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Pastel de Chaves conquista denominação de 
produto de Indicação Geográfica Protegida (IGP)
A Comissão Europeia reconheceu, no passado dia 26 de maio, o Pastel de Chaves como produto com Indicação 
Geográfica Protegida (IGP). É um final feliz, após um longo processo burocrático, para um produto que há muito 
conquistou um lugar de destaque na gastronomia nacional, numa aposta que lhe valeu o epíteto de “melhores 
pastéis folhados de Portugal”. 
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Executivo Municipal dá continuidade 
ao encontro com as freguesias do concelho
Na prossecução da sua política de proximidade com as populações e 
com os autarcas das freguesias do concelho, o executivo municipal tem 
vindo a realizar “Encontros com as Freguesias”.
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A Câmara exigiu recentemente uma tomada de posição 
urgente para o combate das Vespas das Galhas dos 
Castanheiros. No passado dia 22 de maio, em reunião de Câmara, 
o executivo municipal aprovou por unanimidade uma proposta de 
resolução sobre o assunto, através da qual exige uma tomada de 
posição urgente no combate a esta praga. 

A referida Proposta de Resolução foi já enviada para o 
Ministério da Agricultura e do Mar; Secretaria de Estado da 
A l imentação e  Invest igação Agroa l imentar ;  Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República do PSD, CDS, PS, 
PCP, BE e Os Verdes; Presidente do Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas; Direção Geral de Alimentação e Veterinária; 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; Câmaras 
Municipais do Alto Tâmega; Instituto Nacional de Investigação 
Agraria e Veterinária, I.P; Universidade de Trás-os-Montes e alto 
Douro; Instituto Politécnico de Bragança; Associação Portuguesa 
da Castanha; bem como Juntas e Uniões de Freguesia do 
Concelho.

O pedido de resolução por parte do Município resulta do facto de 
esta praga de vespas ter sido já confirmada, na área de Trás-os-
Montes, mais propriamente na Região de Carrazedo de 
Montenegro, concelho de Valpaços, podendo esta apresentar um 
impacto negativo na produção da castanha na região, que pode no 
pior cenário provocar quedas de produção até 90% se nada for 
feito. 

O documento enviado às várias instituições salienta “o valor 
económico gerado pela castanha em Trás-os-Montes, através da 
criação de riqueza, emprego e fixação das pessoas no meio rural 
e, por essa via, a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental 
desta região, de baixa densidade populacional”. 

Assim, a Câmara exige que “sejam tomadas medidas 
necessárias, no mais curto de espaço de tempo, ao combate 
eficaz deste potencial flagelo económico e social para a região,  
solicitando-se, com carácter de urgência, a introdução das 
medidas financeiras e legislativas capazes de garantir aos 
agentes da fileira as condições para vencerem esta ameaça, sem 
os custos por que tiveram que passar outros Países”.

Câmara exige tomada de posição 
urgente no combate da Vespa 
das Galhas dos Castanheiros

O Presidente da Câmara, o Vice-Presidente e o Vereador Paulo 
Alves reuniram, recentemente, com mais um grupo de cidadãos 
do concelho, com o intuito de debaterem temas relacionados com 
a governação autárquica local.

Entre os vários assuntos abordados com o grupo, formam 
debatidos temas pertinentes para o desenvolvimento do 
concelho. Questões às quais o executivo municipal tentou 
responder de uma forma clara e explicativa, de forma a elucidar os 
munícipes presentes. 

Neste novo formato da iniciativa “Dar Voz ao Munícipe”, todas as 
questões e sugestões colocadas ao executivo municipal 
mereceram especial análise e atenção por parte deste. 

Recorde-se que este novo formato da iniciativa teve início em 
outubro passado, dando assim a possibilidade aos flavienses de 
debaterem, de uma forma mais próxima e intimista, com os 
responsáveis pela Câmara, preocupações, ações e projetos de 
interesse para o desenvolvimento do concelho.

Assim, os flavienses podem questionar, sobre toda e qualquer 
matéria da responsabilidade da autarquia, o Presidente e os 
Vereadores, conforme os respetivos pelouros de intervenção, via 
correio eletrónico criado especificamente para o efeito: 
vozaomunicipe@chaves.pt

Executivo reúne com mais um grupo 
de munícipes no âmbito da iniciativa 

“Dar Voz ao Munícipe”

Na prossecução da sua política de proximidade com as 
populações e com os autarcas das freguesias do concelho, 
o executivo municipal tem vindo a realizar “Encontros com 
as Freguesias”. Os últimos cinco encontros foram: 
Redondelo, em maio; Vidago (União de Vidago, Arcossó, 
Selhariz e Vilarinho das Paranheiras), Curalha e Planalto de 
Monforte em junho e Cimo de Vila da Castanheira já em 
julho. 

Estas ações têm como objetivo reforçar o papel 
fundamental das Freguesias e dos respetivos eleitos; 
conhecer melhor a realidade das freguesias e os seus 
problemas; contactar com as populações locais, olhar com 
redobrada atenção às questões relacionadas com “obras, 
tratamento do espaço público e outros problemas em 
geral” das populações.

Estas iniciativas são o exemplo da política de proximidade 
e de gestão autárquica que António Cabeleira defende e 
tem vindo a implementar, em prol do desenvolvimento do 
concelho e da melhoria da qualidade de vida da população.

