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População usufrui das obras do Programa Polis
Envolvente do Forte de S. Francisco aberta ao público
No passado dia 21, foi
inaugurada a primeira obra,
no âmbito do Programa Polis.
Com esta requalificação da
zona envolvente do Forte de
S. Francisco, Chaves passa a
ter mais um grande pulmão de
área verde, mais espaços de
lazer e pode contar agora com
mais de cerca de cem lugares
de estacionamento.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Relatório de Contas aprovado
sem votos contra
Nove de dez pontos da ordem de trabalhos foram
decididos por unanimidade.
O Relatório de Contas da Câmara Municipal de Chaves,
relativo ao ano de 2004, foi aprovado por maioria absoluta
(55 votos a favor, 20 abstenções e zero votos contra) em
sessão ordinária da Assembleia Municipal de Chaves.

Câmara promoveu mais uma
iniciativa “Dar Voz ao Munícipe”
Munícipes e Autarquia debateram futuro do
Concelho em conjunto

A Câmara levou a efeito, no dia 18 de Abril, mais uma
iniciativa “Dar Voz ao Munícipe”, dando a
possibilidade aos flavienses de debaterem com os
responsáveis pela
Autarquia,
presidente e
elementos da vereação, projectos de interesse para
o concelho.

Câmara abriu concurso público para
reabilitação do Mercado Municipal

Após obras de requalificação e melhoramento

Na reunião
camarária do
passado dia
18 de Abril, a
Autarquia
flaviense
procedeu à
abertura do
Concurso
Público para a
ampliação e
reabilitação
do Mercado
Municipal de Chaves. O referido projecto contempla a
execução de uma cobertura suportada por uma estrutura
metálica e a execução de pavimentos, bem como as redes de
infraestruturas subterrâneas. O valor base do orçamento da
empreitada está estimado em 340 mil euros, com um prazo de
execução de 240 dias.

No passado dia 9 de
Maio, as Caldas de
Chaves - Termas
entraram em
funcionamento,
após dois meses de
paralisação em
relação a épocas
termas anteriores.
Quem visitar, agora,
a s Te r m a s d e
Chaves com
facilidade se aperceberá da aposta decisiva da Direcção
na optimização do atendimento totalmente informatizado
e personalizado , nas exigências nos padrões de higiene e
segurança vigentes e na racionalização dos espaços
disponíveis para o bem-estar e repouso dos aquistas.
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B O L E T I M M U N I C I PA L
Caro Munícipe,
Escrevo este texto depois de ter participado na Assembleia Municipal
Jovem. Este acontecimento que a Câmara Municipal de Chaves levou a
efeito pela primeira vez, foi um verdadeiro fórum, quantitativa e
qualitativamente muito significativo. Impõe-se-me, por isso, partilhar
convosco quatro ilações da lição que recebi:

D E L I B E R A Ç Õ E S DA C Â M A R A
Reunião de 4 de Abril
Decidida a realização do “Fórum da Educação - Chaves 2005”, em colaboração com o Centro de Formação da

1 - As novas gerações são responsáveis e querem participar na construção de
um presente cada vez melhor e de um futuro sólido.
2 - Os jovens são críticos. É um facto. Mas apresentam enorme vantagem relativamente a outros
críticos: propõem alternativas e enumeram possíveis soluções.
3 - Os mais novos estão atentos, são solidários e, sobretudo, sensíveis a problemas sociais.
4 - A nós compete, mais que resolver-lhes os problemas, ouvi-los e proporcionar-lhes meios e
condições para que os superem.

Associação das Escolas de Chaves e Boticas, nos dias 12, 13 e 14 de Abril, no Espaço ADRAT.
No sentido de apoiar a concretização das actividades extra-curriculares dos estabelecimentos de ensino do concelho
e para que haja uma uniformidade na atribuição dos apoios solicitados, a Câmara deliberou atribuir apoios financeiros
a estes estabelecimentos.
O Município decidiu estar representado com uma equipa de jovens atletas locais no “Torneio Internacional de Futebol
de Talence”, que terá lugar nos dias 14 e 15 de Maio, certame que este ano comemora a sua XXII edição.
Deliberado promover dois eventos desportivos, no âmbito das comemorações do “25 de Abril”. A tradicional prova de
atletismo, envolvendo todas as freguesias, associações, clubes e escolas do concelho e ainda um convívio desportivo
entre crianças, através do “I Encontro Municipal de Futsal Infantil”.
Proposta de Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a Câmara e a Filandorra - Teatro do Nordeste.
Comparticipação Financeira à ARAT Associação de Radioamadores do Alto Tâmega.
Proposta de Atribuição de Comparticipação Financeira à AMAT para financiamento da cartografia digital à escala 1:10

João Batista, Presidente da Câmara Municipal de Chaves

000.
Comparticipação Financeira à “Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo”.

Fórum da Educação - Chaves 2005

Comparticipação Financeira à “ACAPO Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal” Delegação do Distrito de

Decorreu de 12 a 14 de Abril, o
“Fórum da Educação - Chaves
2005”, promovido pela
Autarquia, em colaboração
com o Centro de Formação da
Associação das Escolas de
Chaves e Boticas. Esta
iniciativa contou com a
participação de 20 entidades do
concelho, relacionadas com a
educação. O evento apoiado
pela Associação de
Professores de Matemática Núcleo de Vila Real, UTAD Pólo de Chaves e Trás-os-Montes Digital constou da exposição de trabalhos
realizados durante o presente ano lectivo, pelos estabelecimentos de ensino, bem
como ateliers, onde os alunos executaram diversas actividades (olaria, trabalhos
em papel, pinturas faciais, cabeleireiros, etc). Simultaneamente, decorreram
espectáculos de variedades, música, dança, teatro, poesia, entre outros, cujos
intervenientes foram as comunidades educativas. O Presidente da Câmara
pretende que este acontecimento “se consolide como espaço e tempo de partilha
de vivências no campo difícil da aprendizagem”. Para João Batista, “é gratificante
verificar o dinamismo da comunidade educativa”.

