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Desejo a todos os Munícipes um 
Feliz Natal.

Natal é tempo de paz e de reflexão. É tempo 
de reunir a família, apelar à solidariedade e à 
fraternidade. É tempo de coragem e de olhar 
para os valores humanos, dando assim especial 
valor às coisas que realmente importam. 

Sendo os Flavienses pessoas amigas, generosas e solidárias, 
conhecidos por serem uma referência nas relações humanas e sociais, 
aproveito para lembrar que, da minha parte, terão sempre no Presidente da 
Câmara um amigo que estará ao vosso lado, para que todos juntos 
possamos prolongar ao longo do ano o verdadeiro espírito do Natal. 

E porque sou otimista, deixo igualmente uma mensagem de esperança e 
confiança para o novo ano que se aproxima, certo de que a Câmara 
Municipal continuará a desenvolver a sua atividade em prol de um concelho 
com mais qualidade de vida, mais solidário e mais próspero.

Nesta quadra festiva, que significa comunhão e partilha, formulamos 
sempre coisas boas para a nossa família e para os nossos amigos. É isso 
que pretendo para os Flavienses. 

Em nome do Executivo Municipal, desejo a todos os Flavienses e amigos 
de Chaves, espalhados pelo Mundo, um Feliz Natal e um Próspero ano de 
2017.

O Presidente da Câmara
António Cabeleira

Museu de Arte 
Contemporânea 
Nadir Afonso 
De Chaves para o Mundo pág. 3

40 famílias numerosas beneficiam
de cartão municipal de descontos
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O portal da internet do Município de Chaves ficou em 2.º lugar no 
ranking do “Índice de Presença na Internet” para a região Norte, 3.º 
na categoria de média dimensão e em 5.º lugar na classificação geral 
a nível nacional.

O estudo publicado foi elaborado pelo Laboratório de Estudo e 
Desenvolvimento da Sociedade de Informação da Universidade do 
Minho, com o objetivo de avaliar a presença das câmaras municipais 
portuguesas na internet, tendo em conta os conteúdos, acessibilida-
de, navegabilidade e facilidade de utilização, serviços online e 
participação eletrónica. Trata-se da oitava edição de um estudo 
bienal que é realizado desde 1999.

Para o cálculo do “Índice de Presença na Internet” foram avalia-

dos e classificados 308 municípios, por observação direta, de 
acordo com 32 grupos de indicadores.

Refira-se que, já em 2008, a página da internet da Câmara de 
Chaves tinha sido distinguida com o 5.º lugar, na classificação geral 
dos Prémios SAPO Local/Universidade do Minho das autarquias 
com melhores práticas na internet em Portugal, tendo obtido a 
mesma pontuação que o 3.º classificado.

A autarquia vê assim reconhecido o seu trabalho, esforço e 
empenho pela aposta na inovação, interatividade e modernidade do 
seu portal, tendo em vista a melhoria contínua e a satisfação de 
servir cada vez melhor os seus munícipes.

Se pretende conhecer Chaves online e ainda não conhece o sítio 
web do Município, não deixe de nos fazer uma visita em 
www.chaves.pt.

Fique a conhecer as 10 Câmaras Municipais melhor classificadas 
no “Índice de Presença na Internet”. 

Sítio Web da Câmara conquista 2.º lugar 
no Ranking de Presença na Internet na região Norte 
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0,609

0,604

0,593

0,578

0,545

0,544

0,541

0,541

0,539

5 CM Chaves Vila Real Média Norte 0,553

Arrancou, no dia 2 de novembro, a obra de remodelação do Largo 
General Silveira. Orçada em 245 mil euros, a empreitada foi entregue 
à empresa Anteros - Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 
Públicas, S.A., prevendo-se a sua conclusão em finais de janeiro do 
próximo ano. 

A obra prevê essencialmente a substituição do pavimento, que 
atualmente se encontra em estado de degradação, bem como a 
eliminação da fonte e da réplica das poldras de Chaves, numa área 
total de aproximadamente 2000 m²…

O projeto visa igualmente incrementar e potenciar o valor cénico 
do local, sem inviabilizar a sua polivalência, disponibilizando ao 
mesmo tempo condições de conforto, de forma a proporcionar um 
nível de fruição e perceção do espaço que se coadune com as 
legítimas expetativas e com a qualidade estética que se pretende 
continuar a implementar no Centro Histórico de Chaves. 

O pavimento será constituído, na maior parte da área, por uma 
malha em quadrícula, com a aplicação de granito nos limites dos 
quadrados e calçada à portuguesa, preenchendo o seu interior. Será 
igualmente implantada no eixo central da Praça uma “fonte seca”, 

com recuperação da água. Está também prevista a colocação de 
alguns “canteiros” destinados à plantação de árvores. 

