretivas nas 
áreas da educação e serviço social no âm-
bito regional, o Dr. João de Jesus Antunes 
da Silva foi presidente da Assembleia 
Municipal de Terras de Bouro e Presidente 
do Conselho de Administração da empresa 
municipal GEIRA 2000, cargos que de-
sempenhou com enorme sentido cívico, 
dedicação e espírito empreendedor.

3. Aprovada prorrogação do prazo para a 
transferência de competências na área 
da Ação Social

Por proposta da Executivo Municipal 
e considerando que o Despacho nº-
9817-A/2021, de 8 de outubro, prevê 
uma verba de financiamento insuficiente 
para suportar os encargos com as trans-
ferências de competências, tanto em 
matéria do Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social (SAAS), como 
na celebração de contratos de inserção 
dos beneficiários do Rendimento Social de 
Inserção (RSI),  foi aprovada por maioria, 
com um voto de abstenção por parte do 
Partido Socialista, a prorrogação do prazo 
para a transferência de competências na 
área da Ação Social, assim adiada para 
1 de janeiro de 2023.
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A aldeia de Vilarinho da Furna mereceu a visita de 
uma equipa de reportagem do canal televisivo TVI que 
entrevistou no local a Vereadora Municipal, Drª Ana 
Genoveva. Posteriormente, os jornalistas deslocaram-se 
também ao Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna, 
onde o Dr. Manuel Antunes, Presidente da AFURNA, 
Associação dos Antigos Moradores de Vilarinho da 
Furna, teve oportunidade de falar sobre os costumes 
ancestrais de quem habitou nesta aldeia.

TVI NA ALDEIA DE 
VILARINHO DA FURNA
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MUNICÍPIO DE TERRAS 
DE BOURO OFERECEU 
BILHETES PARA O 
PORTUGAL - TURQUIA

No seguimento da adesão do Município de Terras de 
Bouro à iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, 
“Portugal Numa Bancada”, relativa à oferta de bilhetes 
para o jogo Portugal-Turquia, a Autarquia foi contem-
plada com a oferta de cerca de cinquenta bilhetes 
que foram oferecidos aos alunos do Agrupamento de 
Escolas de Terras de Bouro.

Os jovens de Terras de Bouro tiveram assim oportuni-
dade de presenciar a brilhante vitória de Portugal por 
3-1 frente à sua congénere turca, dando desta forma 
um passo gigantesco para o apuramento do próximo 
Mundial de Futebol no Qatar a decorrer já este ano.

TERRAS DE BOURO É DESPORTO
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EQUIPA DE TERRAS DE BOURO 
COM VENCEDOR ABSOLUTO 
E PRÉMIOS EM VÁRIAS 
CATEGORIAS NO CIRCUITO 
INTERCLUBES DE TIRO AOS 
PRATOS

Decorreu em Valpaços a 2ª prova do XX Circuito 
Interclubes de Tiro aos Pratos/2022. A equipa de tiro 
desportivo a alvos móveis artificiais do Clube CPE de 
Terras de Bouro conquistou vários troféus, tendo mesmo 
colocado na final dois dos seus elementos: João Carlos 
Costa, com 49 pratos partidos em 50 e Manuel Cracel 
Viana, com 48 em 50.

Os troféus conquistados foram os seguintes:

João Carlos Costa – vencedor do escalão sénior, 1ª cate-
goria, e vencedor absoluto após a final;

Manuel Cracel Viana – vencedor do escalão master, 
1ª categoria;

José Pires de Freitas – 3º classificado no escalão mas-
ter, 3ª categoria;

José Carlos Costa – 2º classificado no escalão sub25.
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MUNICÍPIO ENTREGA 
MATERIAL PEDAGÓGICO
AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS

O Município de Terras de Bouro em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, procedeu 
à aquisição de material pedagógico específico para apoio 
à leitura, em particular dirigido a crianças com dislexia 
ou outras dificuldades de leitura.

Com efeito, esta nova ferramenta designada por “C-Pen 
ExamReader” é uma inovação tecnológica que facilita, 
não só a aprendizagem e a inclusão de crianças com 
Perturbações da Aprendizagem Específicas (PAE), no-
meadamente, com dislexia ou outras dificuldades de 
leitura, mas também para crianças com algumas difi-
culdades na visão.