Decidida a divisão da Área do Plano de Pormenor de Santa Cruz, passando a mesma a ser constituída por duas

Vila Real.
partes, nomeadamente a “Área de Intervenção do Plano de Pormenor do Parque Desportivo de Chaves” e a “Área de
Intervenção do Plano de Pormenor de Santa Cruz/Zona de Expansão Nordeste”.
Deliberada a criação de um Fórum, no site oficial da Câmara, destinado ao esclarecimento e debate de questões
relacionadas com o Plano Director Municipal (PDM), no âmbito do procedimento de revisão do mesmo.
Concurso público para aquisição de equipamentos termais a instalar no Balneário Termal de Chaves.
Deliberado autorizar o pedido de Declaração Comprovativa de Utilidade Pública ao Conselho Directivo de Baldios de
Cambedo.
Deliberado autorizar o pedido de Declaração Comprovativa de Utilidade Pública à Junta de Freguesia de
Lamadarcos.
Celebração de um Contrato de Comodato com a Casa do Povo de Vidago para cedência de um edifício.
Decidido aprovar a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Publicidade.
Deliberado dar execução a um projecto comunitário para melhorar o funcionamento quotidiano dos serviços
municipais e, deste modo, aperfeiçoar os serviços prestados às populações locais, denominado de “E-Qualitas
Implementação de Instrumentos de Qualidade e Novas Tecnologias a Administração Local”.
A Câmara deliberou estabelecer um Protocolo de Cooperação com a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Chaves,
que englobará a área de actuação do concelho e que pretende definir e regular a cooperação entre ambas.

Reunião de 18 de Abril
Celebração de um Protocolo com os três Agrupamentos do concelho, no âmbito do Projecto “Viver a Escola”.
Decidido apoiar e integrar a candidatura apresentada pela Associação “Ponte… nas Ondas!” para a declaração do
Património Oral e Imaterial Galaico-Português como Obra Mestre do Património Oral e Imaterial da Humanidade.
Uma acção que, para a Autarquia, visa a valorização e promoção da tradição oral local.
Deliberada a celebração de um Protocolo com a Delegação Regional da Cultura do Norte para a realização de um
“Encontro de Culturas” em Chaves, no âmbito do programa comunitário Interreg III A, que contempla a realização de
um Festival de Arte, bem como de diversos espectáculos.
Proposta de alteração ao Regulamento da Urbanização e da Edificação e Tabela de Taxas e Licenças devidas pela
realização de operações urbanísticas em vigor no concelho.

Trabalhadores da Câmara recebem
formação
Os trabalhadores e
colaboradores do
Município de Chaves,
nomeadamente o
pessoal operário a
exercer funções na área
da construção, puderam
assistir a mais uma acção
de formação, desta vez
subordinada ao tema a
“Segurança e Saúde no
Trabalho da Construção”.
Esta acção de
sensibilização foi
promovida pela
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em parceria com o Instituto
para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e a Câmara Municipal, no âmbito
da “Semana Europeia 2004”, ano esse dedicado exclusivamente ao sector da
construção, sob o lema “Construir em Segurança”.
Aquando da abertura, o Presidente da Câmara destacou a importância destas
acções para que “os funcionário possam desenvolver nas respectivas áreas cada
vez melhor o seu trabalho.
Foram mais de 100 os funcionários que aproveitaram esta iniciativa para aprender
mais sobre como “Construir em Segurança”, “A Saúde do Trabalho Na Construção
Civil”, “As Especificidades da Coordenação de Segurança em Obras Rodoviárias”
e ainda como “Aprender Com os Acidentes”. No final, foram distribuídas t-shirts aos
trabalhadores, que participaram, colocando as suas dúvidas.

A Autarquia concordou com a elaboração do Plano de Pormenor da zona entre o Bairro dos Aregos e as Casas dos
Montes, incluindo o estabelecimento de medidas preventivas.
Parecer sobre os estudos inerentes ao Plano Global de Ordenamento Biofísico e Requalificação Ambiental das
Lagoas de Chaves, elaborados pelo Centro de Estudos em Gestão de Ecossistemas da UTAD.

a

Abertura de concurso público para a ampliação e reabilitação do Mercado Municipal de Chaves. O referido

projecto contempla a execução de uma cobertura suportada por uma estrutura metálica e a execução de pavimentos,
bem como as redes de infraestruturas subterrâneas. O valor base do orçamento da empreitada está estimado em 340
mil euros, com um prazo de execução de 240 dias.

a

Abertura de concurso público para a construção de dois edifícios na Plataforma Logística Internacional do Vale do

Tâmega: um administrativo e outro com balneários e restaurante. A obra contempla ainda um parque de
estacionamento de camiões.

a

Deliberado abrir concurso público para a execução da obra “Emissários de Samaiões”. O projecto contempla a

execução de uma rede de drenagem de águas residuais na povoação de Samaiões e a sua ligação ao colector da
Avenida D. João I, através de uma estação elevatória, e ao colector existente no Bairro das Campinas. O valor base
do orçamento deste projecto está estimado em 427 mil euros, com um prazo de execução de 300 dias.
O executivo camarário decidiu ainda adjudicar definitivamente as obras do Saneamento Básico de Bobadela à
empresa “Aníbal Ribeiro Alves & Filhos, Lda.”, pelo valor de 130 mil euros, com um prazo de execução de 180 dias.
Deliberado adquirir cartografia à escala 1:2000 para a zona urbana de Chaves e Vidago, uma área territorial de 8850
hectares (7875 hectares em Chaves e 975 hectares em Vidago).
Aprovado o Relatório de Gestão e Contas de Gerência do ano de 2004 da empresa “Gestão de Equipamentos do
Município de Chaves, E.M.
Foi presente para conhecimento o Balanço Social da Autarquia relativamente ao ano de 2004.
Aprovado o Relatório de Contas relativas ao exercício económico de 2004.
Deliberada a constituição jurídico-legal da Associação denominada “AQA - Associação para a Promoção da
Qualidade e Segurança Alimentar e Ambiental”, a integração do município na mesma e a aprovação dos estatutos.
Foi presente, para conhecimento, o Relatório e Contas de 2004 - ChavesParque - Parque Empresarial de Chaves,
S.A.
Foi presente, para conhecimento, as Contas de Gerência de 2004 - IBERÁGUAS, Lda.
Foi presente, para conhecimento, o Relatório e Contas de 2004 - RESAT - Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A.
Foi presente, para conhecimento, o Relatório e Contas de 2004 - EHATB - Hidroeléctricos do Alto Tâmega e
Barrosso, S.A.
Foi presente, para conhecimento, o Relatório e Contas de 2004 do Conselho de Administração - MARC - Mercado
Abastecedor da Região de Chaves, S.A.
Foi presente, para conhecimento, o Relatório e Contas de 2004 - Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Aprovada a candidatura de cidadãos residentes do concelho ao exercício para funções como juízes sociais.
Foi presente, para conhecimento, o Relatório e Contas do exercício de 2004 - Chaves Viva - Associação Promotora
para o Ensino e Divulgação das Artes e Ofícios da Região Flaviense.

