ISSN: 1645-7528

Nº 19 - Município de Chaves - Junho/Julho de 2005 - Mensal - Distribuição gratuita - www.cm-chaves.pt/boletim.htm

Por ocasião da reabertura ao público do Jardim do Tabolado

Ministro do Ambiente visita Chaves
O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, Prof. Nunes Correia, esteve em
Chaves, no dia 13 de Julho, para visitar e presidir à reabertura
ao público do Jardim do Tabolado, no âmbito do programa
Polis.
Com esta segunda obra do Polis de Chaves, os flavienses
terão ao seu dispor um parque infantil com cerca de 2500 m2,
bem como um parque de estacionamento com capacidade
para 100 lugares.

Circuito de Manutenção aberto oficialmente Município homenageia
ao público na Quinta do Rebentão
No dia 11 de Julho, foi
aberto oficialmente ao
público o Circuito de
Manutenção, na
Quinta do Rebentão,
apesar de já estar a
ser utilizado pelos
flavienses. A
cerimónia coincidiu
com a abertura das
“Férias Desportivas
Municipais - Verão
2005”. O circuito envolve uma extensão de cerca de 1600 metros e é
composto por 16 estações (onde estão descritos vários exercícios), dois
miradouros e uma zona de lazer. Aquele espaço conta, ainda, com um
posto de recepção e primeiros socorros. Comparticipado pelo programa
LEADER em 50 por cento, o projecto está orçado em 225 mil euros.
Com este investimento, a Câmara quis dotar aquele complexo de lazer
de uma infra-estrutura complementar às lá existentes, proporcionando
aos utentes um espaço que servirá, ao mesmo tempo, para apreciar o
aspecto paisagístico da quinta, à manutenção e como meio de visita à
Quinta Biológica.

Programa de actividades extendeu-se por sete dias

Chaves festejou em grande o Dia do Município
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António Granjo

20 mil pessoas sairam à rua
para ver o Cortejo Etno-Musical

SUMÁRIO

B O L E T I M M U N I C I PA L
No âmbito do Programa Polis

Mais e melhor estacionamento no centro histórico
O centro histórico de Chaves
conta, agora, com mais e
melhor estacionamento. No dia
21 de Maio, foi inaugurada a
primeira obra do Programa
Polis. Com este arranjo
urbanístico da zona envolvente
do Forte de S. Francisco, a
cidade passa a ter mais 103
lugares de estacionamento.
Através desta requalificação,
este espaço - com cerca de 1,5
hectares, que há pouco tempo
estava “esquecido” - foi transformado num grande pulmão de área verde, espaços
de lazer, corredores pedonais e um parque de estacionamento.

Aberto Concurso Público para mais obras no Parque de Actividades
A Câmara deliberou, na reunião camarária de 16 de Maio, proceder à abertura de
um concurso público para a concepção e construção de pavilhões no Parque de
Actividades de Chaves.
O valor base do orçamento dos trabalhos - que prevêem a construção de seis
pavilhões, contíguos mas independentes - está estimado em cerca de 990 mil
euros, com um prazo de execução de 90 dias.

D E L I B E R A Ç Õ E S DA C Â M A R A
Reunião de 2 de Maio
Aprovado o projecto de execução e abertura de concurso público para a reabilitação e restauração de um edifício destinado à
sede da Liga dos Combatentes, localizado no Terreiro da Cavalaria. O valor base do orçamento deste projecto está estimado em
cerca de 37 mil euros, com um prazo de execução de 60 dias.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, no dia 18 de Maio, o Executivo Municipal aprovou a realização
de diversas actividades para assinalar o dia no Museu da Região Flaviense.