De igual modo, a autarquia procedeu à oferta de obras 
da Educação Literária e obras para leitura para a fase 
intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. 
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O Município de Terras de Bouro, ciente dos difíceis tem-
pos de pandemia que continuamos a atravessar e tendo 
desenvolvido medidas para que exista cada vez mais um 
comportamento social responsável, encetou todos os 
esforços que culminaram numa parceria com a Gerência 
da Farmácia de Lomar – Braga para que fossem criados 
dois locais de TESTAGEM GRATUITA no concelho. 

Desta forma, evitou-se deslocações aos concelhos vi-
zinhos, minimizando as despesas financeiras e os con-
tactos, situações ainda mais importantes neste período 
complicado que vivemos.

Neste âmbito, as sedes dos Bombeiros Voluntários de 
Terras de Bouro e da Junta de Freguesia de Rio Caldo 
proporcionaram até ao final do mês de janeiro, esta 
importante e fundamental possibilidade de realização 
de TESTES GRATUITOS de despistagem à COVID-19, 
serviços que  funcionaram em regime de “casa aberta”.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS 
DE BOURO CRIOU CENTROS DE 
TESTAGEM À COVID-19

TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL
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 Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu a 17 de fevereiro a reunião do Conselho Local da Ação Social (CLAS).

A parte inicial da sessão e já depois da abertura e boas-vindas pelo Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel 
Tibo, ficou marcada pela apresentação de informações relacionadas com o CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo. A Sra. Vereadora, 
Dra. Ana Araújo, agradeceu a oportunidade de divulgar o CIAB nesta reunião do CLAS, assim como a presença dos Drs. Fernando 
Viana, José Brito e Miguel Araújo. Apelou às entidades presentes para promoverem a divulgação deste serviço junto da população 
e o encaminhamento de casos relacionados com conflitos de consumo.

Deu-se logo após continuidade à ordem de trabalhos onde foram abordados e 
deliberados em destaque e sob a forma de voto secreto, entre outros assuntos:

Os Pareceres Técnicos sobre os pedidos apresentados pelo Centro Social e 
Paroquial de Moimenta e o Centro de Solidariedade Social de Valdosende, 
tendo em vista a apresentação de candidaturas ao Aviso de Concurso para a 
Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais do 
Plano de Recuperação e Resiliência; Após votação dos parceiros, foi deliberado, 
por unanimidade, concordar com os pareceres emitidos pelo NE.

O Parecer Técnico sobre o pedido apresentado pelo Centro Social e Paroquial de 
Vilar da Veiga, tendo em vista a apresentação de candidatura ao Aviso de Concurso 
para a Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas 
Sociais do Plano de Recuperação e Resiliência; Posto à votação dos parceiros, 
foi deliberado, por maioria, concordar do parecer emitido pelo NE para o Centro 
Social e Paroquial de Vilar da Veiga. Face ao resultado da votação, a decisão do 
plenário foi no sentido de alterar o parecer de desfavorável para favorável.

A Apresentação dos relatórios de monitorização semestral relativos ao 1º e ao 
2º semestre de 2021 do CLDS 4GEIRA;

A Apresentação do relatório de execução anual relativo ao ano de 2021 do CLDS 
4GEIRA;

O Pedido de alteração à Operação POISE-03-4232-FSE-000284 - CLDS 4GEIRA. 
Posta à votação dos parceiros, foi deliberado, por unanimidade, concordar com 
a alteração ao Plano de Ação da Operação POISE-03-4232-FSE-000284 - CLDS 
4GEIRA, nos termos propostos.

Por último, o pedido de adesão ao CLAS apresentado pelo Centro Social do Vale do 
Homem (IPSS). Posto à votação dos parceiros, foi deliberado não concordar com 
a adesão do Centro Social do Vale do Homem ao CLAS.

REUNIÃO DO CLAS NO ÂMBITO
DA REDE SOCIAL
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Perante o conflito armado na Ucrânia e a consequente 
crise humanitária instalada, o Município de Terras de 
Bouro, através do Serviço de Ação Social e em parceria 
com o CLDS 4GEIRA – Gerações, Emprego, Inclusão e 
Revitalização de atividades no concelho de Terras de 
Bouro, sob a coordenação da ATAHCA, desenvolveu 
uma campanha de angariação de bens de apoio ao povo 
ucraniano. Para o efeito, foram criados dois pontos de 
recolha de bens: um na sede do CLDS 4 Geira, sita no 
edifício dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro 
e outro no gabinete descentralizado do CLDS 4GEIRA, 
sito no edifício da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga. 