A intervenção contempla também a remodelação das 
infraestruturas elétricas, nomeadamente no reposicionamento de 
pontos de luz e criação de pontos de distribuição de energia, 
destinados a atividades/eventos culturais que se pretenda promover 
naquele espaço, bem como uma drenagem na envolvente da Escola 
Fernão de Magalhães.

Obra de remodelação do Largo General Silveira ficará concluída no 
início do próximo ano
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Aberto ao público de terça a domingo
HORÁRIO DE INVERNO (outubro a março) 10h00 - 13h00 e 14h00 - 17h00

Cerca de 8200 pessoas 
passaram pelo Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, 
em Chaves ,  somente  nos 
p r ime i ros  t r ês  meses  de 
funcionamento (julho, agosto e 
setembro). 

Muitos têm sido também os 
fotógrafos profissionais e 
jornalistas portugueses, mas 
sobretudo estrangeiros,  a 
fotografar e escrever sobre a 
importância de Nadir Afonso na 
arte contemporânea e,  ao 
mesmo tempo, sobre o edifico 
n o t á v e l ,  p r o j e t a d o  p e l o 

conceituado arquiteto Álvaro 
Siza Vieira e concebido para 
receber o espólio do pintor, 
constituindo desta forma a 
génese do Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso.

Destaque-se igualmente a 
visita de várias personalidades, 
desde políticos, críticos de arte, 
diretores de museus, artistas, 
quer de Portugal, quer da vizinha 
Espanha, entre outros, assim 
como a elevada percentagem de 
públ ico não res idente em 
C h a v e s ,  8 0 %  n o  m ê s  d e 
s e t e m b r o ,  d o s  q u a i s  7 % 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso
- De Chaves para o Mundo

O Município está a prestar 
apoio na apresentação de 
candidaturas ao programa 
“Reabilitar para Arrendar – 
Habitação Acessível”  do 
Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU).

Este programa tem como 
objetivo o financiamento de 
operações de reabilitação de 
edifícios com idade igual ou 
superior a 30 anos, preferenci-
almente situados em Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU), 
que careçam de obras de 
reabilitação integral e que, 
após reabilitação, deverão 
destinar-se predominante-
mente a fins habitacionais 

com rendas acessíveis. As 
operações de reabilitação 
deverão ser viáveis e sustentá-
veis para serem abrangidas 
pelo programa, concluídas no 
prazo de 12 meses e respeitar 
as condições de licenciamento 
municipal.

Os interessados poderão 
obter informações junto dos 
serviços técnicos da Divisão 
de Salvaguarda do Centro 
H i s tó r i co  do  Mun ic íp io 
(situados na rua da Trindade, 
n.º 17), estando também 
disponíveis para dar apoio na 
apresentação de candidaturas 
ao referido programa. 

“Reabilitar para Arrendar
– Habitação Acessível”

HORÁRIO DE VERÃO (abril a setembro) 10h00 - 13h00 e 14h00 - 19h00

estrangeiros. Recorde-se que o 
Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso foi inaugurado no 
dia 4 de julho pelo Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, tendo aberto portas com 
uma exposição dedicada às 
primeiras 4 décadas da obra 
desenvolvida por Nadir Afonso. 

Ainda patente ao público, 
“Nadir Afonso - Chaves para 
uma Obra” é uma exposição que 
vai desde as primeiras obras, 
nos anos 30, a trabalhos da 

década de 70, quando Nadir 
Afonso era já um pintor "em 
posse de todos os elementos da 
sua teoria de criação", como 
explica Bernardo Pinto de 
Almeida, curador da exposição, 
uma mostra que conta ainda 
c o m  t r a b a l h o s  d e  N a d i r 
desenvolvidos sobre cidades 
( r e a i s  o u  u t ó p i c a s ) .  E m 
exposição estão mais de uma 
centena de telas, desenhos e 
documentos pessoais. 
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Estão atualmente em vigor alguns instrumentos de financiamento, sistemas de 
incentivos e linhas de crédito, destinados a particulares, empresas e instituições, dos 
quais se destacam as seguintes medidas: 

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA – 
CANDIDATURA ADRAT  - De 14/11/2016 a 30/12/2016

Apoio até 50% do investimento elegível em atividades não agrícolas nas 
explorações agrícolas, com um limite máximo de investimento de 200.000€. 

