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Cara e Caro Flaviense,
Nesta época de Natal, quero endereçar-lhe uma
palavra de apreço, admiração, conﬁança e,
acima de tudo, de esperança no futuro.
O desaﬁo vivido, ao longo do últimos tempos,
tornou-nos mais fortes e resilientes, para
podermos encarar, em conjunto, com toda a
força e coragem, os contratempos que ainda
temos por enfrentar.
Alimentamos, de forma fundada, a expectativa
que esta calamitosa pandemia seja rapidamente ultrapassada e que as nossas vidas
retomem a normalidade que foi interrompida.
No início de mais um ano, quero garantir-vos que
o executivo municipal irá prosseguir a sua
estratégia de desenvolvimento territorial, com
uma vontade reforçada de ir ao encontro das
necessidades das famílias e empresas mais
afetadas pela pandemia, auxiliando-as no
processo de valorização dos seus recursos.
Não desistiremos de lutar pela defesa dos
nossos concidadãos, da melhoria das condições
de vida e de todos aqueles que amam Chaves, o
concelho onde nos orgulhamos de viver.
Dirijo-me também aos nossos compatriotas que
vivem longe da terra que os viu nascer e que,
mais uma vez, enfrentam diﬁculdades no
regresso a casa, a quem envio um abraço
fraterno, na garantia de que não são esquecidos, fazendo votos de que esta quadra se
concretize nos valores da família, fraternidade e
solidariedade.
É com este sentimento de otimismo e conﬁança
num futuro melhor que lhe desejo a si e à sua
família um Feliz Natal e um auspicioso ano de
2022!
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Gestão sólida e equilibrada
permite atingir valor mais baixo
de juros pagos à banca desde 2002
O orçamento municipal para o ano
2022 traz uma grande novidade. A
autarquia pagará, no próximo ano, o
valor mais baixo de juros da dívida
pública à banca,
desde o ano de 2002.
juros
Redução histórica de
2017
71% !

tindo encetar um processo de
renegociação de empréstimos de
médio e longo prazo, tendo sido
possível alcançar taxas de juro
signiﬁcativamente inferiores.
No contexto do exercício económico em curso, o município
ambiciona fechar o ano de 2021
com uma dívida a rondar os 24
milhões de euros, traduzida
numa redução total, em quatro
anos, de 18 milhões de euros.

2018

Com encargos e juros 2019
bancários no valor de 2020
970 mil euros, no ano
2017, prevê-se agora, 2021
para 2022, um custo 2022
ﬁnanceiro de apenas
98 mil euros, resultado de uma
equilibrada gestão ﬁnanceira.

A trajetória de redução de juros da
dívida pública resultou do aumento
da credibilidade da autarquia junto
das entidades bancárias, permi-

Além da substancial redução da
dívida, os prazos de pagamento a
fornecedores por parte da autarquia
são hoje mais rápidos e mais ágeis.
No ﬁnal deste ano, o prazo médio de
pagamento não ultrapassa os 11
dias.

mobilidade e
ordenamento

34%
ambiente

educação

10%

9%
cultura,
turismo
e desporto

indústria
e energia

7%

21%

18.230.709€

Na direção e medida
certa para melhor
servir os ﬂavienses
Com um orçamento municipal para
2022 na ordem dos 51 milhões de
euros, a autarquia mostra-se
empenhada em dar continuidade à
estratégia municipal de transformação do território, iniciada em
2017.
O exercício económico para o
próximo ano mantém a aposta clara
em oito eixos estruturantes: coesão
territorial; investimento/emprego;
qualiﬁcação de equipamentos e
espaços públicos; rede de mobilidade urbana e rural; ambiente;
educação; turismo e termalismo;
capacitação dos recursos humanos.
O investimento de capital nos
setores identiﬁcados ultrapassa os
18 milhões de euros, com vista a
consolidar e valorizar recursos,
criando condições e novas oportunidades para promover a ﬁxação de
jovens, melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos e captar investimento
privado, tornando o concelho mais
atrativo para viver, investir e visitar.

investimento de capital

ação social

7%
outros

3%

administração
geral

9%
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Maiores TERMAS ROMANAS da P
História da cidade de Aquae Flaviae valorizada
com mais importante complexo termal romano
português

vendo as condições necessárias para a reativação do
sistema hidráulico de abastecimento de águas termais,
condutas, tanques e piscinas.