PÁGINA 2

B O L E T I M M U N I C I PA L

Câmara promoveu mais uma iniciativa “Dar Voz ao Munícipe”

Municípes e Autarquia debateram futuro do Concelho em conjunto
A Câmara de Chaves realizou mais uma iniciativa
“Dar Voz ao Munícipe”, dando assim a
possibilidade aos flavienses de debaterem com
os responsáveis pela Autarquia, presidente e
elementos da vereação, projectos de interesse
para o concelho.
Foram mais de 70 as pessoas que aproveitaram
esta iniciativa da Câmara (inédita a nível
nacional), não só para questionar o executivo
municipal, mas também para dar a sua opinião
sobre o desenvolvimento do concelho,
apresentando sugestões para a melhoria da
qualidade de vida dos flavienses.
O executivo camarário aproveitou a ocasião para
apresentar cinco Planos de Pormenor,
desenvolvidos no âmbito do programa Polis.
O Plano de Pormenor das Margens do Tâmega
engloba a localização da Fundação Nadir Afonso;
a criação de parques de estacionamento de apoio e o parque urbano da
galinheira, composto por uma praça polivalente (para diversas utilizações,
nomeadamente espectáculos), uma grande alameda, espaços desportivos,
uma zona verde junto ao rio, uma ciclovia e ainda um complexo de piscinas.
Relativamente ao Plano de Pormenor da Madalena, este é o que mudará
mais a imagem da área urbana. Está prevista uma grande expansão urbana,
a criação de espaços para equipamentos, nomeadamente uma escola, bem
como espaços verdes e de lazer.
O Plano da Zona Urbana Poente é o que se desenvolve ao longo do Ribelas.
Este plano abrangerá também uma grande expansão urbana, espaços
verdes e de lazer ao longo do Ribelas e incluirá a reorganização da malha

urbana de bairros periféricos.
Quanto ao Plano da Zona Urbana Norte, este
vai dar um bom enquadramento à zona de
Santa Cruz. Também inclui uma grande
expansão urbana, bem como a
reorganização da malha urbana de bairros
periféricos. Além disso, tem como objectivos
a reabilitação da área envolvente do Forte de
S. Neutel, a criação de um parque de feiras e
exposições e a criação de um pavilhão
multiusos. Está também prevista a melhoria
do espaço envolvente do estádio municipal,
bem como a criação de novas
acessibilidades.
O Plano de Salvaguarda do Centro Histórico
visa a beneficiação dos espaços públicos
(arruamentos e jardins); a beneficiação de
espaços privados, através da criação de
regras claras de construção, e prevê o melhoramento do tráfego e do
estacionamento, já que inclui três parques de estacionamento: um na Lapa (para
252 lugares), outro no Arrabalde (que servirá os habitantes do centro histórico,
durante a noite) e na envolvente do Forte de S. Francisco.
O presidente da Câmara e os elementos da vereação referiram-se ainda ao
projecto de execução da envolvente do Forte de S. Francisco, prestes a ser
concluído, à remodelação urbanística e tecnológica da área termal (estando a
conclusão prevista para finais de Junho) e ao projecto de execução da
envolvente do forte de S. Neutel. “Estamos a mudar a imagem da cidade,
qualificando-a”, concluiu João Batista.

Relatório de Contas aprovado sem votos contra
Nove de dez pontos da ordem de trabalhos
foram aprovados por unanimidade
O Relatório de Contas da Câmara Municipal de Chaves, relativo ao ano de
2004, foi aprovado por maioria absoluta (55 votos a favor, 20 abstenções e
zero votos contra) em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Chaves,
no passado dia 27.
Segundo o Presidente do Município, João Batista, o Relatório de Gestão e
Contas traduz “equilíbrio económico, financeiro e orçamental”. Um ano que,
como preconizado no orçamento, foi um ano de obras e realizações, tendose atingido uma taxa de execução física do Plano Plurianual de Investimentos
na ordem dos 89%.
Em 2004 foram postas a concurso obras de valor aproximado de 20 milhões
de euros e concluídas obras de valor superior a 6 milhões de euros.
Há ainda a destacar as obras realizadas por administração directa (não
incluídas nos montantes atrás referidos) que requalificaram passeios de
diversas ruas da cidade, infra-estruturas de abastecimento de água e
saneamento no concelho, execução de arruamentos, obras de conservação
e reparação de edifícios pertencentes ao património municipal, bem como
obras de conservação e reparação de estabelecimentos de ensino. O
património municipal foi valorizado em mais de 10 milhões de euros.
Além disso, pagaram-se despesas de capital (despesas de investimento)
com receitas correntes, o que denota um forte esforço de redução na
despesa de funcionamento dos serviços municipais (diminuíram as despesas
com o pessoal e com a aquisição de bens e serviços correntes).
De salientar que todos os dez pontos da ordem de trabalhos da Assembleia
Municipal foram aprovados pelos 93 deputados, nove deles por unanimidade
e um, o referente ao Relatório de Contas de 2004 da Autarquia, por maioria
absoluta, mas sem votos contra.
Houve, ainda, no período antes da ordem do dia, tempo para debater outras
questões de relevo para o desenvolvimento do concelho.