LINHA DE CRÉDITO COM GARANTIA MÚTUA, IFD - 2016-2020
Esta linha com uma dotação global de 1.000 milhões de euros, enquadrada no 

Programa Capitalizar, tem como objetivo promover o apoio ao financiamento de 
PME.

COOPJOVEM - até 21 de dezembro de 2016
Este é um programa de apoio ao empreendedorismo cooperativo cofinanciado 

pelo PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. Podem beneficiar 
deste apoio jovens entre os 18 e 29 anos, que não trabalham nem estudam e que 
pretendam constituir uma nova cooperativa ou criar uma nova secção numa pequena 
cooperativa agrícola já existente. O apoio consubstancia-se em 4 formas:

Ÿ  Bolsa mensal entre 419,22 e 691,70€, durante 2 a 6 meses;
Ÿ  Apoio técnico (formação, mentoria e acompanhamento);
Ÿ  Apoio financeiro para a criação e instalação da cooperativa até 15.000 €;
Ÿ  Acesso a crédito ao investimento, bonificado e garantido nos termos da 

tipologia MICROINVEST.

VALE INCUBAÇÃO - Até 30 de dezembro de 2016
Esta medida pretende conceder apoios a projetos simplificados de empresas 

com menos de 1 ano na área do empreendedorismo através da contratação de 
serviços de incubação. O Incentivo assume a forma de não reembolsável a 75% com 
limite de €5.000, tendo um prazo máximo de execução de 12 meses.

STARTUP VOUCHER – disponível desde 21 de setembro de 2016
O StartUp Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal – Estratégia Nacional 

para o Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de projetos empresaria-
is que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e 
os 35 anos. Consiste numa bolsa mensal de 691,70 euros, que será atribuída durante 
o período de um ano. No total, cada empreendedor receberá 8.300 euros para 
desenvolver o seu projeto.

MICROCRÉDITO
Medida no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do 

Próprio Emprego, que consiste no apoio a projetos de criação de empresas 
promovidos por pessoas que tenham especiais dificuldades de acesso ao mercado 
de trabalho, através da concessão de crédito a taxas de juro bonificadas e com 
período de carência de 2 anos para investimentos até 20 000€, de modo a criar 
emprego ao beneficiário do apoio.

INVEST JOVEM
Destinado a jovens desempregados entre os 18 e os 30 anos, podendo obter um 

financiamento (até 48 meses) sem juros e com um período de carência até 12 meses 
de acordo com o montante do projeto para investimentos entre os 1.048,05€ e os 
41.922,00€.

LINHA DE APOIO AO TURISMO ACESSÍVEL – até 31 de dezembro de 2017
Visa a adaptação de espaços públicos, recursos e serviços de interesse 

turístico a pessoas com necessidades especiais, temporárias ou permanentes, de 
modo a garantir um acolhimento inclusivo a todos os turistas.  São suscetíveis de 
apoio os espaços públicos com interesse para o turismo, em património visitado 
por turistas, incluindo museus e monumentos, bem como nos empreendimentos 
turísticos, estabelecimentos de restauração e bebidas, atividades e empreendi-
mentos de animação turística, agências de viagens e outras atividades turísticas.

LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA – até 31 de dezembro de 
2017

O Turismo de Portugal disponibiliza um instrumento financeiro para o 
financiamento a médio e longo prazo de projetos de investimento de empresas do 
Turismo, que se traduzam, sobretudo, na criação de empreendimentos turísticos 
inovadores, na requalificação de empreendimentos turísticos, assim como no 
desenvolvimento de projetos na área da animação turística e da restauração.

PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Tem por objetivo aumentar a produção científica de qualidade reconhecida 

internacionalmente, orientada para a especialização inteligente, com base na 
exploração de ideias ou conceitos com originalidade e/ou potencial de inovação; 
reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor 
empresarial.

SISTEMA DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO PRODUTIVA” - PROJETOS EM 
REGIME CONTRATUAL DE INVESTIMENTO 

Projetos de interesse especial (investimentos superiores a 25 milhões de 
euros) ou projetos de interesse estratégico que contribuam para o aumento do 
investimento produtivo em atividades inovadoras (produto, processo, métodos 
organizacionais e marketing), promovendo o incremento da produção transacio-
nável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido económico.

Reabrem brevemente os seguintes incentivos: PDR 2020 - Medida 
Valorização da Produção Agrícola, Ação Jovens Agricultores, Investimento na 
exploração agrícola e Investimento na transformação e comercialização de 
produtos agrícolas, entre outras: Portugal 2020 – Inovação Produtiva; Inovação 
Produtiva – Projetos de Execução Rápida; Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo; Qualificação das PME; Internacionalização das PME; Vale 
Empreendedorismo; Vale Inovação; Vale Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico e Vale Internacionalização, entre outros. 