“Um sítio raro em todo o Império Romano e absolutamente único na Península Ibérica”, assim são
classiﬁcadas pela comunidade cientíﬁca as Termas
Romanas de Chaves, que agora se encontram abertas ao
público como Museu. Um complexo que deixa a
descoberto águas milenares.

No que concerne à musealização, a intervenção
contemplou a colocação de painéis explicativos com a
reconstituição das ruínas, que descrevem o balneário e
que contam 2000 anos de história do Largo do Arrabalde,
uma mesa tátil interativa com a evolução dos balneários
nas diversas fases, bem como uma exposição de
artefactos, que permitirá dar a conhecer a evolução do
local, desde a construção do primeiro balneário até à
atualidade.

Localizadas na margem direita do rio Tâmega, as Termas
Medicinais Romanas são o mais importante complexo
termal por tuguês, mas também um dos mais
monumentais da Europa. O seu destaque é-lhe conferido
pela grandiosidade das estruturas, quer pela sua
dimensão, quer pela qualidade arquitetónica e respetivo
estado de conservação.
O visitante pode encontrar um edifício que ruiu em pleno
funcionamento no século IV, ﬁcando “congelado no
tempo”, até ser descoberto em 2008, por um acaso,
aquando de escavações no local para a construção de um
parque de estacionamento subterrâneo.
A intervenção de musealização e resolução do problema
técnico, resultante da condensação interior, permitiu
encontrar uma solução técnica, com o apoio do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), tendo
em vista a mitigação dos problemas decorrentes da
existência de água a 73ºC no seu interior. Noutra
dimensão, foi possível concretizar um conjunto de
trabalhos de conservação, restauro e musealização de
todas as estruturas arqueológicas existentes, promoPág. 4
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De referir que as Termas Medicinais Romanas de Chaves
foram classiﬁcadas como Monumento Nacional, em
dezembro de 2012, por se apresentarem “como o mais
importante complexo termal português, de dimensões
apenas comparáveis, em termos provinciais, às de Aquae
Sulis (atual cidade de Bath, em Inglaterra)”, uma
descoberta “da maior importância patrimonial”.
O complexo termal de Aquae Flaviae foi ediﬁcado em
várias fases. Da primeira fase, datada do século I, já
pouco resta, tendo sido as grandes obras de remodelação
feitas nos ﬁnais do século II ou inícios do século III, que
lhes deram grandiosidade e as projetaram pelo mundo
romano. As estruturas agora musealizadas retratam,
precisamente, essa fase do seu apogeu. Vale a pena
visitar estas magníﬁcas ruínas e conhecer o extraordinário engenho romano que aproveitou as águas minerais
que brotam do solo a uma temperatura de 73ºC e cujo
sistema hidráulico, quase dois mil anos depois, ainda
funciona em pleno.

râmica museu

Península Ibérica abrem ao público
Infograﬁa do edifício termal do séc. III
PISCINA D

PISCINA C

PISCINA E

PISCINA F

PISCINA I

PISCINA J

PISCINA H

PISCINA G

NINFEU

PISCINA B

SALA

PISCINA A
CASTELLUM
AQUAE

PALAESTRA

c
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2021: ano de recupera

Ensino Superior em C
Criação de uma nova escola superior do Instituto
Politécnico de Bragança (IPB) em Chaves e
transformação para Escola Superior de Saúde da Cruz
Vermelha marcam um ano inesquecível para Chaves e
para o Alto Tâmega.
É oﬁcial. Chaves e o Alto Tâmega voltam a ter oferta de
Ensino Superior Público no território.
O Governo viabilizou a criação de um novo estabelecimento de ensino superior, com licenciaturas dedicadas
aos setores do turismo e bem-estar, que signiﬁca o
regresso do Ensino Superior Público ao concelho. O
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor, veio a Chaves revelar a decisão de homologação
da criação da nova escola de ensino superior.
A proposta para a criação da “Escola Superior de
Hotelaria e Bem-Estar” na região do Alto Tâmega foi
promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega, AquaValor e o Instituto Politécnico de Bragança
(IPB). Uma estratégia encetada pelos seis Municípios do
Alto Tâmega, em 2018, tendo a capacitação e a
incorporação de conhecimento na valorização dos
recursos endógenos como a principal prioridade no
processo de aﬁrmação territorial da região.