Reunião de 16 de Maio
Deliberada a celebração de um Protocolo de Colaboração com o Agrupamento Vertical Nadir Afonso, para a utilização das
instalações desportivas. Um acordo que visa proporcionar às populações o fomento da prática desportiva, ocupação dos tempos
livres e outras actividades de integração social. Através deste Protocolo, o Agrupamento Vertical Nadir Afonso vai facultar o uso
das suas instalações desportivas à comunidade não escolar, no período pós-lectivo, ficando a administração da utilização dos
recintos nesses períodos a cargo da Autarquia.
Atribuição de um subsídio ao Jardim-de-infância Nossa Senhora da Conceição, instituição integrada na Santa Casa da
Misericórdia de Chaves.
Comparticipação financeira a entidades desportivas sedeadas no concelho, com vista a que possam desenvolver, em prol da
comunidade, as acções e iniciativas constantes do seu plano de actividades.
Comparticipação financeira a actividades desenvolvidas por associações de interesse social, sedeadas no concelho.
Deliberado candidatar as Lagoas de Chaves a área de paisagem protegida, na sequência de um estudo sobre o “Plano Global de
Ordenamento Biofísico e Requalificação Ambiental”, elaborado pelo Centro de Estudos em Gestão de Ecossistemas da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Trata-se, segundo os especialistas, de um “património natural único no
concelho e na região”.
Deliberado proceder à abertura de um concurso público para a concepção e construção de pavilhões no Parque de Actividades
de Chaves. O valor base do orçamento dos trabalhos, que prevêem a construção de seis pavilhões em seis lotes do Parque,
contíguos mas independentes, está estimado em cerca de 990 mil euros, com um prazo de execução de 90 dias.
Deliberada a legal constituição de uma parceria público-privada, tendo em vista a gestão, exploração, rentabilidade e valorização
de um serviço de transportes públicos urbanos em Chaves e ainda aprovado o modelo jurídico e financeiro adoptado: uma
sociedade por quotas, denominada provisoriamente de “TUC - Transportes Urbanos de Chaves, Lda”.
Deliberada a constituição de uma parceria público-privada, tendo em vista a construção, criação, instalação, gestão, exploração e
conservação dos parques de estacionamento da Lapa, do Arrabalde e da Avenida dos Bombeiros Voluntários. Para tal, foi ainda
aprovado o modelo jurídico e financeiro: uma sociedade anónima denominada provisoriamente de “Parques Flavia - Gestão de
Parques de Estacionamento de Chaves, S.A”.
Aprovação do Regulamento Municipal de Formação Profissional.

Praça General Silveira remodelada (Largo das Freiras)
Desde o dia 4 de Junho, os
flavienses têm à
disposição mais um
espaço para recreação e
lazer. Continuando a
p o l í t i c a
d o
embelezamento da
c i d a d e , m a i s
concretamente do centro
histórico, e após as várias
obras levadas a cabo nas
principais artérias da
cidade, eis que também a Praça General Silveira (Largo das Freiras) emerge
requalificada, numa metamorfose que orgulha os flavienses e agrada a quem nos
visita. O projecto é da autoria do arquitecto Luís Cabral (empresa ARPAS
Arquitectos Paisagistas Associados, Lda.).

Aprovada a proposta para o Protocolo a celebrar entre a Câmara de Chaves e a NORINTER Construtora de Auto-estrada ACE,
que define as responsabilidades da CMC e NORINTER na prossecução dos projectos e obras a realizar por ambas, no âmbito da
ligação do Nó Chaves/Centro à EM507.

Reunião de 6 de Junho
Aprovada a realização do “IX Encontro de Idosos do Concelho de Chaves”, no dia 26 de Junho, no âmbito das comemorações do
Dia Internacional da Pessoa Idosa.
Adenda ao Protocolo com o Clube de Ténis de Mesa de Chaves.
Decidido dar continuidade à “2ª Semana do Desporto Flaviense”.
Decidido prestar uma singela homenagem a todos os docentes do concelho que já atingiram a sua aposentação.
Comparticipação financeira à Escola de Artes e Ofícios Prof. Nuno Rodrigues para a colaboração na aquisição de material para o
Festival da Canção 2005.
Atribuição de comparticipação financeira à AMAT, com vista ao pagamento da quota-parte do projecto “Construção do Canil do
Alto Tâmega”.
Atribuição de comparticipação financeira ao Grupo Cultural Aquae Flaviae para a realização da “6ª edição da Feira do Livro”.
Reconhecido o interesse da construção de um Parque de Lazer na Quinta da Freixeda, em Vidago, na sequência da
apresentação de um estudo prévio.
Abertura de concurso para o projecto de execução da obra de alargamento de arruamentos no Prado.
Adjudicada a obra que prevê trabalhos de pavimentação no caminho rural que liga Campinas a Samaiões.
Abertura de Concurso para a ampliação e reabilitação do Mercado Municipal de Vidago.
Adjudicação definitiva do saneamento básico de Bóbeda - conclusão dos trabalhos.
Adjudicação definitiva do saneamento básico de Vilela do Tâmega - conclusão dos trabalhos.