AQA - Associação para a Promoção da Qualidade e Segurança
Alimentar e Ambiental
Além de uma votação favorável unânime, a proposta de elaboração do Plano
de Pormenor da zona compreendida entre o Bairro dos Aregos e as Casas
dos Montes e a de constituição jurídico-legal da Associação denominada
“AQA - Associação para a Promoção da Qualidade e Segurança Alimentar e
Ambiental” foram referenciadas pela positiva, salientando-se a importância e
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O empenho da Autarquia no que toca a estes projectos, realçando o papel
interventivo da Câmara de Chaves no sentido da sua concretização.

Regulamento Municipal de Publicidade mais fácil e mais célere
após as sugestões e propostas da ACISAT
A proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Publicidade, outro dos
assuntos levados à última sessão da Assembleia Municipal, mereceu
igualmente a opinião favorável de todos os presentes. É de destacar na
elaboração do referido regulamento a participação activa não só da Câmara
em geral, mas principalmente dos empresários e comerciantes locais, assim
como da Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT), que contribuíram
com as suas sugestões para o melhoramento do mesmo.
A entrada em vigor das alterações ao Regulamento Municipal de Publicidade
prevê que sejam emitidas notas de crédito, a abater em pagamentos futuros,
aos munícipes que tenham efectuado (ao abrigo do regulamento anterior)
pagamento superior ao agora estipulado.
A presente revisão tem como principais objectivos, entre outros, uma
simplificação dos procedimentos administrativos de licenciamento da
actividade publicitária, bem como a renovação da respectiva licença, tornando
o processo mais célere. Simultaneamente, vai-se facilitar a aproximação da
administração pública ao cidadão.

Criação de Comissão de Acompanhamento do PDM
Foi, ainda, proposta e aprovada com a totalidade dos votos a criação de uma
Comissão de Acompanhamento do processo de revisão do Plano Director
Municipal (PDM). A mesma será composta por um representante de cada um
dos partidos políticos com representação na Assembleia Municipal, visando o
acompanhamento das reuniões sectoriais que a equipa responsável pela
elaboração do Plano pretende efectuar.

Museu da Região Flaviense

Aberto todos os dias
(excepto feriados)

B O L E T I M M U N I C I PA L

Resumo das actividades e projectos mais significativos
resultantes da gestão municipal em 2004
Obras e Empreitadas

Ajustes Directos

Durante o ano de 2004 foram abertos concursos/procedimentos tendentes à
prossecução das seguintes empreitadas:

Infra-Estruturas de apoio ao Edifício Localizado na Av. do Estádio ( Alvará de
Licença de Construção n.º 09/00)
24.494,69€
Biblioteca Municipal de Chaves e Arranjos Exteriores, Remodelação Largo General
Silveira “Freiras” e Reabilitação Urbanística da Rua Bento Roma
2.200.000,00€
Aquisição e Instalação de Parques Infantis
22.240,00€
Pavimentação e Beneficiação de vários arruamentos
24.905,25€
Jardim de Infância Maria Rita. Obras de Beneficiação
14.079,00€

Concursos Públicos
Beneficiação da E.M. 546 em Selhariz
Arranjo Urbanístico Espaço da Feira de Vidago
Via Estruturante de Acesso ao Parque de Actividades
Parque de Actividades de Chaves
Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega
Rec. da Muralha do Baluarte do Cavaleiro em Chaves
Concepção e Construção da Escola de Artes e Ofícios de Chaves,
Auditório, Museu Ferroviário e Restaurante
Requalificação da Envolvente do Forte de São Francisco
Remod. Urban. e Tecnológica da Área Termal (Jardim Tabolado)
Museu de Arte Sacra da Região Flaviense
Infra-Estruturas do Loteamento S. Bernardino III
Remodelação de Casa em Rebordondo
Construção de Edifício para “Ninho Empresarial”
Remodelação do Balneário das Termas de Chaves
Saneamento Básico de Bobadela

125.873,50€
145.800,00€
2.000.000,00€
2.924.035,00€
3.090.000,00€
547.295,00€
2.995.000,00€
700.000,00€
2.500.000,00€
170.000,00€
294.816,38€
148.137,20€
285.520,70€
1.384.531,41€
156.205,43€

Concursos Limitados Sem Publicação de Anúncio
Beneficiação da E.M. 507 de Chaves a Soutelinho da Raia
54.775,00€
Beneficiação do C.M. 1064 de Dadim a Sanfins
44.375,00€
Beneficiação do Acesso às Aldeias de Santa Leocádia e Adães
58.995,00€
Infra-Estruturas da E.N.2 Vidago 1ª Fase
62.820,00€
Pavimentação C.R. Acesso à Barragem de Curalha
68.900,00€
Recarga de Pavimento do C.M. 1051 Vilarelho da Raia a Cambedo 117.871,30€
Vários Arruamentos em Santa Cruz
66.600,65€
Requalificação da Rua da Fonte Nova
69.602,35€
Concepção/Const. de Ed. Inst. Sanitárias e Snack Bar na Plataforma 110.000,00€
Arranjo da Envolvente ao Centro Comunitário de Santo Estêvão
52.750,00€
Pavimentação de Arruamentos em Capeludos
36.763,00€
Emissários das Infra-Estruturas de Águas Residuais, Pluviais,
Abastecimento de Água e reposição de pavimentos à Escola de Enfermagem
38.992,50€