Escola Superior de Saúde
Em setembro passado, o Conselho
de Ministros aprovou um conjunto de
alterações ao reconhecimento de
i n te r e s s e d e t r ê s i n s t i t u i ç õ e s
privadas, entre elas a Escola Superior
de Enfermagem Cruz Vermelha
Portuguesa - Alto Tâmega, quer no
seu projeto educativo, quer no nome,
concretizando um longo desejo de
Pág. 6

mais de duas décadas da
comunidade ﬂaviense. A instituição
p a s s a a d e s i g n a r- s e “ E s c o l a
Superior de Saúde Cruz Vermelha
Portuguesa - Alto Tâmega.”
O ano de 2021 marca o início do
ciclo de inversão no setor, sendo
possível aﬁrmar que Chaves tem
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a g o r a m a i s e n s i n o s u p e r i o r,
resultado do trabalho desenvolvido
nos últimos anos, permitindo
desenvolver uma estratégia de
desenvolvimento territorial assente
no conhecimento, na capacitação,
na novação e na valorização dos
recursos existentes.

ação do

Chaves

AquaValor acrescenta
competências através da

Ciência e Tecnologia
O Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia (CVTT),
AquaValor, focado na temática da água, surgiu de uma liderança
conjunta da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e do
Instituto Politécnico de Bragança.
Com sede em Chaves, o AquaValor agrega entidades portuguesas e
espanholas, públicas e privadas, nas áreas do ensino superior,
tecnologia, ciência e setores associados às águas minerais e à
saúde, aliando também o turismo, a cosmética, a restauração e a
hotelaria.
O AquaValor conta com um conjunto de infraestruturas tecnológicas
e laboratoriais de topo, que se materializam em laboratórios
destinados a prestação de serviços e a atividades de investigação,
com instalações totalmente equipadas, destinadas a atividades de
capacitação.
Em março passado, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
atribuiu ao AquaValor o título de Laboratório Colaborativo (CoLAB),
especializado na área temática da Água, permitindo que a
associação integrasse um grupo restrito de instituições de
investigação e transferência de tecnologia a nível nacional.

Os CoLAB têm como objetivo criar,
direta e indiretamente, emprego
qualiﬁcado e cientíﬁco, através da
implementação de uma agenda de
investigação e de inovação orientada para a criação de valor
económico e social.
Relativamente à formação de
recursos humanos do território, o
AquaValor, em parceria com o IPB,
tem já em funcionamento este ano
letivo dois Cursos Técnicos Superiores Proﬁssionais em Informática e
Termalismo-Bem-Estar. Recentemente, conta ainda com uma PósGraduação em Termalismo & SPA,
que resultou de uma nova parceria
com a Universidade de Vigo.
www.chaves.pt
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EXECUTIVO MUNICIPAL
Quando os munícipes
ajudam a governar
a cidade

Propostas ve

Orçamentos P

aprovados antes de 2017

O concelho de Chaves tem sido um bom exemplo no
que concerne à implementação e dinamização dos
processos de democracia participativa.
Desde que tomou posse, o atual executivo apostou
de forma inequívoca numa política de proximidade,
permitindo à população participar no momento de
decisão dos processos mais importantes para o
desenvolvimento do concelho. Um modelo de
governação que se traduz numa ferramenta
absolutamente fundamental para melhorar o
serviço a prestar às populações, numa gestão mais
transparente e aberta.

O executivo municipal, no início do ano de 2018,
perante a constatação do grau residual de
concretização dos sucessivos orçamentos
participativos, nas edições de 2014 até 2017, onde
faltavam executar quatro propostas no valor de mais
de 734 mil euros (estimativa orçamental das
propostas), tomou a decisão de suspensão da
Componente de empreitada até à sua plena
concretização.

E são vários os exemplos de auscultação da
população nos projetos mais emblemáticos, como
as dezenas de iniciativas públicas de participação
nos processos de decisão; os diversos concursos de
ideias lançados; o referendo que manteve a Ponte
Romana pedonal; o projeto do emblemático Jardim
do Bacalhau, para onde se encontrava prevista a
construção de um centro cívico; ou a concretização
plena dos Orçamentos Participativos.