Para tirar todas as dúvidas sobre o Portugal 2020 e começar já a preparar a 
sua candidatura, pode consultar o site do Portugal 2020 (www.portugal2020.pt/), 
solicitar informações junto das associações locais ACISAT ou ADRAT ou junto da 
EHATB, EIM, S.A./Gabinete de Promoção ao Investimento (GPI) de Chaves.

Incentivos, financiamentos e linhas de crédito disponíveis a 
particulares, empresas e instituições

O Município aderiu recentemente ao projeto piloto “Selo de 
Qualidade e+”, uma iniciativa que pretende qualificar e dinamizar o 
Parque Empresarial de Chaves. 

A adesão a este projeto inovador prevê a análise e avaliação - 
através da instalação de equipamentos próprios para esse efeito – 
refira-se, ao longo de um ano, da qualidade do serviço de energia 
elétrica que abastece o novo Parque Empresarial, em Outeiro Seco, 
muito concretamente, através da análise dos dados de fluxos da 
rede elétrica. Prevê-se que o início deste projeto-piloto ocorra a 1 de 
janeiro de 2017. “Selo de Qualidade e+” é uma iniciativa lançada 
pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e EDP 
Distribuição.

Projeto piloto de qualificação e 
dinamização do Parque Empresarial 
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A construção do “Canil/Gati l  da 
Associação dos Amigos dos Animais” e a 
realização da atividade de ciência "O Planeta 
Flavius na Galáxia Experimental" foram os 
dois projetos vencedores do Orçamento 
Participativo (OP) de Chaves 2016.

A primeira proposta, pertencente à 
Componente 1 - Requalificação Urbanística 
e Construção e/ou Requalificação de 
Equipamentos Públicos, venceu com 1043 
votos, uma diferença de mais 558 votos da 
proposta que ficou em segundo lugar na 
mesma componente, com 485 votos. 

A segunda proposta, pertencente à 
Componente 2 - Promoção e Dinamização - 
Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo, 
venceu com 133 votações, mais 17 votos 
do que a proposta que ficou em segundo 
lugar nesta componente, com 116 votos.

Durante a fase de votação, que decorreu 
entre 15 de setembro e 17 de outubro, 
foram sufragadas pelos cidadãos 15 
propostas, 10 propostas na Componente 1 
e 5 propostas na Componente 2. A 

Componente 1 contou com um total de 
2217 votos (2098 votos digitais e 119 votos 
em papel) e a Componente 2 contou com 
455 votações (340 votos digitais e 115 
votos em papel). 

As duas propostas vencedoras perten-
cem a Milena Melo - “Canil/Gatil da 
Associação dos Amigos dos Animais” e 
Matilde Neves - "O Planeta Flavius na 
Galáxia Experimental - Atividades de ciência 
para alunos do Concelho”.

O projeto da construção do Canil/Gatil 
foi orçado em 190 mil euros e tem por 
finalidade a “construção de um novo 
albergue para animais errantes, com todas 
as infraestruturas necessárias para o seu 
bom funcionamento, que ficará localizado 
na freguesia de Bustelo, num terreno cedido 
pela Câmara Municipal de Chaves”. 

A atividade "O Planeta Flavius na Galáxia 
Experimental”, com um orçamento previsto 
de 30 mil euros, prevê “um conjunto de 
atividades ligadas à ciência experimental, 
que durante 2/3 semanas estarão abertas à 

participação dos alunos do pré-escolar e 1º 
ciclo, com a colaboração e dinamização dos 
alunos do ensino secundário. O objetivo é 
despertar nas crianças o saber experimen-
tal e o gosto pelas ciências, alertando para 
questões ambientais e desenvolvimento 
sustentável”. 

Saliente-se a elevada participação dos 
cidadãos flavienses nesta 3ª edição do OP 
de Chaves, com mais do dobro dos votos do 
ano passado (na edição de 2015, foram 
contabilizados 1.057 registos na plataforma 
digital do op.chaves.pt), bem como com 
cidadãos a tentarem votar de vários pontos 
do país e ilhas dos Açores e da Madeira e 
mesmo de outros países, nomeadamente 
flavienses residentes em Espanha, França, 
Estados Unidos da América, Reino Unido, 
Alemanha e Angola.

O Município pretende continuar a 
realizar esta iniciativa, para dar voz aos 
cidadãos que, de forma responsável, 
pretendem desempenhar um papel ativo 
nos destinos da sua cidade. 