Executivo Municipal dá continuidade ao encontro com as freguesias do concelho

Numa tentativa de incentivar a participação  dos 
cidadãos neste ato de cidadania



PÁGINA 3

BOLETIM MUNICIPAL - julho de 2015

A Comissão Europeia reconheceu, no passado dia 26 de 
maio, o Pastel de Chaves como produto com Indicação 
Geográfica Protegida (IGP). É um final feliz, após um longo 
processo burocrático, para um produto que há muito 
conquistou um lugar de destaque na gastronomia nacional, 
numa aposta que lhe valeu o epíteto de “melhores pastéis 
folhados de Portugal”. 

Este processo tem vindo a ser desenvolvido pelo Município de 
Chaves em parceria com a ACISAT que se constituiu para o 
efeito como Agrupamento de Produtores, entidade a quem a 
gestão do nome foi agora legalmente confiada pela comunidade 

europeia, com a função de zelar pela defesa dos produtores e 
consumidores.

O Município com esta iniciativa pretendeu sempre defender a 
produção concelhia do genuíno Pastel de Chaves contra 
imitações e utilizações abusivas, de um património que é 
propriedade de todos os flavienses, pelo que se congratula por 
finalmente ver reconhecido e registado o Pastel de Chaves 
como IGP.  

O reconhecimento do Pastel de Chaves vai permitir, a partir 
de agora, a sua maior proteção e valorização, ficando assim 
proibidas quaisquer práticas de imitação e fraude que possam 
pôr em causa a genuinidade deste produto. Só o pastel 
produzido em Chaves poderá ser vendido como Pastel de 
Chaves, e ao adquirir um produto que beneficie de uma IGP o 
consumidor tem a garantia que o produto foi produzido através 
de métodos ancestrais, que possui características sápidas e 
aromáticas inigualáveis, e que foi sujeito a um rigoroso sistema 
de controlo independente, instituído ao longo da sua fileira de 
produção.

Atualmente são produzidos mais de 25 mil pastéis, 
distribuídos por cerca de 30 unidade de produção,  o 
equivalente a 8 milhões de pastéis por ano e resultando em 
cerca cinco milhões de euros gerados na economia local.

O aumento da procura a nível nacional do Pastel de Chaves, 
reconhecido como um produto tradicional de qualidade, 
permitiu nestes últimos anos o surgimento de 7 novas 
indústrias vocacionadas para este produto de excelência, o que 
representa um importante investimento a nível local, e permitiu 
a criação de novos postos de trabalho.

Pastel de Chaves conquista denominação de 
produto de Indicação Geográfica Protegida (IGP)

Foi assinado no dia 26 de junho um Protocolo de Colaboração 
entre o Município, o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e 
várias entidades locais, com vista a promover o ensino superior e 
profissional na região do Alto Tâmega, nas áreas de maior 
interesse e relevância para o desenvolvimento da região, e 
implementar o funcionamento de Cursos Técnicos Superiores 

Implementação de novos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais em Chaves é 

aposta para o desenvolvimento da região

Profissionais, bem como de outras formas de cooperação nos 
domínios técnico e tecnológico.

A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
de Chaves, na presença do Secretário de Estado do Ensino 
Superior, José Ferreira Gomes, do Presidente do IPB, João 
Sobrinho Teixeira, Presidente do Município de Chaves, António 
Cabeleira, Diretora do Agrupamento de Escolas Dr. António 
Granjo, Luísa Bandeirinha,  Diretor do Agrupamento de Escolas 
Dr. Júlio Martins, Joaquim Tomáz, Diretor do Agrupamento de 
Escolas Fernão de Magalhães, Fernando Castro e Diretor da 
Escola Profissional de Chaves, Jorge Paulo.

Este protocolo, nas palavras do autarca, vai ajudar a fixar a 
população jovem, permitindo colmatar o vazio deixado aquando 
da saída do ensino superior público de Chaves. Segundo António 
Cabeleira, esta parceria repõe alguma justiça histórica a uma 
cidade com um passado ímpar no nosso país.

João Sobrinho Teixeira revelou enorme satisfação em poder 
contribuir para a construção dos alicerces que favoreçam o 
desenvolvimento económico, social e cultural do Alto Tâmega. 
Para o Presidente do IPB, esta cooperação é “uma resposta à 
qualificação dos jovens e às necessidades do tecido empresarial.” 

O Secretário de Estado do Ensino Superior falou numa “aposta 
segura” do Município e do IPB, partilhando assim uma visão 
comum do ensino superior e do papel preponderante que estes 
novos cursos vão ter na nossa sociedade e nos jovens. 

Os cursos técnicos terão início já no próximo ano letivo, na 
Escola Superior de Enfermagem, tendo a duração de um ano e 
meio, mais um estágio complementar de seis meses, e oferecem 
ainda a possibilidade de acesso direto aos cursos superiores do 
IPB.
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SABORES  

 CHAVESDE

O Auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 
(MACNA) em Chaves abriu portas, em maio passado, para 
receber a assinatura do protocolo de cooperação entre o 
Município e a Fundação Nadir Afonso, que pretendeu formalizar 
os termos e as condições de gestão, conservação e manutenção 
do conjunto de obras de arte e espólio documental do pintor 
flaviense.

A assinatura do acordo contou com a presença do Presidente 
da autarquia, António Cabeleira, do Presidente da Assembleia 
Municipal, Francisco Viegas, e da Presidente da Fundação Nadir 
Afonso, Laura Esteves. Estiveram também presentes algumas 
figuras da sociedade flaviense.