Nesse contexto, a autarquia tem concretizado, em
cada ano, uma empreitada em atraso, encontrando-se a última - a Requaliﬁcação da Rua da Ermida em
Vidago - em fase de preparação, prevendo-se a sua
concretização durante o ano de 2022. (ver infograﬁa)
O ano de 2021 trouxe uma grande novidade. A
reincorporação da Componente Nº1 (empreitada)
do Orçamento Participativo, em virtude do grau

2014

Pág. 8

Recriação de evento
cultural e romano

2018
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Homenagem
Eugénia
Campilho
2019

Tributo no 1º centenário
da sua morte

2014

componente 2

Construção de balneários
no campo de futebol
de praia

Lenda2014
de
São
Martinho
«PONTES
COM
LUZ»

componente 2

Balneários
Futebol Praia

componente 2

componente 1

Cronograma de execução de propostas

Avivar
«PONTES
COM
LUZ»
Recolha
fotoetenográfica
da cultura popular

2019

PROMETEU E CUMPRIU
Cidadãos já escolheram
os novos projetos
para o concelho

encedoras de

Participativos

Na presente edição do OP, os cidadãos escolheram
os projetos de requaliﬁcação do Largo Miguel
Carvalho, em Vidago, e a realização do evento
cultural “Folgança Galaica no Castro de Curalha”,
para serem implementados no concelho.

7 estão quase concluídas

A primeira proposta, pertencente à Componente nº 1
-Requaliﬁcação Urbanística e Construção e/ou
Requaliﬁcação de Equipamentos Públicos, venceu
com 40,2% do total de votos. A segunda, que integra
a Componente nº 2 - Promoção e Dinamização de
Projetos de âmbito Cultural e Desportivo, venceu
com 39,3%.

avançado de execução dos projetos vencedores,
tendo sido alocada, à edição de 2021, uma verba de
280 mil euros para o processo em curso.
Recorde-se que o Orçamento Participativo (OP) é um
processo de participação democrática, que visa
promover o envolvimento dos cidadãos e das
organizações da sociedade civil nas estratégias
de governação do concelho. Esta participação
concretiza-se através da possibilidade que é dada à
população local para decidir o destino de uma parte
dos recursos públicos disponíveis da autarquia.

A proposta para a requaliﬁcação paisagística do
Largo Miguel Carvalho, com uma estimativa
orçamental de 240 mil euros, apresentada por
Adelina Cristina Fernandes, prevê a construção de
um patamar plano com colocação do lettering
“VIDAGO”. O projeto para a realização da “Folgança
Galaica no Castro de Curalha” foi apresentado por
Domingos de Moura Alves, com uma estimativa
orçamental de 30 mil euros, e prevê a recriação dos
costumes dos povos Galaicos e Romanos no Castro
de Curalha.

2015

Troço entre a Av. Conde
Caria e o Balneário
Termal de Vidago

2016

proposta em execução

Centro de
Recolha
Animais

Construção de canil e gatil
Municipal

componente 1

componente 1

2014
Ecopista
termal
«PONTES
COM LUZ»

componente 1

proposta ﬁnalizada

2017

proposta em preparação

Rua da Ermida
em Vidago
Requalificação Urbanística

2014
Corrida
de
Barcas
«PONTES COM LUZ»

componente 2

Para o Município, trata-se de mais uma ferramenta
estratégica de reforço do envolvimento dos
cidadãos nas dinâmicas de governação do
concelho, numa tentativa de aproximar as políticas
municipais às necessidades da comunidade local.

2020

Evento recreativo de
barcas chatas e a sua
tradição no rio Tâmega

www.chaves.pt
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PRAÇA DE
CAMÕES

Obra do Centro de Recolha
Oﬁcial de Animais avança
a bom ritmo
Investimento superior a 630 mil euros vai permitir albergar 144 animais
de rua, com serviços básicos de veterinária no Centro de Recolha Oﬁcial
de Animais