Escola de Rebordondo está a ser remodelada
Para oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem a alunos e
professores, o Município decidiu fazer obras de remodelação na Escola de
Rebordondo. A obra inclui trabalhos de substituição da cobertura das
caixilharias, um novo pavimento, a renovação das instalações sanitárias e a
criação de um espaço coberto no alçado posterior. Além disso, vai ainda ser
criada uma zona destinada ao armazenamento de lenha. Para esta
intervenção vão ser investidos cerca de 69 mil euros. O prazo de execução
da empreitada é de 90 dias.

Abertura de concurso para o projecto de execução da obra “Emissário de Bustelo/Sanjurge e Interligação à Rede de Acesso à
ETAR”.
Adjudicação definitiva da Rede de Drenagem de Águas Residuais de Vilas Boas.
Adjudicação definitiva do saneamento básico de Águas Frias.
Adjudicação definitiva da Rede de Drenagem de Águas Residuais de Soutelinho da Raia.
Adjudicação definitiva do saneamento básico de Cela.
Adjudicação definitiva da obra de reabilitação e ampliação da Rede de Drenagem de Águas Residuais da Madalena.

Reunião de 20 de Junho
Deliberado renovar o Protocolo com o Clube Ténis de Mesa de Chaves, tendo como principal objectivo a realização de um “Plano
de Desenvolvimento do Ténis de Mesa no Concelho”.
Decidida a realização do projecto das “Férias Desportivas - Verão 2005”.
Representação do Município nos “VI Jogos do Eixo Atlântico”.

Arranjo urbanístico junto ao Monumento
A Autarquia está a levar a cabo um arranjo urbanístico entre a Avenida Nuno
Álvares e a Avenida do Estádio, junto ao Monumento. Para melhorar aquele
espaço, vai ser pavimentada toda a área com cubos de granito e colocado
no local mobiliário urbano diverso, como um quiosque, uma paragem de
autocarro e diversos bancos. A conclusão desta obra, no valor de 80 mil
euros, está prevista para finais de Agosto.

Aprovação definitiva da alteração ao Regulamento da Urbanização e da Edificação e Tabela de Taxas e Licenças devidas pela
realização de operações urbanísticas.
Aquisição de um imóvel - composto por edifícios e terrenos - situado na Quinta do Pinheiro (junto à Agros), propriedade da Adega
Cooperativa.
Definição das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis referente a Prédios Urbanos, a vigorar no exercício económico de 2006.
Foi presente, para conhecimento, a posição do Município referente à definição dos Índices de Localização - zonamento - no
âmbito do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.
Aprovada a primeira revisão aos Instrumentos de Gestão Financeira em vigor para o ano económico de 2005.
Aprovada a alteração de trânsito, que abrange a Travessa do Caneiro e a Rua do Caneiro.

Site oficial do Município de Chaves
www.cm-chaves.pt

Aprovada a alteração de circulação automóvel na Rua Adalberto S. Dias e Rua Agostinho Luís Alves.
Deliberada a introdução de alterações à Escritura Pública de Cessão de Exploração do Parque de Campismo do Rebentão.
Aprovada a integração do Município no Centro de Excelência no Ambiente e Inovação Tecnológica (CEAIT).
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Por ocasião das comemorações do Dia da Cidade