No seu discurso, Laura Esteves destacou a importância do 
Museu de Arte Contemporânea para a cidade de Chaves e para 
toda a região, pois serão certamente muitos os curiosos, vindos 
dos quatro cantos do Mundo, que quererão visitar as obras de 
Nadir Afonso. Ao todo, serão mais de cem obras, documentos, 
livros e rascunhos pessoais e manuscritos de Nadir. A Presidente 
da Fundação realçou também o impacto que este espaço terá na 
divulgação da obra e memória do pintor, podendo ainda vir a ser 
celebrados protocolos com várias universidades do país para o 
estudo do espólio do Mestre. “O Museu de Arte Contemporânea 
vai tornar Chaves num grande centro difusor das artes plásticas”, 
assegura Laura Esteves.

“O edifício do Museu e a obra de Nadir representarão para 
Chaves uma marca indelével”, afirmou António Cabeleira. Apesar 
de ser um edifício recente, o autarca refere que o Museu Nadir 
Afonso é já um dos ícones da cidade flaviense, colocando-o no 
mesmo patamar da Ponte Romana. Para o autarca, este projeto 
arquitetónico, da autoria do conceituado arquiteto Álvaro Siza 
Vieira, coloca o Alto Tâmega na rota da contemporaneidade. 

Depois do protocolo, seguir-se-ão os trabalhos de curadoria, a 
cargo do professor Catedrático da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, Bernardo Pinto de Almeida, ficando a 
inauguração também dependente da agenda do Presidente da 
República.

O museu tenciona manter viva a memória de Nadir Afonso e, ao 
mesmo tempo, contribuir para a dinamização da vida cultural e 
artística da cidade de Chaves, do concelho e da região de Trás-os-
Montes. O Museu Nadir Afonso será, com certeza, um polo de 
atração de públicos, vindos dos vários quadrantes da sociedade, 
com a organização de exposições temporárias e permanentes, ou 
a atribuição do Prémio Nadir Afonso para trabalhos de 
investigação e de bolsas na área da produção artística e científica. 

Serão organizados ciclos de cinema documental, workshops 
infanto- juvenis e cursos de verão.

Entre os espaços que compõem o edifício do Museu de Arte 
Contemporânea destacam-se um auditório com capacidade para 
99 pessoas, salas de exposições temporárias e permanentes, 
arquivo, biblioteca, cafetaria, ateliê do Mestre Nadir Afonso, um 
outro de artes plásticas e uma loja.

Filho da terra, Nadir Afonso é um nome incontornável da pintura 
portuguesa do século XX. Dedicou a sua vida sob o signo do ritmo 
e da precisão geométrica. Os seus quadros revelam o rigor do seu 
toque e a simplicidade da sua alma.

Museu de Arte Contemporânea vai tornar Chaves 
num grande centro difusor das artes plásticas

Encontra-se a decorrer o período de análise técnica 
das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento 
Participativo Chaves 2015. Os grupos de trabalho 
responsáveis, compostos por técnicos das diferentes 
divisões do Município, avaliarão a exequibilidade das 
propostas apresentadas pelos flavienses. Ao todo, 
foram submetidas 19 propostas, vindas de vários 
pontos do concelho e direcionados para projetos de 
requalificação urbanística e construção e/ou 
requalificação de equipamentos públicos e para 
projetos com componente social ,  cultural e 
desportivo.

Em agosto será apresentada a lista provisória dos 
projetos a submeter a votação e comunicação das 
propostas não aceites aos cidadãos proponentes. 
Posteriormente, o período de votação será 
compreendido entre os dias 15 de setembro e 15 de 
outubro.

Recorde-se que o Município disponibiliza um 
montante de 250 mil euros para propostas de 
requalificação urbanística e construção e/ou 
requalificação de equipamentos públicos e 50 mil 
euros para projetos de âmbito social, cultural e 
desportivo. 

Poderão votar nesta iniciativa todos os cidadãos 
recenseados em Chaves, com idade igual ou superior 
a 18 anos. 

Orçamento Participativo Chaves 2015 
em fase de avaliação de propostas
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O Largo Tito Flávio Vespasiano foi pequeno para acolher a 
enchente que quis ver de perto o “Desfile de Moda Galaico-
Romano”. O evento, organizado pelo Município e EHATB - S.A., 
superou todas as expectativas.

A iniciativa surge na sequência do “Concurso Guarda-Roupa 
Galaico-Romano em Chaves”, onde foi lançado o repto a vários 
participantes para demonstraram as suas habilidades de 
costura, criatividade e originalidade, culminando na confeção de 
18 trajes, 27 acessórios e 8 pares de calçado, usados pelos 
modelos durante o desfile.

Como aperitivo para uma noite fantástica, o Bruxo Queimam e 
Andrea Pousa deram vida ao Deus Coronus e à Deusa Nábia, 
selando a sua bela história de amor com a bênção do conhecido 
Padre Fontes. O momento mais aguardado chegou depois, com o 
“Desfile de Moda Galaico-Romano”, onde as protagonistas foram 
as belas irmãs Jacob, conhecidas pela sua participação na novela 
“Morangos com Açúcar” e por terem sido capas de revista. Após o 
Desfile decorreu a dança de celebração da união dos dez povos, 
imortalizados no Padrão dos Povos, responsáveis pela edificação 
da Ponte Romana de Chaves. 