Já se encontram em execução as
obras de construção do Centro de
Recolha Oﬁcial de Animais de Chaves
(CROAC), num investimento superior
a 630 mil euros, sendo expectável a
sua conclusão em maio de 2022.
Localizado em terrenos municipais
junto ao Mercado de Gado, o espaço
reunirá todas as condições para o
acolhimento e promoção do bem-estar animal. Ocupará cerca de
2000m², com uma área coberta de
800m², em duas unidades ediﬁcadas, uma destinada ao acolhi-

mento dos animais e a outra
destinada a todos os serviços e
valências.
Contempla 36 boxes para canídeos,
com áreas exteriores de recreio
adjacentes, uma sala para felídeos e
três boxes exteriores para a recolha
de animais de espécies pecuárias.
Encontra-se ainda prevista a
possibilidade de alargamento do
CROAC, sendo possível a construção
de blocos de boxes adicionais que
poderão duplicar a capacidade
inicial das instalações.
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Um importante passo no âmbito de
saúde pública e do plano municipal
de controlo e bem-estar animal com
aposta numa sala para cirurgia de
esterilização, numa sala de recuperação de animais feridos e num
espaço de quarentena consti-tuída
por duas boxes de isolamento.
Esta infraestrutura pretende dar
resposta aos problemas decorrentes
da sobrepopulação animal, em
especial de cães e gatos errantes
e em risco, proporcionando cond i ç õ e s p a r a qu e p o s s a m s e r

Chaves vai poupar
1,4 mil milhões de litros de água
Novo Projeto de Eﬁciência Hídrica vem juntar-se à
estratégia de eﬁciência na gestão do abastecimento
de água, iniciada em 2018, que já permitiu uma
redução de cerca de 20%.
O município encontra-se a desenvolver um amplo Projeto
de Eﬁciência Hídrica com o objetivo de reduzir as perdas
de água ao longo das redes de abastecimento do
concelho. Para além do benefício ambiental, esta ação já
permitiu uma redução real das perdas na ordem dos
19,5%, nos últimos quatro anos.
O plano de investimento, ao abrigo da Estratégia de
Eﬁciência na Gestão do Abastecimento de Água,
encetada em 2018, representa já um investimento
municipal de cerca de um milhão e meio de euros.

% de
perdas
de água

2017

71%

Na prossecução da estratégia, o município tem em curso
um novo Projeto de Eﬁciência Hídrica com Remuneração
por Desempenho, que pretende alcançar uma redução
para cerca de metade dos seus valores atuais, num
prazo de cinco anos, representando uma poupança para
o erário municipal de 2,3 milhões de euros.
Para alcançar as metas traçadas, serão avaliadas o
conjunto de necessidades de reabilitação de
infraestruturas, implementadas ferramentas de
inteligência artiﬁcial que permitirão analisar os dados
recolhidos e apoiar na rápida atuação no terreno para
eliminação de fugas ao longo dos 495 km de redes de
água do concelho e ainda, reduzir a pressão em zonas
críticas, de forma a diminuir o número de roturas e os
gastos associados à resolução das mesmas.
recolhidos, recuperados, tratados,
identiﬁcados, esterilizados e encaminhados para uma adoção
responsável.
E s te p ro j eto p e r m i t i r á a i n d a
concretizar várias iniciativas de
vertente pedagógica, bem como a
promoção de voluntariado.

Já ao nível comercial, será levada a cabo a deteção e
eliminação de consumos e ligações ilícitas e ainda
avaliada a renovação do parque de contadores, para
tornar mais eﬁciente a medição e faturação do serviço
prestado aos clientes.
Recorde-se que segundo o Relatório elaborado pela
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos,
em 2018, o Município de Chaves situava-se como o
terceiro município do país com maior desperdício de
água. Nesse ano, pelas contas do regulador, o valor do
desperdício andava na ordem dos 70%, representando,
assim, um forte impacto ﬁnanceiro negativo para os
cofres municipais.

2018

57%

2019

52%

2020

51%
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Operação «Escola Saudável»
permite retirar amianto de
todas as escolas do concelho

A autarquia encontra-se a executar a
operação “Escola Saudável” com o
objetivo de eliminar todas as coberturas
de amianto nos estabelecimento de
ensino até ao ﬁnal do primeiro semestre
de 2022.
Nesse contexto, encontram-se já
concluídos os trabalhos de remoção
das placas de ﬁbrocimento nas esco
-las básicas de Vila Verde da Raia,
N.º5 de Chaves (Casas dos Montes),
Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, Escola
Básica 2.3 de Vidago e Escola da Dorna.
O plano de ação em curso terminará
com a intervenção na Escola de Pereiro
de Agrações.
Tratam-se dos últimos estabelecimentos
de ensino do concelho que continham
amianto, sendo agora possível, através
desta intervenção, eliminá-lo totalmente
das escolas públicas, respondendo