Município homenageia António Granjo
Por ocasião das comemorações do Dia do
Município, a Câmara também prestou
homenagem ao falecido António Granjo. O
presidente da Autarquia fez uma breve
abordagem ao 8 de Julho de 1912, altura
em se confrontaram os defensores da
jovem república e os fiéis da monarquia
destituída, facto que fundamenta o Dia do
Município. Para João Batista, “a polémica
é salutar”, não obstante, “o mais
importante é que este dia seja vivido e signifique para os flavienses unidade em prol do
desenvolvimento da cidade, do concelho e da região”. João Batista falou sobre a
república, o seu significado e destacou os valores que a ela estão subjacentes. De
acordo com o autarca, “na figura de António Granjo, o Município quis homenagear os
republicanos, o Homem, os valores e os princípios da humanidade”. Aquando da
cerimónia, Júlio Montalvão Machado fez “um resumo breve do muito que haveria para
contar da vida de António Granjo”, referiu.

Chaves festejou em grande o Dia do Município
Mais uma vez, a cidade de Chaves esteve em
festa, para comemorar o Dia do Município, que
se assinala a 8 de Julho. No entanto, as
diversas actividades do programa preparado
pela Câmara Municipal prolongaram-se por
sete dias, proporcionando aos flavienses muita
animação e diversão para todos os gostos e
idades.
Assim, marcaram os festejos
actividades tão diversas como a tradicional
arruada com as bandas filarmónicas do concelho, a atribuição de condecorações
municipais, uma homenagem ao falecido António Granjo, uma maratona de futsal, a
actuação de bandas, concertos, uma concentração de minis e a corrida da freguesia
da Madalena. O cortejo etno-musical, que decorreu no domingo, envolvendo 33
freguesias do concelho, e um grandioso espectáculo piromusical, na noite de sextafeira, foram dois dos momentos altos da programação a que, ao longo dos sete dias, a
população aderiu massivamente.

Cerca de 20 mil pessoas assistiram ao Cortejo Etno-Musical
A Câmara realizou, no passado dia 10, um Cortejo
Etno-musical, que contou com a participação de 33
freguesias do concelho e treze carros alegóricos,
envolvendo cerca de 1150 pessoas. Mesmo apesar
do calor que se fazia sentir, saíram às ruas cerca de
20 mil pessoas. Durante a fase de preparação, as
aldeias estiveram unidas em torno da iniciativa,
sobressaindo valores de solidariedade e de
convivialidade, mostrando orgulhosamente o que de
melhor as suas freguesias têm, quer a nível etnográfico, quer musical. Com a
realização deste cortejo, a Autarquia pretendeu atingir diversos objectivos, entre os
quais a incrementação de formas de participação da população em geral; a criação de
agentes sócio-culturais em cada freguesia; promover social e culturalmente a região
flaviense; apostar na qualidade de vida rural e urbana, com o intuito de criar condições
para fixar e integrar social e culturalmente a população e ainda valorizar a história e a
cultura da região.

Iniciativa contou com a participação de cerca de 4 mil pessoas

IX Encontro de Idosos superou expectativas
O “IX Encontro de Idosos do Concelho de
Chaves”, promovido pela Câmara, no dia 26
de Junho, no âmbito das comemorações do
Dia Internacional da Pessoa Idosa, superou
todas as expectativas. O aprazível Jardim
Público foi o palco do evento, que acolheu
cerca de 4 mil idosos, tendo assim
ultrapassado o número de participantes dos
anos anteriores. Do programa constou muita
animação, música, convívio e entrega de lembranças alusivas ao evento. Esta
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iniciativa visou, entre outros aspectos, potenciar uma grande dinâmica relacional, com
especial destaque para a partilha de histórias de vida, reencontros de amigos e
experiências comuns.