Construção do “Canil/Gatil” e "O Planeta Flavius na 
Galáxia Experimental" foram os grandes vencedores 

BOLETIM MUNICIPAL - dezembro de 2016
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A autarquia renovou recentemente o equipamento informático nos 
estabelecimentos de ensino público do pré-escolar, no meio rural, 
nomeadamente a substituição de impressoras antigas por impresso-
ras multifunções. O objetivo foi melhorar as condições existentes e 
promover a igualdade de recursos em todos os estabelecimentos de 
ensino do concelho. Refira-se que os restantes jardins-de-infância, 
do meio urbano, já dispõem de material idêntico. 

Escolas com melhores equipamentos informáticos

Com este projeto, as escolas do pré-escolar ficam assim com 
equipamentos modernos e multifunções, permitindo aos seus 
utilizadores melhor qualidade no acesso às tecnologias de informa-
ção e comunicação, indispensáveis nas práticas pedagógicas atuais.

Alunos assumem papel de deputados e debatem ideias
sobre o Concelho em Assembleia Municipal Jovem 

Os auditórios do Centro 
Cultural e do Museu de Arte 
Contemporânea foram palco de 
três Assembleias Municipais 
Jovens, sensibilizando os mais 
novos para a importância de uma 
cidadania ativa e participada.

A iniciativa surgiu no âmbito 
do concurso “Se eu fosse 
Presidente”, promovido pela 
autarquia, é composta por três 
sessões, uma para cada ciclo de 
escolaridade (1º, 2º e 3º ciclo). 

Durante as sessões, os 
alunos tiveram oportunidade de 
assumir o papel de “deputados 
municipais” e colocar várias 
questões sobre o concelho, quer 
aos vencedores do concurso 
literário, quer ao Presidente da 
Câmara. Foram Assembleias 
bastante participatidas, com 
muitos dedos no ar e vários 
assuntos abordados.

Recorde-se que no âmbito do 

c o n c u r s o  “ S e  e u  f o s s e 
Presidente”, os vencedores 
Rodrigo Montalvão, Afonso 
Bessa e Ema Leite, acompanha-
ram durante quatro dias as 
diversas atividades do Executivo 
Municipal, tomando conheci-
mento da realidade e do funcio-
namento dos serv iços da 
autarquia. 

E s t a s  A s s e m b l e i a s 
Municipais, servem também 
como mote de promoção da 
nova edição do Concurso “Se eu 
fosse Presidente”,  para o 
presente ano letivo 2016/2017, 
onde se pretende promover uma 
participação ativa dos jovens em 
atividades organizadas pela 
Câmara, bem como despertá-los 
para os valores da cidadania, 
incentivando-os ainda a apre-
sentar soluções para o desenvol-
vimento da região.

BOLETIM MUNICIPAL - dezembro de 2016



Um ano após a assinatura do protocolo de intenções no qual 
vários municípios manifestaram o interesse em aderir ao maior 
projeto turístico de Portugal, que une a cidade de Chaves a Faro, a vila 
de Santa Marta de Penaguião recebeu a escritura da Associação de 
Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, encerrando assim a 
primeira fase do projeto.

A escritura decorreu no dia 5 de novembro e contou com a 
presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos 
Miguel, e de representantes de vinte e um municípios de vários 
pontos do país. O Município de Chaves esteve representado pelo 
Vice-Presidente da Câmara, Castanheira Penas.

Criada Associação de Municípios 
da Rota da Estrada Nacional 2 

Contribuir para que a população sénior possa continuar ativa 
fisicamente e, em simultâneo, contrariar o isolamento a que muitas 
vezes está sujeita. É com este objetivo que a Câmara tem vindo a 
promover ao longo dos últimos anos o projeto de Atividade Física 
Sénior, que consiste em aulas de ginástica no Pavilhão Municipal e de 
hidroginástica na Piscina Municipal.

O projeto conta, neste momento, com 216 pessoas inscritas, com 
mais de 50 anos de idade, e contempla um vasto leque de atividades 
lúdico-desportivas, devidamente programadas e orientadas pelo 
Setor de Juventude e Desporto da autarquia. 

Os interessados em frequentar estas aulas, que decorrem até 17 
de junho de 2017, podem inscrever-se no Gabinete de Atendimento 
da Câmara Municipal. 