Pág. 14
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assim a uma preocupação de saúde
pública da comunidade.
O investimento do município neste
domínio atingiu mais de 120 mil euros,
sendo que as intervenções na Escola
da Dorna e de Pereiro de Agrações
foram suportadas na totalidade pela
autarquia, enquanto que as empreitadas
nas escolas básicas de Vila Verde da
Raia, N.º 5 de Chaves e Dr. Francisco
Gonçalves Carneiro implicaram uma
comparticipação ﬁnanceira através do
Programa Operacional Regional do Norte
(Norte 2020).
As intervenções incluídas na operação
contemplaram a requaliﬁcação das
coberturas, com vista à remoção e
substituição das placas de ﬁbrocimento
existentes por outros materiais, mais
seguros para a saúde humana e
ambiente, visando ao mesmo tempo
melhorar o conforto térmico.

Último troço da
Ecovia do Tâmega
será uma realidade
no segundo
semestre de 2022
Está em curso a empreitada da 3ª e última fase da obra
da Ecovia do Tâmega, troço que vai desde a vila de Vidago
até ao município de Vila Pouca de Aguiar, numa extensão
de nove quilómetros.
A obra, que vem estabelecer a ligação à 2ª fase da Ecovia
já existente – desde a cidade de Chaves até Vidago - está
orçada em 390 mil euros, prevendo-se um prazo de
execução de seis meses.
O projeto irá beneﬁciar os caminhos existentes, utilizando
em grande parte dos troços do espaço canal da antiga
linha dos Caminhos de Ferro, estando também prevista a
criação de pequenos tramos de circulação pedonal e
ciclável.
Com uma extensão total de 59 quilómetros, desde a
fronteira de Espanha a Vila Pouca de Aguiar, os munícipes
terão ao seu dispor um percurso ciclável, pedonal e
contemplativo, fomentando o turismo de natureza.
O projeto resulta de uma candidatura apresentada ao
Turismo de Portugal, I.P., programa “Valorizar”, linha de
apoio à “Valorização Turística do Interior”, com um apoio
ﬁnanceiro de 70% do valor das despesas elegíveis.

Ecovia do Tâmega irá ser integrada na recémcriada Ecovia Internacional do Tâmega e do Corgo
Os Municípios de Verín, Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila
Real, Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião
chegaram a acordo para integração dos vários percursos
concelhios junto aos Rios Tâmega e Corgo. Assim, a
ciclovia passará a designar-se Ecovia Internacional do
Tâmega e Corgo.
Nesse contexto os municípios já obtiveram o visto
favorável dos órgãos municipais e irão assinar, a breve
prazo, um Acordo de Parceria que permitirá gerir e
promover de forma integrada a nova Ecovia.
www.chaves.pt
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2020
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SABORES DE CHAVES

O regresso ao formato presencial dos Sabores de Chaves,
nesta que é a 17ª edição, já tem data marcada. Mostra
gastronómica e turística dos produtos de Chaves e do Alto
Tâmega regressa de 4 a 6 de fevereiro de 2022, reunindo
o “saber fazer ancestral” das gentes locais.
Chaves estará em festa, com os sabores ﬂavienses a
ocupar lugar de destaque na gastronomia da região Norte
do país, através da venda de produtos genuínos, como o
famoso fumeiro, o conceituado Presunto, o Folar e os
Pastéis de Chaves, o pão centeio, os vinhos, o mel, as
compotas, entre muitas outras iguarias de elevada
qualidade.
Produtos produzidos com base no “saber” transmitido de
geração em geração incorporam caraterísticas únicas
que conferem valor acrescentado.
Destaque para a realização, ao longo do certame, de
vários showcookings, bem como workshops temáticos.