Na primeira semana de campanha os terrabourenses 
manifestaram, uma vez mais, o seu grande espírito so-
lidário e humanitário, através da doação de 1209 unida-
des de produtos de higiene, artigos de saúde e bens para 
criança. Para além dos produtos mencionados, foram 
também doados e entregues vestuário e roupas de cama. 

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO 
E CLDS 4 GEIRA IMPULSIONA 
ONDA DE SOLIDARIEDADE DE 
APOIO À UCRÂNIA

Todos os produtos recolhidos até ao passado dia 11 de 
março, em estreita articulação com a sociedade Civil 
“Braga SOS Ucrânia”, foram enviados para a Ucrânia, 
através de cidades fronteiriças da Polónia e da Roménia, 
onde organizações humanitárias locais farão a entrega 
desses bens à população. 

Nesse mesmo dia, o Sr. Presidente, deslocou-se à sede 
do projeto agradecendo à equipa do CLDS 4GEIRA a 
recolha e seleção dos bens e congratulando todos os 
Terrabourenses pela grande generosidade demonstrada. 

Esta campanha manter-se-á em ação, continuando a 
prestar apoio a este povo vítima da guerra, quer através 
da entrega de bens na Ucrânia, quer através da entrega 
a famílias de refugiados que estão a ser acolhidas em 
Portugal. 
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O Município de Terras de Bouro, em parceria com a 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), encontra-se 
a implementar um Programa Regional de Promoção 
da Literacia em Saúde Mental. Este prevê aumentar a 
literacia em saúde mental dos cidadãos, reforçar a re-
siliência psicológica comunitária e promover a adoção 
de estilos de vida saudáveis.

Neste âmbito, esta iniciativa consistirá num conjunto 
de ações a difundir nas redes sociais do município com 
periodicidade mensal, tendo como objetivos específicos:

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO E ORDEM 
DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES PROMOVEM 
LITERACIA EM SAÚDE MENTAL

• INFORMAR acerca das respostas existentes na comu-
nidade no domínio da Saúde Mental;

• DESCONSTRUIR mitos e estereótipos favorecendo 
a procura de ajuda e o recurso aos serviços de Saúde 
Psicológica;

• CAPACITAR de forma a contribuir para dotar a co-
munidade de recursos cognitivos e emocionais que 
contribuam para o aumento da sua resiliência psicoló-
gica e a adoção de atitudes e estilos de vida saudáveis;

• REFORÇAR a resiliência psicológica de grupos vul-
neráveis e/ou conjunturalmente sujeitos a acrescidos 
fatores de stress que a pandemia e seus impactos têm 
atingido com mais severidade. Neles se incluem, os 
jovens, os idosos, os cuidadores formais e informais, 
os educadores e professores, as famílias com filhos 
em idade escolar. 
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No dia 19 de janeiro, o Senhor Presidente da República, 
Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia reservada 
no Palácio de Belém, em Lisboa, agraciou o Cónego João 
Aguiar Campos com o grau de Comendador da Ordem 
de Mérito. 

O Município de Terras de Bouro felicita o Cónego João 
Aguiar Campos e regozija-se por este merecido e nobre 
reconhecimento a um ilustre Terrabourense que, para 
além de vida sacerdotal, desempenhou papéis de relevo 
social e cultural como diretor na comunicação social e 
como professor.

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO 
ENALTECE CONDECORAÇÃO DO CÓNEGO 
JOÃO AGUIAR CAMPOS

De notar que nas passadas Comemorações do Feriado 
Municipal de 20 de outubro de 2019, o Município de 
Terras de Bouro já havia homenageado o Cónego João 
Aguiar Campos com a entrega da Medalha de Mérito 
(Grau Ouro).

O Cónego João Aguiar Campos é natural de Campo do 
Gerês, Terras do Bouro. Nasceu a 23 de dezembro de 1949. 
Foi ordenado presbítero no dia 25 de março de 1973.