Chaves vai ter Laboratório de Qualidade e Segurança
alimentar e ambiental
O Município vai criar uma Associação de índole científica e técnica, denominada “AQA
Associação para a Promoção da Qualidade e Segurança Alimentar e Ambiental”. Esta
Associação permitirá não só responder às solicitações dos operadores e empresas
industriais em matéria de qualidade, segurança alimentar e ambiental, mas também a
implementação de um laboratório de qualidade e segurança alimentar e ambiental no
concelho de Chaves.
A decisão da constituição jurídico-legal da AQA foi tomada na reunião de câmara do dia
18 de Abril, altura em que foram, ainda, aprovados os estatutos da mesma.
Posteriormente, o assunto foi levado à Assembleia Municipal, no dia 27 de Abril,
salientando-se o facto de, além de uma votação favorável unânime, a proposta reuniu tal
consenso que os partidos da oposição destacaram a importância e o empenho da
Autarquia no que toca a este projecto.
Para a Autarquia, a constituição desta Associação tem como objectivo o exercício da
actividade de investigação científica, orientada para a prestação de serviços no campo
da promoção da qualidade e segurança alimentar e ambiental, da inovação tecnológica,
bem como a colaboração, neste âmbito, com organismos, empresas e instituições.

Transportes Públicos Urbanos em Chaves
A cidade de Chaves vai poder contar, até finais de Agosto, com um serviço de transportes
públicos urbanos. Na reunião de câmara de 16 de Maio, foi deliberada a legal
constituição de uma parceria público-privada - tendo em vista a gestão, exploração,
rentabilidade e valorização destes serviços - e ainda aprovado o modelo jurídico e
financeiro adoptado: uma sociedade por quotas, denominada provisoriamente de “TUC
Transportes Urbanos de Chaves, Lda”.
Para a Câmara Municipal, a implementação dos Transportes Públicos e demais
equipamentos urbanos envolventes, constitui não só a realização de um interesse local,
mas também de um interesse regional, pela sua importância para o concelho, ao dotá-lo
com um serviço moderno e funcional, com a inerente resolução dos actuais
constrangimentos de parqueamento e mobilidade no centro da cidade de Chaves.

Sociedade Anónima vai gerir Parques Subterrâneos
Na reunião de câmara de dia 16 de Maio, foi também deliberada a constituição de uma
parceria público-privada, tendo em vista a construção, criação, instalação, gestão,
exploração e conservação dos parques de estacionamento da Lapa, do Arrabalde e da
Avenida dos Bombeiros Voluntários. Para tal, foi ainda aprovado o modelo jurídico e
financeiro: uma sociedade anónima denominada provisoriamente de “Parques Flavia
Gestão de Parques de Estacionamento de Chaves, S.A”.
A implementação a curto prazo dos Parques Subterrâneos será feita em regime de
parceria, no sentido de proporcionar a sua melhor utilização, gestão, exploração,
rentabilidade e valorização. Esta parceria público-privada visa, ainda, o aproveitamento
da capacidade financeira e do saber fazer e experiência dos privados na realização de
infra-estruturas e na gestão de serviços, com a finalidade de minorar as carências infraestruturais de parqueamento no centro da cidade de Chaves e potenciar o seu
crescimento económico e social.

Para rentabilizar os investimentos de requalificação do balneário termal e atrair mais aquistas

Novos pacotes turísticos de Termalismo e Hotelaria

“Fazer aumentar a ocupação em época baixa com programas para grupos e para clientes
individuais”. Este é um dos objectivos da empresa municipal que gere as Caldas de
Chaves- Termas.
Entre outras estratégias de actuação, a empresa “Gestão de Equipamentos do Município
de Chaves, E.M.” quer “associar a marca 'Caldas de Chaves - Termas - O SPA do
Imperador' às unidades hoteleiras”, “garantir a qualidade dos serviços prestados”, bem
como “oferecer ao parque hoteleiro do concelho a possibilidade de vender SPA sem
investimento”. Ou seja, fazer das Termas uma estrutura de animação para que as
instituições hoteleiras possam usufruir deste SPA.
A ideia é consolidar uma nova estratégia de termalismo no concelho, através da aposta
em programas para grupos (de três, cinco e sete dias) e programas para clientes
individuais, que incluirão, além da estadia (em hotéis, pensões, residenciais e casas de
turismo rural) diversos tratamentos pré-definidos em pacotes termais, nos quais se
incluem massagens, banhos, sauna, exercícios cardiovasculares com prescrição
técnica, duches de vichy, a jacto, entre outros. Tratamentos esses a preços aliciantes.
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MADALENA