Largo Tito Flávio Vespasiano foi pequeno
 para acolher multidão que assistiu ao 

Desfile de Moda Galaico-Romano 

O futuro Museu das Termas Romanas foi o palco escolhido 
para a apresentação do Concurso Guarda-Roupa Galaico-
Romano. A conferência de imprensa contou com as 
presenças do Vice-Presidente da Câmara, Carlos Penas, do 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, 
Carlos França, e de Andrea Pousa e do Bruxo Queiman. 

Apresentação no futuro 
Museu das Termas Romanas

Teve lugar em junho passado o 4º Encontro Internacional de 
Magia, evento que transformou a cidade flaviense na Capital 
Ibérica da Magia. Foram quatro dias de uma viagem carregada de 
boa disposição e animação, que reuniu 14 mágicos vindos de 
Portugal e do estrangeiro, alguns deles com diversos prémios 
internacionais conquistados, como é o caso de David Sousa, Tá-
na-manga e Raul Martinez.

Numa organização conjunta do Município de Chaves, do Clube 
de Amigos da Magia e da Associação Chaves Viva, o evento 
proporcionou momentos divertidos aos flavienses, que 
compareceram em grande número nos cinco espetáculos 
realizados, divididos pelo Largo General Silveira, pelo Auditório do 
Centro Cultural e pelo Casino de Chaves.

Esta iniciativa, que já vai na quarta edição, continua a fazer um 
grande sucesso junto do público e a organização pretende, com 
isso, tornar Chaves uma referência no mundo da Magia.

Chaves foi Capital Ibérica 
da Magia durante 4 dias

O AECT Eurocidade Chaves-Verín, o Município de Chaves e o 
Concelho de Verín, através das suas redes de cooperação 
Espanha-Portugal RIET, e o Eixo Atlântico em conjunto com a 
Organização de Consumidores e Usuários de Espanha e a 
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), 
lançam uma campanha a nível europeu de recolha de assinaturas 
em apoio à posição do Parlamento Europeu em eliminar o 
roaming telefónico a partir de dezembro de 2015.

A campanha, lançada sob o lema "Zero Roaming" - 
www.change.org/zeroroaming, quer mobilizar os cidadãos 
contra um injustificado sobrecusto que atenta contra o Mercado 
Interior europeu, afeta os direitos dos cidadãos e constitui a última 
fronteira da Europa. 

Refira-se que o problema do roaming afeta uma grande parte 
da população europeia. Este não é um problema exclusivo dos 
turistas, mas também de estudantes no estrangeiro, 
empresários, trabalhadores deslocados e cidadãos que habitam 
nas povoações das fronteiras internas da União Europeia.

AECT Eurocidade Chaves-Verín associa-se ao “Zero Roaming: 
campanha cidadã contra a última fronteira da Europa”
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Atrair a atenção das crianças do concelho para a importância 
de uma cidadania ativa e participativa. Foi este o principal objetivo 
da Assembleia Municipal Jovem, uma iniciativa de índole 
pedagógica que a autarquia promoveu recentemente, no âmbito 
do concurso “Se eu fosse Presidente”.

Durante a Assembleia Municipal Jovem, os alunos da Escola 
EB1 de Santo Amaro, da EB1 de Santo Estevão e da Escola 
Secundária Dr. António Granjo foram divididos em grupos 
parlamentares distintos, à semelhança de partidos políticos e 
tiveram a oportunidade de colocar várias questões ao Presidente 
da Câmara e aos dois vencedores do concurso literário: Carolina 
Parada e Ivo Amaro.

No final, António Cabeleira mostrou-se surpreendido com a 
complexidade de algumas questões, o que revela o grau de 
envolvimento dos jovens na tentativa de resolução dos problemas 
da comunidade e na construção de um futuro melhor para 
Chaves. 

Iniciativa pedagógica incentiva os mais novos 
para uma cidadania ativa e participativa

Assembleia Municipal Jovem envolveu perto de 
80 crianças, que tiveram oportunidade de debater 
assuntos de interesse para o concelho 

O Dia Mundial da Criança foi sinónimo de festa para os mais de 
2100 alunos dos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo da 
rede pública e privada do concelho. O Município ocasionou um 
conjunto de atividades para os mais pequenos, de forma a 
proporcionar-lhes um dia inesquecível.

As comemorações tiveram lugar no Jardim Público. A 
iniciativa contou com a presença de milhares de crianças vindas 
dos diferentes estabelecimentos de ensino do concelho. 

Os petizes disfrutaram de um dia repleto de pura diversão 
com insufláveis, pinturas faciais, muita animação musical, entre 
outras atividades preparadas pelas instituições presentes no 
local. Tiveram um dia pleno de diversão, onde puderam saltar e 
brincar, mas também aprender com os diversos profissionais 
que ajudaram a abrilhantar um dia, por si só, espetacular. 

Dia Mundial da Criança
inesquecível para as 
crianças do concelho

A freguesia de Santa Cruz Trindade/Sanjurge foi a grande 
vencedora da 12ª edição do Torneio de Futsal Inter-
Freguesias do concelho de Chaves. No dia 13 de junho teve 
lugar a final do Torneio, registando-se o seguinte resultado: 
Freguesia de Santa Cruz Trindade/Sanjurge (5) X Freguesia 
de Vilela do Tâmega (2).