Durante 40 anos trabalhou na pastoral da comunica-
ção social, nomeadamente como jornalista e diretor do 
Diário do Minho, Presidente do Conselho de Gerência 
da Renascença e diretor do Secretariado Nacional das 
Comunicações Sociais da Igreja Católica.
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GABINETE DE APOIO AO AGRICULTOR
E CONFAGRI PROMOVERAM COLÓQUIO

No âmbito da continuação da política de apoio ao setor agrícola e reco-
nhecendo a sua importância para a economia local, o Município de Terras 
de Bouro, através do seu Gabinete de Apoio ao Agricultor e em parceria 
com a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 
Agrícola de Portugal, CCRL (CONFAGRI), promoveu, a 7 de fevereiro, um 
colóquio destinado aos agricultores de Terras de Bouro. 

No Salão Nobre dos Paços do Concelho foram abordados os seguintes te-
mas: Pagamentos diretos; Regime de pagamento base; Pagamento ecoló-
gico (Greening); Pagamento redistributivo; Apoio aos Jovens Agricultores; 
Regime da pequena agricultura; Apoios ligados à produção; Vacas alei-
tantes/leiteiras; Ovinos e caprinos e ainda no Desenvolvimento rural, 
as Medidas Agroambientais e MAZD (indemnizações compensatórias).
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No decurso do mês de março foram desenvolvidas, pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil, ações no âmbito 
da comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil 
(1 de março). As atividades, que decorreram junto do 
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, tiveram 
a colaboração de agentes de proteção civil, nomeada-
mente, o Corpo de Bombeiros de Terras de Bouro, a Cruz 
Vermelha Portuguesa – Núcleo de Rio Caldo , o Núcleo 
de Terras de Bouro e a Guarda Nacional Republicana – 
UEPS – Grupo de Busca e Resgate em Montanha. 

Estas iniciativas tiveram como objetivos essenciais a 
informação e sensibilização dos alunos para a temá-
tica da proteção civil; incrementar procedimentos de 
evacuação e conhecer a missão dos agentes de proce-
dimento. Foi também desenvolvida a ação “Reanimar 
a Brincar”, sendo a mesma direcionada para os alunos 
de jardins de infância e 1.º Ciclo. Esta ação permitiu 
ensinar às crianças regras de suporte básico de vida 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
PROMOVEU AÇÕES NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO 
DO DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL



BOLETIM MUNICIPAL 1º TRIM 2022 | 31 

através da música e de desenhos animados. Os alunos 
aprenderam a ligar para o 112 quando estão perto de 
uma vítima inconsciente a respirar, como colocar essa 
vítima em posição lateral de segurança e como reanimar 
uma pessoa que está em paragem cardiorrespiratória. 
Pretendeu-se através deste conjunto de gestos simples 
realçar a importância de saber executar manobras de 
suporte básico de vida (SBV).  

As ações terminaram no Agrupamento de Escolas de 
Terras de Bouro com a palestra da GNR - UEPS – Grupo 
de Busca e Resgate em Montanha.

Assinale-se, por fim, a receção entusiástica com que 
foram recebidas estas ações por parte da comunidade 
escolar, ficando assim a clara pretensão de dar continui-
dade a estas iniciativas. O Serviço Municipal de Proteção 
Civil agradece, publicamente, aos parceiros e regista a 
disponibilidade para participar nas ações desenvolvidas. 

“Somente com a sinergia de esforço poderemos cons-
truir uma comunidade ativa e resiliente”.
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Como forma de assinalar o Dia do Pai, a 19 de março, o 
Município de Terras de Bouro promoveu uma feirinha 
alusiva à efeméride junto aos Paços do Concelho e que, 
para além de ter o intuito de promover o artesanato e os 
produtos endógenos, disponibilizando uma diversidade 
de artigos produzidos pelos nossos artesãos, possibilita 
a oportunidade de adquirir algo para oferecer nesta 
data. O Dia do Pai em Portugal é comemorado no dia 19 
de março e celebra-se no dia de São José, santo popular 
da igreja católica.

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO 
ASSINALOU O DIA DO PAI

A todos os Pais em Geral e aos Pais de Terras de Bouro, 
em particular, o Município de Terras de Bouro desejou 
um salutar Dia do Pai !