Município vai apoiar candidatura

Declaração do Património Oral
Galaico-Português
O Município de Chaves vai apoiar e integrar a candidatura apresentada pela
Associação “Ponte… nas Ondas!” para a declaração do Património Oral e
Imaterial Galaico-Português como Obra Mestre do Património Oral e Imaterial
da Humanidade.
A Associação Cultural e Pedagógica “Ponte… nas Ondas!” integra mais de 40
escolas de Portugal e Galiza e tem entre os seus objectivos a recuperação do
património cultural comum galaico-português. Fruto do trabalho realizado sobre
este tema, surgiu a proposta de candidatar o Património Imaterial galaicoportuguês à UNESCO, para que seja declarado como “Obra Mestre do
Património da Humanidade”
Para manifestar o apoio a esta candidatura, o Município de Chaves vai dirigir-se
à Divisão do Património Imaterial da UNESCO e solicitar ao governo galego e às
administrações estatais espanholas e portuguesas o apoio às iniciativas
encaminhadas para favorecer o intercâmbio e a cooperação social e cultural
entre a Galiza e Portugal, nomeadamente, as propostas que têm como objectivo
o conhecimento, impulso e divulgação da cultura oral comum galaicoportuguesa. Pretende, ainda, promover no concelho de Chaves actividades para
a defesa do património imaterial galaico-português, bem como subscrever um
Protocolo de Colaboração com a Associação “Ponte… nas ondas!”.

Protocolo com a Delegação Regional
da Cultura do Norte para a realização
de acções culturais

Município melhora serviços
camarários em Vidago

O Município de Chaves vai assinar um Protocolo com a Delegação Regional
da Cultura do Norte para a realização de um “Encontro de Culturas” em
Chaves, no âmbito do programa comunitário Interreg III A, que contempla a
realização de um Festival de Arte, bem como de diversos espectáculos,
durante quinze dias.
Através da celebração deste acordo, realizar-se-ão diversas acções de cariz
cultural na cidade de Chaves, nomeadamente um festival de arte,
espectáculos variados, exposições, ateliers, entre outras. Trata-se de um
projecto comunitário de bastante riqueza cultural, que pretende trazer “mais
valias” à população flaviense e visitantes, bem como “contribuir para o
estreitamento e aprofundamento de relações culturais transfronteiriças”.
Devido à proximidade com a fronteira, a iniciativa prevê igualmente o
“intercâmbio transfronteiriço a todos os níveis, nomeadamente no campo da
cultura”.

A Câmara de Chaves vai melhorar os serviços municipais em Vidago, através
da instalação e funcionamento de novos serviços, designadamente
atendimento ao público, biblioteca e espaço Internet, na sequência da
celebração de um contrato de comodato com a Casa do Povo de Vidago.
O referido acordo permitirá a cedência, por parte da Casa do Povo de Vidago, a
título de comodato, dum prédio situado naquela freguesia, para melhoramento
dos referidos serviços municipais, já que a Câmara não dispunha ali de um
espaço adequado para o efeito.
Para a Autarquia, o prédio em causa é o espaço adequado, em termos de área
e funcionalidade, para a instalação dos referidos serviços, que permitirão
beneficiar a população residente naquela Vila.

Autarquia e Comissão de Gestão de Resíduos de Oficinas de Automóveis
definem estratégia e plano de acção
No passado dia 19 de Abril, a Câmara de Chaves, juntamente com a
comissão criada no âmbito de um plano estratégico de gestão de resíduos
produzidos pelas oficinas mecânicas, promoveu uma reunião, na qual foi
feito o balanço das acções realizadas durante o mês de Março, porta a porta,
pelos técnicos da Autarquia.
Nessa reunião, foi dado destaque aos seguintes pontos essenciais:
apresentação das conclusões do trabalho desenvolvido pelos técnicos da
edilidade; definição da estratégia de recolha organizada; proposta de
procedimentos documentais (nomeadamente a assinatura de um protocolo e
o caderno de encargos), bem como a definição da figura jurídica no âmbito de
negociações a desenvolver na óptica da organização de uma rede de gestão

de todos os resíduos produzidos pelos agentes económicos. Foi ainda
apresentada uma estratégia de acção para a resolução das problemáticas
detectadas. Dessa reunião, pode concluir-se que os presentes aderiram à
iniciativa de uma recolha organizada dos resíduos produzidos nas oficinas
mecânicas. Concordaram ainda com a elaboração de um caderno de
especificações, que servirá de referência para a selecção de empresas
candidatas à recolha e transporte dos resíduos produzidos, a elaboração de um
protocolo, bem como a designação da entidade que representará o sector a este
propósito (a ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega).
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Câmara implementa projecto para certificar serviços municipais
O Câmara de Chaves vai dar execução a um projecto comunitário para
melhorar o funcionamento quotidiano dos serviços municipais e, deste modo,
aperfeiçoar os serviços prestados às populações locais.
Trata-se de um projecto de natureza transfronteiriça, denominado de “EQualitas - Implementação de Instrumentos de Qualidade e Novas
Tecnologias a Administração Local”, no âmbito do Programa Comunitário
Interreg III-A, tendo como objectivo a certificação dos serviços municipais.
Através da implementação e dinamização deste sistema de gestão da
qualidade dos serviços públicos vai ser possível encurtar ou mesmo afastar
tarefas inúteis, simplificar procedimentos, tornar mais eficaz e eficiente o
processo decisório e introduzir uma cultura de constante avaliação. Dito por
outras palavras: a introdução de um sistema de gestão de qualidade dos
serviços públicos constituirá um decisivo contributo para que a Administração
Pública possa “decidir bem e à primeira”. Em traços gerais, tem em vista a
concretização dos seguintes objectivos: elaboração de um estudo de
diagnóstico; identificação das necessidades e áreas críticas da organização;
identificação das necessidades de formação; elaboração de uma carta de
serviços; promoção de formação profissional e avaliação de resultados.
A Autarquia destaca a importância do mesmo, já que irá contribuir para a
introdução de uma nova lógica de funcionamento dos serviços municipais,
designadamente nos domínios do atendimento, da gestão documental, da
sinalização dos serviços e da simplificação dos procedimentos

administrativos, realidades que irão permitir o melhoramento qualitativo dos
serviços municipais com projecção directa junto dos cidadãos.
O projecto em causa financiado pelo FEDER em 75% envolverá um orçamento
de cerca de 44 mil euros. De referir que a implementação e dinamização do
projecto implicará a constituição de um núcleo de trabalho, que deverá ser