A equipa mais goleadora foi também a Freguesia de Santa 
Cruz Trindade/Sanjurge e a menos batida a Freguesia de 
Vilela do Tâmega. Os responsáveis pela arbitragem do torneio 
foram a Associação de Futebol de Vila Real e o Núcleo de 
Árbitros de Futebol e Futsal do Alto Tâmega.

Freguesia de Santa Cruz Trindade/Sanjurge 
foi a grande vencedora do 

12º Torneio de Futsal Inter-Freguesias
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Um “Encontro de Jogos Tradicionais” marcou o encerramento 
do projeto Ga.M.E.S.Net. A atividade, organizada pelo Clube 
Cultural e Recreativo de Vilela do Tâmega, em parceria com o 
Município, a Eurocidade Chaves-Verín e a Junta de freguesia de 
Vilela do Tâmega, revelou-se um convívio entre gerações.

A iniciativa decorreu junto às piscinas municipais e pretendeu 
reavivar os diversos jogos e desportos tradicionais que 
constituem parte da memória e identidade coletiva da região. Pais 
e avós puderam reavivar os jogos de infância e ensinar os mesmos 
aos mais novos. Estiveram presentes o jogo do pião, do aro, a 
malha, corrida de sacos, pé atado, jogo do balão, do sapo e tração 
à corda.

 A tarde de domingo só ficou completa com a atuação musical 
do Grupo Alegres Tradições de Vilela do Tâmega e com a entrega 
de prémios aos vencedores do Concurso Local e Europeu de 
Investigação para jovens “GaMES@EU”. O grupo “Aquae 
Flavienses”, da Escola Secundária Dr. Júlio Martins, constituído 
por Marco Rodrigues, João Pedro Santos, Tiago Martins e Rui 
Rodrigues, receberam das mãos do Presidente da Câmara e do 
Vice-Presidente o 1º prémio a nível internacional e local, ficando 
reservado o 2º lugar, a nível local, para o grupo “Os Tamancos”, do 
Teatro Experimental Flaviense. 

Encontro de gerações marca 
encerramento do projeto

Ga.M.E.S.Net

A Eurocidade Chaves-Verín organizou a 1.ª Descida 
Transfronteiriça e Caminhada Ambiental pelo rio Tâmega, 
iniciativas que marcaram o Dia Mundial do Ambiente.

O evento mobilizou cerca de 200 pessoas, entre participantes e 
organização, que responderam positivamente ao desafio lançado 
pela Eurocidade e se juntaram a estas duas atividades. 
Participaram também nesta iniciativa elementos da Cruz 
Vermelha, Proteção Civil e Bombeiros.

O Diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 
Eurocidade Chaves-Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, e o Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Carlos Penas, deram 
o ponto de partida aos participantes da descida pelo rio Tâmega 
em kayak, que reuniu a maior parte dos participantes. O início da 
atividade decorreu em Rabal, Oimbra (Espanha), e terminou no 
Açude de Vila Verde da Raia. 

Já a caminhada iniciou-se no Centro Cultural de Chaves e 
terminou também no Açúde, indo de encontro aos participantes 
da descida do rio. À chegada, teve lugar um almoço convívio, 
organizado pela Junta de Freguesia de Vila Verde da Raia, que 
juntou portugueses e espanhóis. Durante a caminhada, os 
participantes, munidos de luvas e sacos de plástico foram 
recolhendo resíduos encontrados ao longo da margem do rio, 
havendo ainda lugar para uma ação de sensibilização levada a 
cabo pela Resinorte. 

No final, o Presidente da Câmara, António Cabeleira, mostrou-
se satisfeito com o sucesso desta iniciativa e salientou o 
sentimento que une Chaves e Verín, referindo-se às duas cidades 
como um só povo.

Rio Tâmega une Chaves e Verín no 

Dia Mundial do Ambiente
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À margem da Festa dos Povos, o 
Município de Chaves promove nos dias 
22 e 23 de agosto os Jogos Populares 
Aquae Flaviae. Esta iniciativa, que terá 
lugar no Jardim Público e na margem 
esquerda do rio Tâmega, colocará 
frente a frente as juntas de freguesia do 
concelho, numa competição que 
promete trazer muita animação e um 
convívio salutar entre os participantes.

Ao todo, as 39 freguesias serão 
divididas por 10 equipas, compostas no 
mínimo com 15 elementos e no máximo 
31, que mostrarão as suas habilidades 

no jogo de tração à corda, na corrida de sacos, no arremesso do 
malhão, no jogo da bilharda e no jogo do fito. Os participantes têm 
idade igual ou superior a 14 anos e pelo menos 5 devem ser do 
sexo oposto aos restantes elementos. 

No final dos jogos, haverá lugar a um lanche convívio com todos 
os participantes. 

A equipa vencedora terá direito a um tratamento bem-estar nas 
Termas de Chaves e um jantar, num restaurante a designar, para 
todos os elementos do grupo.

Chaves promove competição de jogos 
populares entre freguesias do concelho

   O ultramaratonista João Oliveira foi recebido, no dia 15 de maio, 
nos Paços do Concelho pelo Presidente da Câmara e pelo Vice-
presidente. O atleta, vencedor da Ultra San Remo (a mais longa 
corrida de apenas uma etapa na Europa), quis partilhar o prémio 
com o Município e com todos os flavienses.
João Oliveira venceu, no dia 2 de maio, a Ultra San Remo, 
estabelecendo um novo recorde na prova e elevando para três as 
vitórias em grandes eventos internacionais da modalidade. 
Depois de, em 2013, ter conquistado a 31ª edição da 
Spartathlon, na Grécia, e no ano passado a TransOmania, em 
Omã, foi agora a vez da mítica prova italiana.