216 inscritos nas aulas 
de ginástica sénior

BOLETIM MUNICIPAL - dezembro de 2016



PÁGINA 8

ATIVIDADES DESTINATÁRIOS DATA PREVISTA LOCAL

Encontro de Danças e Cantares 
das Escolas - Sabores de Chaves

Pré-escolar 
e 1º ciclo 3 de fevereiro 2017 Pavilhão Municipal

Desfile de Carnaval em Chaves
Tema: Contos Infantis

Comunidade
Escolar em geral

25 de fevereiro 2017 Ruas da Cidade

Semana da Floresta
Pré-escolar 
e 1º ciclo

20 a 24 março 2017 Parque Botânico do Rebentão 
e Estabelecimentos de Ensino

Dia Mundial da Saúde 1º ciclo 7 de abril 2017 Mercado Municipal

Feira da Educação e Inovação
Flaviacriativa

Comunidade
Escolar em geral      abril 2017 Pavilhão Expoflávia

Caminhada pelo Ambiente
e Descida do Tâmega

Dia Mundial da Criança Pré-escolar 
e 1º ciclo

Comunidade
Escolar em geral

1 junho 2017 a definir

Ruas da Cidade, Zona Polis
e Rio Tâmega

     junho 2017

OUTROS PROJETOS DESTINATÁRIOS DATA PREVISTA LOCAL

Viver a Escola Pré-escolar ao longo do
ano letivo

Equipamentos
municipais

Sensibilização Ambiental 1º ciclo Parque Botânico do Rebentão ao longo do
ano letivo

ao longo do
ano letivo

ao longo do
ano letivo

Exposição Itinerante
Vamos Preservar o Ambiente

1º, 2º e 3º ciclo Escolas do concelho

Passeio de observação
de aves pelo Tâmega

Comunidade
Escolar

Comunidade
Escolar

Concurso Se Eu Fosse Presidente Escolas do concelho

Escolas do concelho

Tamaguelos (Galiza) e 
Lagoas de Chaves

até 3 março 2017

Mostra de Árvores de Natal Ecológica Pré-escolar 
e 1º ciclo

entrega até 
14 de dezembro

Plano de atividades e projetos
Conselho Municipal de 
Educação avalia arranque do 
ano letivo e aprova  plano de 
atividades

O Conselho Municipal de 
Educação de Chaves reuniu, em 
novembro passado, para avaliar 
o arranque do presente ano 
letivo, tendo em conta as 
competências do Município no 
âmbito da educação, tais como 
transportes, refeições, ação 
socia l  escolar,  pessoal  e 
manutenção dos edif ícios 
escolares, bem como aprovar 
as propostas de atividades para 
serem realizadas em articulação 
com os agentes educativos.

A inda  nes te  Conse lho 
Municipal de Educação foi dado 
a conhecer o projeto que está a 
ser elaborado em conjunto com 

os três Agrupamentos de 
Escolas, no âmbito da “Promo-
ção do sucesso educativo e do 
combate ao abandono escolar”, 
e a requalificação do parque 
escolar prevista, de acordo com 
o “Programa Operacional Norte 
2020”. Estas intervenções 
englobam obras no Jardim de 
Infância de Vidago e Escola do 
Caneiro, que têm já parecer 
favorável da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE). A aguardar estão as 
Escolas de Vila Verde da Raia, 
Escola EB1 de Santo Amaro e 
Jardim de Infância de Chaves. 

BOLETIM MUNICIPAL - dezembro de 2016
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40 famílias numerosas beneficiam de cartão municipal de descontos
No âmbito do Cartão 

Municipal Família Numerosa, o 
Município já emitiu 199 cartões, 
desde dezembro de 2015 até à 
presente data, beneficiando 
assim 40 famílias com três ou 
mais filhos.

Um cartão que tem sido 
cada vez mais requerido por 
famílias numerosas, já que 
permite a obtenção de descon-
tos em produtos e serviços da 
autarquia, nomeadamente a 
atribuição de um passe mensal 
gratuito nos Transportes 
Urbanos; beneficiação do 
regime de tarifas de consumo 
de água; redução nas entradas 
de equipamentos municipais e 
espetáculos; comparticipação 
na aquisição de livros escola-
res; redução da taxa do imposto 
municipal sobre imóveis; entre 

muitos outros benefícios.

A ação social tem sido uma 
das áreas prioritárias de 
intervenção do Município, 
através da implementação de 
diversas medidas de apoio. Este 
Cartão Municipal Família 
Numerosa, para além de ser um 
reconhecimento pelo esforço 
das famílias, pretende também 
ser um pequeno incentivo para 
o aumento da taxa de natalidade 
e uma ajuda para melhorar as 
condições de vida destes 
agregados familiares numero-
sos. 