Projecto de execução da Escola de Artes e Ofícios de Chaves
e Auditório apresentado publicamente
Foi apresentada publicamente, a
segunda fase do “projecto de
reabilitação urbanística das
antigas instalações da Estação
do Comboio de Chaves”, que
contempla a construção da Escola
de Artes e Ofícios de Chaves e
Auditório, uma obra orçada em 3
milhões e 690 mil euros. A terceira
fase incluirá o Museu Ferroviário e
Restaurante. As obras financiadas
pelo Programa Operacional Norte
iniciaram em Dezembro, prevendo-se a sua conclusão no início do próximo
ano. O projecto de arquitectura esteve a cargo dos arquitectos Manuel Graça
Dias e Egas José Vieira, enquanto as obras estão a ser executadas pelo
consórcio Anteros Empreitadas / José Moreira e Filhos.
Aquando da apresentação, o Presidente da Câmara, João Batista, salientou
tratar-se de “um espaço único, a nível do distrito e da região norte”, referindose à “polivalência, amplitude dos serviços e comodidade dos mesmos”. O
edifício da Escola de Artes e Ofícios contará com um átrio de distribuição;
auditório; podium; esplanada; zona de secretaria e gestão; espaço de
cafetaria; salas de actividades polivalentes; vestiários; salas de formação
musical e canto; salas de aula para instrumentos; estúdios; arrecadações;
mediateca (contendo recepção, biblioteca, videoteca;informática/multimédia

auditeca/discoteca, entre outros); ateliers; salas de artes cénicas; régie; etc. A
presença de um elevador permitirá a chegada de pessoas de mobilidades mais
reduzida a todas as valências da escola, inclusivamente ao auditório, onde
haverá espaços reservados para cadeiras de rodas.
O espaço ficará estruturado de “forma contínua, deixando perceber a extensa
configuração do terreno”. Ficará aberto, assim, um longo caminho que poderá
levar os visitantes e os utentes de uma ponta à outra, constituindo o local numa
atracção. Todo o arranjo paisagístico do sítio explorará o sentido de “rua”, no
sentido do reforço da dimensão do lugar.

Site oficial do Município de Chaves
www.cm-chaves.pt
“Férias Desportivas Municipais - Páscoa 2005”
com balanço positivo
A Câmara de Chaves promoveu as “Férias Desportivas Municipais - Páscoa
2005”, que decorreram entre 21 de Março e 1 de Abril, nas instalações
Desportivas de Chaves e Vidago, com uma participação de cerca de 150
jovens, entre os 5 e os 15 anos.
Além dos vários desportos praticados (futsal, andebol, voleibol, entre outros)
foi ainda realizada uma visita guiada ao complexo do Rebentão, com o apoio
do Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves.

Para incentivar a participação da população

Município vai criar Fórum para debater PDM
O Município de Chaves vai criar um Fórum, no site oficial da Câmara,
destinado ao esclarecimento e debate de questões relacionadas com o Plano
Director Municipal (PDM), no âmbito do procedimento de revisão do mesmo. A
decisão foi tomada na reunião do executivo, no passado dia 4 de Abril,
devendo o assunto ser levado à próxima Assembleia Municipal.
Esta iniciativa tem como objectivo prioritário incentivar a participação da
população, em geral, e dos principais agentes de desenvolvimento do
concelho, em particular, na elaboração do PDM, quer na vertente da
intervenção (formulação de sugestões, observações), quer na vertente da
divulgação (conhecimento do estado dos trabalhos e evolução da tramitação
procedimental), para que todos façam parte do processo de planeamento.
O Fórum do PDM será um espaço destinado ao alargamento da participação
pública prevista no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e à
mobilização de todos os munícipes, visando a sua auscultação, a obtenção de
informação sobre as expectativas criadas pela revisão do plano e os aspectos
de natureza estratégica que as pessoas, colectividades, agentes e entidades
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(de índole diversa) abrangidos pela revisão do plano, consideram mais
relevantes para o fomento e o desenvolvimento do concelho.
Através da criação do Fórum sugerida pela equipa responsável pela elaboração
do PDM, composta por técnicos da Secção de Planeamento do Território e
Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pretende-se,
ainda, a prestação contínua de informações sobre os objectivos, conteúdos e
estratégias inerentes à elaboração deste Plano Municipal de Ordenamento do
Território.
Numa primeira fase, este Fórum visa o debate sobre questões consideradas
prioritárias para o desenvolvimento do concelho, tanto a nível económico, social,
cultural, educacional, turístico, ambiental, entre outros. No final desta fase, serão
disponibilizados os primeiros relatórios, com o intuito de ser discutida essa
informação.
Para auxiliar e incentivar a participação pública através das novas tecnologias, a
Autarquia colocará ainda à disposição dos munícipes, nos Espaços Internet que
possui, um equipamento informático destinado ao acesso directo ao referido
Fórum.
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Após obras de requalificação e melhoramento