Sabores tradicionais ﬂavienses cada vez mais
perto de si e durante todo o ano!
Pág. 16
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Plataforma online mantém-se como forma de
potenciar vendas
Com o objetivo de potenciar as vendas, e tendo em conta
o sucesso alcançado ao longo do ano através de uma
mostra online - que se constituiu como um ótimo espaço
de promoção, divulgação e venda dos produtos – a
plataforma digital continuará em funcionamento, como
instrumento adicional de venda e promoção dos
produtores locais. Um espaço que não se esgota ao
período de realização do certame, mas que se estende ao
longo do ano. Atualmente agrega cerca de 30 produtos,
respetivos contactos e informação adicional, assim como
interessantes receitas para todos os gostos.
Este site, de caráter dinâmico, para além de dar a
conhecer produtores e produtos, vai apresentando
também propostas de conceituados chefes nacionais,
bem como de várias personalidades convidadas, que se
associaram a este projeto aceitando o desaﬁo de
trabalhar com as iguarias gastronómicas ﬂavienses, na
elaboração de pratos requintados de autor, reinventando
o tradicional de uma forma criativa e divertida, mas
mantendo o sabor e qualidade reconhecida.

regressa de 4 a 6 de fevereiro
em formato presencial

Sobejamente conhecido, o Pastel
de Chaves é rei na gastronomia
ﬂaviense. Uma iguaria intemporal e
muito procurada. A cor dourada e a
textura ﬁrme e estaladiça tornam-no irresistível. Este produto de pastelaria é um salgado em formato de
meia-lua constituído por massa ﬁnamente folhada e recheada com um
preparado à base de carne de vitela.

Motivo de orgulho para toda a região
de Trás-os-Montes, cura-se com
g r a n d e c u i d a d o e a r te , c o m
suﬁciente singularidade para se
destacar dos seus congéneres a
nível nacional e mesmo do outro
lado da fronteira. Com sabor reconhecido, é também o melhor
aperitivo para uma bela refeição à
transmontana.

Com uma forma singular que o
distingue de todos os outros folares,
o Folar de Chaves é feito de história.
Amassado com o saber ancestral,
com uma técnica única e feito com
as melhores carnes da região e
produzido sempre com o amor e
cuidado que nos carateriza, este é
um Sabor de Chaves que não pode
deixar de ter em sua casa.

Mercado Local de Produtores em obras
para receber novo setor de produtos
agroalimentares transformados
O Mercado Local de Produtores está a ser reabilitado e
ampliado para poder receber um setor de produtos
agroalimentares transformados. A empreitada prevê
ainda a requaliﬁcação das fachadas do edifício. A
conclusão da empreitada está prevista para o ﬁnal do
ano.
Orçada em cerca de 82 mil euros, a obra em causa
compreende duas intervenções distintas: requaliﬁcação
do piso 0, com a ampliação da sala existente; aplicação
de pavimento novo; a criação de instalações sanitárias,
bem como a melhoria da acessibilidade ao interior, a qual
é ﬁnanciada pelo do Plano de Desenvolvimento Rural
2014-2020 (PDR2020) em 22.185,05 euros.
Contempla ainda a requaliﬁcação das fachadas, pintura
e reparação das superfícies; reabilitação de muros;
colocação de grades e portões com vista à melhoria das
condições de segurança do edifício.
www.chaves.pt • boletim municipal • dezembro 2021
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Chaves: palco de cultura,
gastronomia e tradição
Eventos com personalidade marcada colocam
em evidência o concelho e o Alto Tâmega no
contexto nacional e internacional

fevereiro
SABORES
DE CHAVES
A maior festa gastronómica
do concelho, onde a tradição
tem gosto.

julho
abril
CHAVES
EM DANÇA
Celebração da dança
enquanto expressão artística
capaz de despertar
múltiplas emoções.

Pág. 18 dezembro 2021 • boletim municipal • www.chaves.pt

FESTAS DA
CIDADE
Chaves comemora o seu
feriado Municipal
em festa, com um grandioso
e diversiﬁcado
programa cultural.

agosto
FESTIVAL N2
«Mais que o destino importa o
caminho» é o lema deste
festival associado à Estrada
Nacional 2.

dezembro
agosto
FESTA DOS
POVOS
Numa viagem de dois mil
anos de história, a cidade
regressa ao império
galaico-romano.

CHAVES
NATAL
A tradição e a fantasia
espalham magia no centro
histórico da cidade para
miúdos e graúdos.

outubro
FEIRA DOS
SANTOS
A maior feira de rua nacional
e o ex-libris festivo da cidade
ﬂaviense.

setembro
RALI DA ÁGUA
ALTO TÂMEGA
Uma das provas rainha do
Campeonato de Portugal de
Ralis.
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