Para mais informações 
sobre este cartão municipal, 
consultar o regulamento ou os 
respetivos benefícios, no sítio 
w e b  d o  m u n i c í p i o  e m : 
http://www.chaves.pt

Autarquia flaviense emitiu já 199 cartões

Presidente da Câmara defende mais 
e melhor Serviço Nacional de Saúde

Autarca pede ao Governo que deixe de comparticipar acordos com hospitais privados, quando os cuidados médicos possam
ser assegurados pelo Serviço Nacional de Saúde

O Presidente da Câmara de Chaves reivindicou junto do Governo 
que o Estado deixe de comparticipar acordos com hospitais privados 
quando os cuidados médicos possam ser assegurados pelo Serviço 
Nacional de Saúde.

O pedido de António Cabeleira foi feito ao Secretário de Estado da 

Saúde, Manuel Delgado, à margem do Congresso "Cuidados de 
Ligação: da multidisciplinariedade à interdisciplinaridade", em finais 
de outubro, na Unidade Hospitalar de Chaves do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro.

O autarca flaviense considera que o serviço privado não deve 
sobrepor-se ao Serviço Nacional de Saúde, solicitando por isso ao 
representante do Governo Central que o Ministério que representa 
passe a funcionar, à semelhança de um modelo idêntico ao recente-
mente adotado no setor da Educação, isto é, que o Estado não financie 
o serviço privado quando este pode ser assegurado perfeitamente 
pelo serviço público.  

A título de exemplo, António Cabeleira referiu uma unidade 
hospitalar privada que diariamente leva dezenas de utentes de 
autocarro a outra cidade, com vista à prestação de cuidados clínicos, 
comparticipados publicamente, quando podiam ser assistidos no 
Sistema Nacional de Saúde, de forma célere, com maior comodidade 
e igual qualidade do serviço, e minimizando as despesas do Estado.  

O Secretário de Estado mostrou-se recetivo ao pedido do autarca, 
garantindo que a situação será avaliada.
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Chaves promovida na cidade
francesa de Neuilly-sur-Seine

O Município de Chaves 
esteve representado, em 
novembro passado, na cidade 
francesa de Neuilly-sur-Seine, a 
propósito da Festa da Castanha, 
organizada pela Associação 
Cultural Portuguesa daquela 
cidade, cuja Presidente é uma 
conterrânea flaviense, Ana 
Isabel Leite.

A  c o m i t i v a  fl a v i e n s e 
participou em diversas cerimó-
nias, visita a vários monumen-
tos, bem como na já tradicional 
Festa da Castanha, onde a 
castanha de Chaves foi rainha, 
servindo de mote para uma festa 
convívio entre os emigrantes 
que trabalham na região 
par is iense.  Também não 

faltaram vários produtos locais 
flavienses que estiveram à 
venda no certame, com desta-
que para o afamado Pastel de 
Chaves.

Do programa da visita, fez 
parte uma reunião de trabalho, 
onde foram abordados diversos 
temas como a promoção de 
produtos locais,  termas, 
empresas e cultura flavienses. 

Esta visita da delegação 
flaviense constitui-se como 
mais um passo para a promoção 
de Chaves no exterior e para o 
estreitamento de laços com um 
município onde vivem muitos 
emigrantes portugueses.

Municípios de Chaves e Angoulême pretendem geminação
Os municípios de Chaves e 

Angoulême, em França, assina-
ram em outubro passado uma 
Carta de Compromisso, um 
acordo preliminar que manifesta 
intenção no estabelecimento de 
uma futura geminação entre os 
dois municípios.  

Entre outros objetivos, esta 
geminação visa desenvolver e 
fomentar políticas destinadas à 
juventude, através de intercâmbi-
os escolares e de outras ações 
que venham a revelar-se neces-
sárias para o aprofundamento e 
estreitamento das relações entre 
ambas as populações. Este 
acordo prevê igualmente a 
permuta e partilha de ações, 
socioculturais e desportivas, 

destinadas a todas as faixas 
etárias e camadas sociais dos 
dois municípios. 

Após uma breve apresenta-
ção do município flaviense, 
António Cabeleira manifestou 
desejos de que, mais do que o 
estreitamento de relações entre 
os dois municípios, este acordo 
traga oportunidades para Chaves 
e para os residentes no município 
de Angoulême, sobretudo no que 
concerne a troca de experiências 
e conhecimento entre a popula-
ção jovem. Recorde-se que o 
município de Chaves tem já 
g e m i n a ç õ e s  c o m  Ta l e n c e 
(França), Differdange (Luxem-
burgo), Nampula (Moçambique) 
e Bafatá (Guiné Bissau). 