Executivo felicita atletas do Karate Cube do 
Alto Tâmega que se sagraram campeões nacionais

Ultramaratonista João Oliveira partilha 
vitória com Município e com os flavienses

O Presidente da autarquia e o Vice-Presidente e Vereador com 
a área de intervenção de Educação, Desporto e Juventude 
receberam recentemente, no salão nobre da autarquia, os atletas 
campeões nacionais do KCAT - Karate Cube do Alto Tâmega e 
membros da Direção desta coletividade desportiva. A todos o 
Município felicita e agradece.

Mais de 130 pessoas, oriundas de vários pontos do país e da 
vizinha Espanha, participaram na terceira edição do Duatlo BTT 
Cidade de Chaves, superando assim todas as expetativas das 
entidades organizadoras.

A prova reuniu os melhores praticantes das modalidades de btt 
e atletismo, de vários escalões etários que, a participar de forma 
individual ou em estafeta, usufruíram de momentos únicos de 
diversão, companheirismo e competição. 

Enquanto alguns dos apaixonados das duas modalidades 
participaram essencialmente pela diversão, outros houve que 
reuniram todos os esforços para chegar ao fim do percurso com 
um lugar de destaque na classificação. 

A iniciativa foi organizada pelo Município, Agrupamento de 
Escolas Fernão de Magalhães, BTT Clube de Chaves e Federação 
de Triatlo de Portugal, tendo contado com o apoio da Polícia de 
Segurança Pública e dos Bombeiros Voluntários Flavienses.

Mais de 130 participantes no 
3º Duatlo BTT Cidade de Chaves

A etapa inaugural da 1ª Volta ao Alto Tâmega em bicicleta 
arrancou em Chaves no dia 22 de maio. Foi disputado um 
prólogo de 6 quilómetros, em sistema de contrarrelógio por 
equipas e contou com a presença de cerca de 150 ciclistas de 
equipas nacionais e internacionais, oriundos de vários países 
da Europa. Organizada pela Fullsport, a competição foi 
composta por quatro etapas, com um total de 335 
quilómetros.

1ª Volta ao Alto Tâmega em
 bicicleta arrancou em Chaves
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O Presidente da Câmara, António Cabeleira, e vários 
empresários e empreendedores da região flaviense visitaram, no 
passado mês de maio, várias instalações da empresa espanhola 
COREN, na região vizinha da Galiza. A visita foi organizada pela 
EHATB, EIM, S.A., através do Gabinete de Promoção ao 
Investimento (GPI) de Chaves.

Destinada a potenciais investidores do setor avícola, a iniciativa 
juntou empresários e empreendedores flavienses que quiseram 
conhecer e observar in loco as instalações, os métodos de 
trabalho e os produtos do grupo cooperativo galego. 

Os interessados nesta oportunidade de negócio poderão 
contactar o GPI, através do telefone 276009130; do correio 
eletrónico gpi@chaves.pt; ou dirigir-se ao seguinte endereço: Av. 
dos Aliados, 9, 5400-038 Chaves (Edifício da AMAT).

Empresários locais e potenciais investidores 
visitam instalações da COREN na Galiza

Após uma interrupção prolongada que permitiu requalificar o 
complexo termal de Chaves, renasce agora um renovado 
equipamento termal com novas ofertas no âmbito do termalismo 
terapêutico e um conceito de bem-estar termal diferenciado.

Chaves - Termas & SPA abriram as suas portas no passado 
mês de março, para a época termal de 2015, com votos de bem 
receber todos os termalistas, cuidar da sua saúde e promover 
momentos de relaxamento e bem-estar.

As Termas de Chaves são um complexo termal onde se pode 
usufruir dos benefícios da sua quente e enriquecida água termal, 
selecionando um conjunto de tratamentos desenhados para 
recuperar o corpo e acalmar a mente.

Chaves - Termas & SPA 
com novas ofertas

Já estão concluídos os trabalhos de consolidação e 
conservação das estruturas arqueológicas descobertas durante 
a construção do Arquivo Municipal de Chaves. A exposição será 
aberta ao público durante o mês de julho. 

Recorde-se que em 2007, aquando do início das obras, foram 
realizadas sondagens nas traseiras do edifício que revelaram a 
existência de uma parte da antiga Muralha da Cidade Medieval, 
uma necrópole visigótica e parte da trama urbana da cidade 
romana de Aquae Flaviae. As descobertas possuem um elevado 
signi f icado histór ico para a comunidade f lav iense e 
acrescentaram consideravelmente ao conhecimento da história 
urbana de Chaves.

O Município pretende musealizar as estruturas resultantes das 
escavações, de forma a permitir aos cidadãos o contacto com os 
achados, através de uma plataforma de observação no local e de 
uma exposição permanente. De entre os numerosos objetos que 
estarão expostos, damos especial destaque para uma moeda de 
ouro do período visigótico. Trata-se de um triente mandado 
cunhar pelo rei Égica em Mérida entre os anos 687 e 698 d.C. e é 
muito rara e de enorme valor, segundo os arqueólogos.

Esta iniciativa pretende dar a conhecer aos flavienses e a outros 
visitantes mais curiosos uma parte importante da história de 
Chaves e, ao mesmo tempo, ajudar na compreensão da evolução 
das várias civilizações que habitaram esta região.