"Os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos, é 
um facto inalterável. Nos momentos de sucesso, isso 
pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de fracas-
so, oferecem um consolo e uma segurança que não se 
encontram em qualquer outro lugar."

(Bertrand Russell, matemático e filósofo inglês)
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A Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH), 
em parceria com a Câmara Municipal de Terras de 
Bouro, realizou no dia 23 de março de 2022, o sorteio de 
cupões da campanha de apoio ao consumo no comércio 
local de Terras de Bouro Natal 2021.

SORTEIO DA CAMPANHA “O NATAL VOLTA A BRILHAR…
NO VALE DO HOMEM” EM TERRAS DE BOURO

No sentido de se promover a preservação e a melhor 
utilização da água, um bem cada vez mais escasso e 
valioso no nosso ecossistema, o Município de Terras 
de Bouro assinalou no dia 22 de março, o Dia Mundial 
da Água, apelando à sua consciente utilização como 
forma de preservar esta maravilha da Natureza que 
nos permite, não será demais dizê-lo, Viver.

Como é referido pelas Nações Unidas:

” Os recursos hídricos do planeta enfrentam uma amea-
ça sem precedentes.(…) A solução é clara. Precisamos 
de aumentar urgentemente os investimentos em 
bacias hidrográficas e as infraestruturas de água sau-
dável, e melhorar drasticamente a eficiência do uso da 
água. Devemos antecipar os riscos climáticos a todos 
os níveis de gestão da água, para podermos responder 
adequadamente. É necessário redobrar esforços para 
fortalecer a resiliência e a adaptação das pessoas afe-
tadas pelas perturbações climáticas.”

TERRAS DE BOURO ASSINALOU
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

A cerimónia formal de extração de cupões decorreu 
na Câmara Municipal de Terras de Bouro, na presença 
do Presidente da AEVH, José Manuel Lopes, do Vice-
Presidente da AEVH para Terras de Bouro, Miguel 
Teixeira e do Presidente da Câmara de Terras de Bouro, 
Manuel Tibo.

De sublinhar que os vencedores receberam vouchers de 
compras que tiveram que ser descontados no comércio 
de Terras de Bouro. Posteriormente, a AEVH fez a devo-
lução imediata do valor aos comerciantes, após receção 
dos respetivos comprovativos.

Recorde-se que a campanha em apreço juntou cerca 
de 5000 cupões preenchidos nos diferentes espaços de 
comércio dispersos pelo território concelhio de Terras 
de Bouro.

Água
Água a correr na fonte.
Uma quimera líquida que sai 
Das entranhas do monte
A saber ao mistério que lá vai…
Pura,
Branca, inodora e fria,
Cai numa pedra dura
E desfaz o mistério em melodia…

Miguel Torga
Gerês, 26 de Agosto de 1942.
Diário II, 1943
Voz: João Luís Dias

Video
DIA MUNDIAL 
DA ÁGUA �22

Poema
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REDE DE SANEAMENTO EM SANTA COMBA, CHAMOIM
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REDE DE SANEAMENTO NA ERMIDA, VILAR DA VEIGA



CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO

TERRAS DE BOURO
CM-TERRASDEBOURO.PT

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

BERMAS LIMPAS
SEGURANÇA MÁXIMA

Nos últimos anos, o Município tem feito um 
enorme esforço para tornar as nossas estradas 
mais seguras, mais limpas e atrativas, quer 
para os nossos munícipes, quer para os muitos 
turistas que ao longo do ano nos visitam.

Acontece que muitos munícipes fazem das
bermas (públicas e privadas) locais de depósito
de entulho, pedras e vários materiais que, para 
além da imagem negativa e da insegurança, 
dificultam a tão necessária limpeza destes 
espaços.

Solicita-se por isso, aos munícipes que, para 
além de evitar esses depósitos, procedam
à recolha desses materiais para permitir
a limpeza das bermas.

Se por qualquer motivo não conseguir 
proceder a essa recolha, contactem
a Câmara Municipal (253 350 010).

MANTER AS BERMAS 
DAS ESTRADAS LIMPAS E 
TRANSITÁVEIS DEPENDE
DE TODOS NÓS.