40%
BEM-ESTAR TERMAL

de 1, 2 e 3 dias

em PROGRAMAS de

de 1 de novembro
a 30 de dezembro 

de dois meses 
realizáveis no prazo
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FICHA  TÉCNICA

Carlos Augusto Castanheira Penas, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, na ausência do Senhor Presidente, faz público 
que, por deliberação do executivo camarário tomada em sua reunião 
ordinária, realizada no pretérito dia 19 de agosto de 2016, foi aprovada 
a proposta nº. 69/GAP/16, consubstanciada na aprovação de 
alargamento, excecional, do Horário de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais, integrados no 2º Grupo do Novo 
Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais do Município de Chaves, pelo período máximo de mais 6 
meses.

Mais torna público que, tal regime transitório e excecional, passará por 
permitir que os estabelecimentos comerciais, que se enquadrem nas 
situações previstas no art. 4º do referido Regulamento, possam 
funcionar até às 2 horas, durante todos os dias da semana, durante o 
período máximo de mais 6 meses, de acordo com as seguintes 
condições:

Ÿ O registo de qualquer participação pelas entidades com 
competência fiscalizadora e ou queixas apresentadas junto deste 
Município relacionadas com o incumprimento do horário 
estabelecido, ruído e ou ordem pública, por parte do 
proprietário/explorador do estabelecimento abrangido, tem como 
consequência imediata, sem audiência prévia do interessado, o 
dever de cumprimento do regime de horário de funcionamento 
estabelecido no nº1, do art. 4º, do Novo Regulamento de Horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais (entre as 8 horas 
e as 24 horas), deixando, de imediato, de poder beneficiar do 
regime excecional ora aprovado.

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, no uso de competências subdelegadas pelo Diretor de 
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.

Chaves, 22 de agosto de 2016

O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Na ausência do Presidente da Câmara 

(Arqto. Castanheira Penas)

 EDITAL N.º 073

Pelo sétimo ano consecutivo, o Agrupamento Europeu de 
Cooperação Territorial (AECT) Eurocidade Chaves-Verín promoveu o 
destino transfronteiriço Chaves-Verín na Feria Internacional de 
Turismo Termal, Saúde e Bem-estar - Termatalia. Este ano, o certame 
decorreu em Arteaga-Saltillo, no México, de 29 de setembro a 1 de 
outubro e contou com a participação de 25 países com potencial 
mineromedicinal e termal de todo o mundo.

O encontro internacional serviu também para promover a 
Eurocidade como membro da Associação Europeia de Vilas Termais 
Históricas (EHTTA) e a sua Rota Termal e da Água que conseguiu o 
reconhecimento por parte do Conselho Europeu como Itinerário 
Cultural Europeu. 

No certame e na 14ª Prova ou Cata Internacional de Águas de 
Termatalia México 2016 - dirigida pela sommelier galega Mercedes 
González - as águas de Chaves-Verín, Eurocidade da Água, consegui-
ram seis prémios internacionais, alcançando os três primeiros postos 
nas águas com gás carbónico natural.

Águas de Chaves e Verín arrecadam
seis prémios internacionais

Por ocasião da participação do AECT Eurocidade Chaves-Verín
 na Feira Termatalia, no México
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Milhares de visitantes encheram as ruas da cidade durante 
os 4 dias de Feira dos Santos

Foram 4 dias de Feira/Festa que atraíram mais de 120 mil 
visitantes, oriundos de todo o país e da vizinha Espanha, enchendo 
as ruas da cidade de Chaves. A Feira dos Santos esteve espalhada 
ao longo de 4 km pelas artérias da cidade e contou com 580 
expositores.

Ministro Adjunto Eduardo Cabrita inaugurou certame

Paralelamente, teve lugar a segunda edição do evento 
“Sabores de Chaves - Pavilhão do Vinho”, um espaço onde os 
visitantes puderam degustar os sabores de Chaves e os 
reconhecidos vinhos da região.

A iniciativa realizou-se no Pavilhão Expoflávia, privilegiando 
a temática do vinho, com provas comentadas e um seminário 
organizado pela Confraria de Chaves. 

Sabores de Chaves
Pavilhão Expoflávia reuniu 

vinhos da região

Este ano, o certame foi inaugurado pelo Ministro Adjunto 
Eduardo Cabrita, que destacou a importância deste certame, 
referindo ser “um momento de afirmação daquilo que é um dos 
grandes símbolos do potencial económico, do valor identitário e 
tradicional das feiras, bem como da capacidade de Chaves se 
afirmar no contexto da região e na relação transfronteiriça com 
Espanha”.

SABORES  
 CHAVESDE

3| 4 | 5 FEV. 20
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