Arquivo Municipal recebe exposição 
permanente de artefatos encontrados no local 

que remontam a vários períodos da história 

Exposição - com peças das épocas Romana, Visigótica
e Medieval - visa dar a conhecer uma parte importante
da história de Chaves

JARDIM PÚBLICO DE CHAVES

SABORES  
 CHAVESDE

feira do pastel

31 JUL. 1 | 2  AGO. 20
15

organização:
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FICHA  TÉCNICA

nova forma de participação cívica 
e de cidadania participativa

O Município assinou recentemente o protocolo de adesão ao 
Programa “Aproximar”, que visa a implementação de uma Loja do 
Cidadão no concelho, entre outros serviços.

O Programa “Aproximar” surgiu com o objetivo de desenvolver 
um modelo de proximidade e disponibilidade de serviços públicos 
junto dos cidadãos. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Chaves 
e os municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do 
Alto Tâmega não quiseram ficar de fora deste projeto piloto, que 
pretende contribuir para a coesão social e territorial e, ao mesmo 
tempo, dar uma garantia de qualidade e diversidade dos serviços 
administrativos prestados às populações.

O referido Programa está assente em quatro conceitos 
diferentes de prestação de serviços, que atuam entre si de forma 
complementar no desenho de uma solução integrada e inclusiva 
de serviço público: Loja do Cidadão, Espaço do Cidadão, Programa 
Portugal Porta-a-Porta e as Carrinhas do Cidadão, sendo que este 
último vai ser implementado a nível da Comunidade Intermunicipal 
do Alto Tâmega. 

Com esta iniciativa, pretende-se dotar os municípios de serviços 
que promovam uma relação de proximidade com os cidadãos e as 
empresas. A implementação deste novo modelo de organização 
permite a presença física de serviços de Administração Pública ao 
nível dos vários concelhos, inclusive em locais onde não estavam 
anteriormente disponíveis e em territórios de média/baixa 
densidade populacional.

Este projeto pioneiro reúne 41 municípios, de 4 comunidade 
intermunicipais, que partilham a visão de uma Administração 
Pública sustentável, próxima dos cidadãos e baseada numa rede 
eficiente de serviços.

Município assina protocolo de adesão 
ao Programa “Aproximar”

Projeto piloto prevê a implementação de uma Loja do 
Cidadão em Chaves, num modelo de maior proximidade 
e disponibilidade de serviços públicos junto dos cidadãos

Desde o início de 2010, o Município tem vindo a trabalhar em 
parceria com os Municípios de Viseu, Castro Daire, Peso da 
Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real e Vila Pouca de 
Aguiar no sentido de dinamizar o Caminho Português Interior de 
Santiago, que, nos últimos dois anos, tem vindo a registar elevados 
índices de peregrinos, sobretudo em BTT.

Este caminho tem como suporte científico para o traçado a 
publicação “Caminhos Portugueses de Peregrinação a 
Compostela – itinerários portugueses”, do autor catedrático 
português Pe Arlindo Cunha, especialista em caminhos medievais.

O Município concluiu recentemente mais uma limpeza do 
caminho, no início do troço de Oura/Vidago, procedendo também 
à reposição de sinalética em falta, bem como à retificação de 
placas de orientação, uma vez que estas têm sido alvo de 
vandalismo.

É importante sensibilizar a população para o facto do Caminho 
de Peregrinação ser marcado pelo seu percurso histórico, sendo 
que as alterações e desvios não autorizados servem apenas para 
prejudicar gravemente todos os peregrinos que numa jornada de 
meditação e fé pretendem seguir as pegadas dos outrora 
peregrinos medievais a Santiago. De referir que a sinalética tem 
sido alvo de referências muito positivas dando notoriedade ao 
percurso e atraindo cada vez mais visitantes ao interior do país.

Chaves repõe sinalética do 
Caminho Português Interior de Santiago  
Em Chaves, ponto de chegada e partida de peregrinos, 
só no primeiro semestre de 2015 já foram registados 
mais de 1500 peregrinos.
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EDITAL Nº13/2015

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, faz público que, por deliberação do 
executivo camarário tomada em sua reunião ordinária, 
realizada no pretérito dia 29 de janeiro de 2015, foi aprovada a 
“Proposta de atualização de tarifário, do serviço de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas 
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos”.
Mais se torna público que o novo tarifário entra em vigor a 
partir de 01 de março de 2015.

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o 
presente edital e correspondente anexo tarifário, que vai ser 
afixado nos lugares do costume.

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, 
Chefe de Divisão de Administração e Fiscalização, no uso de 
competências delegadas, o subscrevi.

Chaves, 02 de fevereiro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,
(António Cândido Monteiro Cabeleira)

EDITAL N.º 60/2015

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, faz público que, por deliberação do executivo 
camarária tomada em sua reunião ordinária, realizada no 
pretérito dia 05 de junho de 2015, foi aprovada a proposta de 
“Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 
Edif icação”, conforme documento que aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa 
ao presente edital. 

Mais torna público que, o referido projeto de Regulamento, se 
encontra em fase de audiência dos interessados (Discussão 
Pública), por um período de 30 dias úteis, nos termos e para os 
efeitos das disposições combinadas previstas no nº1, do art. 100º 
do CPA, do art. 56º da Lei nº 75/2013, e do art.3º do RJUE, 
devendo as sugestões ser apresentadas por escrito, mediante 
requerimento devidamente identificado, dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal de Chaves, o qual deverá ser entregue junto da 
Secção de Expediente Geral, sita no R/C do Edifício Paços do 
Concelho, Praça de Camões, em Chaves.