Termas de Chaves reabrem
No passado dia 9 de Maio, as
Caldas de Chaves
Termas
entraram em funcionamento,
após dois meses de paralisação
em relação a épocas termais
anteriores.
Estando em curso as obras de
requalificação da ala mais
antiga do balneário e
decorrendo as obras da zona
envolvente, no âmbito do
Programa Polis, a reabertura,
agora, da época termal regozija
o executivo camarário pelos
constrangimentos que se
conseguiram ultrapassar. Já a
obra decorria quando foi
inevitável proceder à instalação
de novos reservatórios de água
termal, cujas características construtivas constituem uma mais valia no
plano da segurança sanitária. É que, sem água termal com qualidade, não
seria possível por em funcionamento as demais insfraestruturas.
Quem visitar, agora, as Termas de Chaves com facilidade se aperceberá
da aposta decisiva da Direcção na optimização do atendimento
totalmente informatizado e personalizado , nas exigências nos padrões de
higiene e segurança vigentes e na racionalização dos espaços disponíveis
para o bem-estar e repouso dos aquistas. As obras de requalificação em
curso mereceram, por parte da Vereadora das Termas, Maria de Lurdes
Campos, um destaque especial junto dos órgãos de comunicação social
que estiveram presentes por ocasião da abertura da época termal. Obras
que rondam globalmente os 2,7 milhões de euros, tal como estava previsto
aquando do arranque das mesmas. A política de qualificação de recursos
humanos prossegue, a par de um sistema remuneratório dos
trabalhadores que, segundo Maria de Lurdes Campos, ainda terá que
evoluir para dar mais satisfação aos mesmos.
A Vereadora deu ainda a conhecer que, logo no primeiro dia de abertura,
ingressaram cerca de 150 termalistas e referiu a necessidade de os
utentes optarem por fazer a sua pré-inscrição, através do nº de telefone
276332445/6 ou www.caldasdechaves.com.pt.

MAIO/Junho 2005
28 de Maio a 5 de Junho
"III FLÁVIA CRIATIVA"
17h30 - Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves

Cerimónia e apresentação do cartaz promocional
e programa da III FLÁVIA dos Santos Pereira.
Org.: Esc. Profissional de Chaves, Câmara Municipal de
Chaves e Associação Portuguesa de Criatividade
Apoio: Associação Chaves Viva

04 de Junho, Sábado
FESTIVAL INFANTIL DA CANÇÃO DE CHAVES
21h30 - Jardim das Freiras
Org.: Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
Apoio: Associação Chaves Viva e Câmara Municipal de Chaves

16 de Junho, Quinta-feira
CONCERTO PELA BANDA MUSICAL DE REBORDONDO
21h30 - Praça de Camões
Org.: Associação Chaves Viva e Câmara Municipal de Chaves

17 de Junho, Sexta-feira
FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO ESCOLAR
21h30 - Largo das Freiras
Org.: Câmara Municipal de Chaves
Apoio: Associação Chaves Viva

20 a 24 de Junho
CONCERTOS, WORKSHOPS E EXPOSIÇÃO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS
10h00 - 19h00 - Espaço ADRAT
Org.: Associação Chaves Viva e Câmara Municipal de Chaves

24 de Junho, Sexta-feira
CONCERTO PELA BANDA MUNICIPAL FLAVIENSE “OS PARDAIS”
21h30 - Praça de Camões
Org.: Associação Chaves Viva e Câmara Municipal de Chaves

30 de Junho, Quinta -feira
DESFILE DE MODA Jovens Talentos Chaves 2005
21h30 - Piscinas da Quinta do Rebentão
Org.: Associação Chaves Viva e Câmara Municipal de Chaves
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Para servir de base aos Planos Municipais
de Ordenamento de Território

Município vai adquirir Cartografia
O Município de Chaves deliberou, na reunião de câmara do passado dia 18,
adquirir cartografia à escala 1:2000 para a zona urbana de Chaves e Vidago,
uma área territorial de 8850 hectares (7875 hectares em Chaves e 975
hectares em Vidago).
A necessidade desta aquisição prende-se essencialmente com duas razões:
a desactualização da cartografia actualmente existente à mesma escala, e ao
facto de a área territorial coberta ser bastante reduzida, face à delimitação
dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT´s), a que a
mesma irá servir de base.

IV Festival Infantil da

Canção de Chaves
Dia 4 de Junho - 21horas
Jardim das Freiras

Técnicos visitam obras de grande
envergadura na região
No passado dia 19
de Abril, cerca de 30
técnicos da Câmara
Municipal de Chaves
fizeram uma visita
de estudo ao
Itinerário Principal 3,
nomeadamente ao
viaduto de Arcossó,
e à ETAR de Vidago,
por serem obras
invulgares na região.
Tratou-se também
de uma acção
desenvolvida no
âmbito do plano de qualificação e actualização dos recursos humanos da
edilidade.
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31ª Corrida da Liberdade

Plano de Pormenor entre o Bairro
dos Aregos e as Casas dos Montes

Realizou-se pela 31ª vez a já
tradicional “Corrida da
Liberdade”, integrada nas
comemorações do dia 25 de
Abril, organizada pela Câmara
de Chaves.
Este ano, a prova contou com
cerca de 80 participantes (nos
escalões Benjamins, Infantis,
Iniciados, Juvenis, Juniores,
Seniores e Veteranos). Todos os
participantes receberam uma tshirt, bem como medalhas e aos primeiros três classificados foi-lhes
entregue um troféu. De referir que o clube mais participativo foi o Centro
Desportivo e Cultural de Faiões.

Na reunião de Câmara do passado dia 18, a Autarquia concordou com a
elaboração do Plano de Pormenor da zona entre o Bairro dos Aregos e as Casas
dos Montes, incluindo o estabelecimento de medidas preventivas.
Através da elaboração deste Plano, a Câmara quer viabilizar a execução de vias
estruturantes, melhorar a acessibilidade aos equipamentos existentes e
previstos, bem como orientar a gestão urbanística corrente.
O estabelecimento de medidas preventivas destina-se a evitar a alteração das
circunstâncias e das condições existentes que possam limitar a liberdade de
planeamento, comprometer ou tornar mais onerosa a execução do Plano.
Em conformidade com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, a
elaboração do Plano mencionado será divulgada nos órgãos de comunicação
social, de forma a permitir a primeira fase de participação pública, que inclui a
formulação de sugestões, assim como a apresentação de informações sobre
quaisquer questões pertinentes, no âmbito do procedimento de elaboração do
Plano.

I Encontro Municipal de Futsal Infantil

Com a divisão do Plano de Pormenor em duas partes

Ainda integrado nas comemorações do 25 de Abril, decorreu o “I Encontro
Municipal Futsal Infantil”, envolvendo a participação de 150 crianças,
agrupadas em várias equipas.
Este encontro caracterizou-se,
essencialmente, pela presença de
equipas mistas, onde se pôde realçar o
excelente convívio proporcionado entre
todas as crianças e respectivos pais, que
puderam participar directamente no
desenrolar dos jogos. No final, foram
entregues os prémios de participação,
saindo vencedor o desporto
formação/convívio, ficando já a vontade da realização de novas iniciativas
idênticas.

Município esteve presente no
“Torneio Internacional de Talence”
A convite do Município de Talence (França), o Município de Chaves esteve
representado com uma equipa de jovens atletas locais no “Torneio
Internacional de Futebol de Talence”, que teve lugar nos dias 14 e 15 de
Maio, certame que este ano comemorou a sua XXII edição.
No âmbito da geminação existente entre os dois municípios, várias
actividades conjuntas têm sido desenvolvidas, nomeadamente nas áreas do
desporto e da cultura, uma vez que a Autarquia flaviense considera estes
intercâmbios juvenis (através do desporto) “um motivo forte para estreitar
relações amistosas”, permitindo ainda “estimular e fortalecer laços de
cooperação entre culturas distintas, que encontram pontos de convergência
na competição saudável de âmbito internacional”. Além disso, a Edilidade
também teve em conta o “prestígio do evento em causa”, que contou com
equipas de outros países, as “boas relações existentes” entre os dois
municípios, assim como a participação na última edição do torneio.

Complexo desportivo de Santa Cruz
vai ser acelerado
A Câmara de Chaves decidiu, na reunião do passado dia 4 de Maio, a divisão da
Área do Plano de Pormenor de Santa Cruz, passando a mesma a ser constituída
por duas partes, nomeadamente a “Área de Intervenção do Plano de Pormenor
do Parque Desportivo de Chaves” e a “Área de Intervenção do Plano de
Pormenor de Santa Cruz/Zona de Expansão Nordeste”. O primeiro plano de
pormenor englobará uma área de 29 hectares, enquanto o segundo terá cerca
de 124 hectares. A divisão da referida área tem como objectivo prioritário
acelerar as condições para a implementação do complexo desportivo projectado
para aquele local. De referir que, a concepção do plano inicial, para além de uma
organização espacial que confira ao local uma sempre desejável qualidade
urbana, sempre teve como principal objectivo a criação de condições para o
incremento de um complexo desportivo, no qual, entre outros equipamentos, se
prevê a construção de um estádio com capacidade para cerca de 10 mil
pessoas.

José Hermano Saraiva gravou programa em Chaves
O Professor José Hermano Saraiva
esteve em Chaves, no passado dia 5,
onde gravou mais uma edição do
programa televisivo “A Alma e a Gente”.
No Museu da Região Flaviense, o
historiador esteve à conversa com um
grupo de alunos da Escola Dr. António
Granjo, tendo dado uma breve
explicação sobre o Padrão dos Povos.
José Hermano Saraiva falou, ainda,
sobre a Ara do Município e a Lápide da
Concórdia do Município AquiFlaviense. O Programa será emitido no dia 11 de
Junho, pelas 21 horas, no canal 2. Terá ainda exibições na RTP Internacional,
RTP África, RTP Madeira e RTP Açores.

Câmara apoia actividades extra-curriculares

Em Chaves

No sentido de apoiar a concretização das actividades extra-curriculares dos
estabelecimentos de ensino do concelho de Chaves e para que haja uma
uniformidade na atribuição dos apoios solicitados, a Câmara de Chaves
atribuiu apoios financeiros a estes estabelecimentos. Deste modo, cada um
dos três Agrupamentos Verticais do concelho (Dr. Francisco Gonçalves
Carneiro, Nadir Afonso e Vidago) foram contemplados com mil euros, para as
actividades extracurriculares do 2º e 3º ciclo e seis euros, por aluno, para as
actividades do pré-escolar e do 1º ciclo. A Escola Superior de Enfermagem,
Escola Profissional de Chaves, Pólo de Chaves da UTAD e as escolas
secundárias (Dr. Júlio Martins, António Granjo e Fernão de Magalhães)
também foram contempladas com mil euros cada uma.

Campeonato Nacional Militar de Orientação

Site oficial das Termas de Chaves
www.caldasdechaves.com.pt

Decorreu de 9 a 13 de Maio, no Distrito
de Vila Real, o “XXX Campeonato
Nacional Militar de Orientação”,
organizado pela Guarda Nacional
Republicana.Participaram nesta prova
equipas da Armada, Exército, Força
Aérea e GNR, envolvendo um total de
cerca de 70 atletas.A cerimónia de
abertura teve lugar em Chaves, na
Praça de Camões, no passado dia 9,
com a presença do Major General Figueiredo. No dia 10, as provas realizaramse em Salto (Montalegre) e no dia 11, na Quinta do Rebentão, em Chaves. Dia
12, as provas decorreram na Madalena e foram abertas à sociedade. Os atletas
apurados irão representar as forças militares portuguesas na Finlândia,
aquando da realização de um campeonato internacional.
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OBRAS EM CURSO NO MUNICÍPIO
Biblioteca Municipal de Chaves

Largo General Silveira (Largo das Freiras)

A nova Rua do Tabolado
Rua 25 de Abril

Muralha Baluarte do Cavaleiro
Melhoramento dos passeios na
freguesia de Santa Cruz/Trindade

Aberto concurso para mais obras na
Plataforma Logística
Parque de Actividades

PÁGINA 8

Na reunião camarária
do passado dia 18, a
Câmara de Chaves
abriu concurso
público para a
construção de dois
edifícios na
Plataforma Logística
Internacional do Vale
do Tâmega: um
administrativo e outro
com balneários e
restaurante. A obra
contempla ainda um
parque de estacionamento de camiões. O valor base para a execução desta
empreitada está estimado em cerca de 1 milhão e 360 mil euros, com um prazo
de execução de 150 dias. Prevê-se que o investimento a realizar com a
concretização deste empreendimento venha a ser objecto de financiamento
através do Programa Iniciativa Comunitária Interreg III A.