Durante o referido período, os interessados poderão consultar a 
respetiva proposta de “Revisão do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação” durante as horas normais de 
expediente, das 9:00 às 17:30 horas, junto da Divisão de 
Administração e Fiscalização ou através da Internet, no endereço 
eletrónico deste Município (http://www.chaves.pt/).

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o 
presente edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, 
Chefe de Divisão de Administração e Fiscalização, no uso de 
competências delegadas pelo Diretor de Departamento de 
Coordenação Geral, o subscrevi.
Chaves, 11 de junho de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,
(António Cândido Monteiro Cabeleira)

EDITAL N.º 46/2015

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, faz público que, por deliberação do 
executivo camarária tomada em sua reunião ordinária, 
realizada no pretérito dia 26 de março de 2015, 
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, 
em sua sessão ordinária do dia 29 de abril de 2015, foi 
aprovado o “REGULAMENTO DO REGIME DE ACESSO À 
HABITAÇÃO MUNICIPAL”, conforme documento que aqui se 
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 
legais e se anexa ao presente edital. 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o 
presente edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias 
Delgado, Chefe de Divisão de Administração e Fiscalização, 
no uso de competências delegadas pelo Diretor de 
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.

Chaves, 05 de maio de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,
(António Cândido Monteiro Cabeleira)

EDITAL N.º69/2015

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, faz público que, por deliberação do executivo 
camarária tomada em sua reunião ordinária, realizada no pretérito 
dia 03 de julho de 2015, foi aprovada a proposta de “Revisão do 
regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais do Município de Chaves”, conforme documento que aqui 
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se 
anexa ao presente edital. 

Mais torna público que, o referido projeto de Regulamento, se 
encontra em fase de audiência dos interessados (Discussão Pública), 
por um período de 30 dias úteis, nos termos e para os efeitos das 
disposições combinadas previstas no nº1, do art. 100º do CPA, do art. 
56º da Lei nº 75/2013, devendo as sugestões ser apresentadas por 
escrito, mediante requerimento devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Chaves, o qual deverá ser 
entregue junto da Secção de Expediente Geral, sita no R/C do Edifício 
Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves.

Durante o referido período, os interessados poderão consultar a 
respetiva proposta de “Revisão do regulamento de Horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de 
Chaves” durante as horas normais de expediente, das 9:00 às 17:30 
horas, junto da Divisão de Administração e Fiscalização ou através da 
I n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ó n i c o  d e s t e  M u n i c í p i o 
(http://www.chaves.pt/).

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente 
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Técnica Superior, no uso de 
competências subdelegadas pela Chefe de Divisão de Administração 
e Fiscalização, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias 
Delgado, o subscrevi.

Chaves, 07 de julho de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,
(António Cândido Monteiro Cabeleira)
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O Município de Chaves celebrou o Dia da Cidade e do Município 
com um amplo conjunto de eventos, cujo programa iniciou no dia 2 
e terminou a 12 de julho. As atividades contaram com a 
participação de cinco centenas de artistas de instituições e 
coletividades da cidade. 

A Praça de Camões, no passado dia 2 de julho acolheu mais de 
duas centenas de pessoas que quiseram assistir ao concerto pela 
Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves que tem 
premiado a cidade com atuações de grande qualidade, sentindo a 
população flaviense orgulho nos seus jovens executantes.

A Academia de Artes de Chaves desenvolve desde há cinco 
anos uma atividade muito acentuada, tendo no seu currículo 
prémios nacionais e internacionais.

No dia 3 de julho foi inaugurada a Exposição Coletiva RAÍZES 
FLAVIENSES, que estará patente ao público até dia 31 de julho, na 
Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves.

O concerto pela Orquestra do Norte, no dia 5 de julho, na Praça 
de Camões contou como habitualmente com praça cheia.

Na cerimónia oficial do Dia da Cidade, a 8 de julho, a população 
marcou presença desde o Hastear da Bandeira Nacional até ao 
desfile militar pelo Corpo de Alunos da Academia Militar. O desfile 
contou com a presença dos cadetes e mais de 20 viaturas de 
combate e assistência militar, proporcionando um afluxo 
populacional ao longo da Av. Nuno Álvares. De forma entusiasta 
este dia de feriado municipal foi bastante participativo.

Procedeu-se paralelamente com as cerimónias oficiais, às 
condecorações municipais que contemplaram a atribuição da 
medalha de Dedicação, Grau Ouro aos funcionários do Município, 
a Medalha de Honra ao Tenente General José António Carneiro 
Rodrigues da Costa, a medalha de Mérito, Grau Prata ao 
Comendador Armando José Tavares, a Afonso Evaristo Morais de 
Castro, à Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição, à Congregação das Servas Franciscanas 
Reparadoras de Jesus Sacramentado, ao Capitão Fernando 
Cantista Pizarro Bravo, a Manuel José Carvalho Martins, a José 
Manuel da Silva Ferreira, Rui Jorge Reigoto Lopes e Karaté Clube 
do Alto Tâmega e a medalha de Mérito, Grau Cobre a Maria 
Olímpia Vicência Mairos.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE E DO MUNICÍPIO 
COM GRANDE ADESÃO DA POPULAÇÃO FLAVIENSE
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