AGOSTO 2005

No seguimento de uma política de descentralização

Reunião de Câmara na Madalena

Teve lugar, no dia 6 de Junho, na Junta de Freguesia da Madalena, uma
reunião de câmara aberta à população em geral. A sessão foi
deslocalizada para aquele local, no âmbito de uma política de
descentralização que a Autarquia tem vindo a seguir, e permitiu aos
munícipes tomarem conhecimento do debate de projectos de interesse
para o desenvolvimento do concelho. Entre estes encontra-se o
saneamento básico da Freguesia da Madalena, cuja obra foi entregue
ao empreiteiro.

Reabilitação e Ampliação da Rede de Drenagem de Águas Residuais
Na reunião do executivo camarário de 6 de Junho, foi deliberada a
reabilitação e ampliação da rede de drenagem de águas residuais da
freguesia da Madalena. A obra foi entregue à empresa “HabimaranteSociedade de Construções, S.A.”, pelo valor de cerca de 1 milhão e 118
mil euros, com um prazo de execução de um ano.

Aberto Concurso para alargamento de arruamentos no Prado
A Autarquia deliberou, em reunião no dia 6 de Junho, abrir concurso
para o projecto de execução da obra de alargamento de arruamentos
no Prado.
Este projecto contempla os trabalhos de movimento de terras,
demolição de muros existentes, execução de novos muros e
respectivas vedações. O valor base do orçamento deste projecto é de
cerca de 102 mil euros, prevendo-se que o prazo de execução seja de
90 dias.

2. Terça

Concerto com a Orquestra Ligeira de Chaves
[22h00] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

3. Quinta a 14. Domingo

Exposição Galicia en Foto (Encontro de Culturas)
[21h30] Sala Nadir Afonso
Patente ao público até ao dia 14 de Agosto.
Org.: Associação Chaves Viva, CMC, Delegação Regional
da Cultura do Norte

4. Quinta

Concerto com a Banda Musical de Rebordondo
[21h00] Largo Miguel Carvalho, em Vidago
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

13. Sábado a 21. Domingo

Concerto de Música Folk As Faltriqueiras (Encontro de
Culturas)
[22h00] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC e Delegação Regional
da Cultura do Norte
Concerto D' ZRT
[21h30] Forte de S.Neutel
Org.: Grupo Desportivo de Chaves
Apoio: E.Leclerc, Tvi, NZ produções

Na reunião camarária de 6 de Junho, a Autarquia procedeu à abertura de
concurso para a ampliação e reabilitação do Mercado Municipal de Vidago.
O referido projecto contempla, essencialmente, a execução de uma
cobertura de duas águas com painel composto, suportada por uma
estrutura de perfis de aço, assegurando a iluminação natural. A empreitada
prevê, ainda, trabalhos de demolição de escadas e paredes, assim como a
construção de novas paredes. Serão também substituídas as bancas de
venda existentes em betão, por bancas amovíveis. Está também
contemplada a abertura de montras, a remodelação das peixarias e outros
trabalhos diversos, bem como a instalação de uma plataforma elevador de
escada, adaptando assim o mercado, às necessidades inerentes à
mobilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas e motoras.
O valor base do orçamento da empreitada está estimado em 125 mil euros,
com um prazo de execução de 120 dias.

Câmara quer construir Parque de Lazer na Quinta da Freixeda
Na reunião de câmara de 6 de Junho, o executivo camarário
reconheceu o interesse da construção de um Parque de Lazer na
Quinta da Freixeda, em Vidago, na sequência da apresentação de um
estudo prévio. Este Parque de Lazer que a Câmara pretende
incrementar na Quinta da Freixeda será composto por um complexo de
piscinas e dois campos de jogos, sendo um para a prática de futebol de
iniciados e outro para voleibol (com um cariz mais informal). Entretanto,
serão contactadas várias entidades - entre as quais a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Norte, o Instituto do Desporto de
Portugal, o Serviço Nacional de Bombeiros e a Delegação de Saúde que deverão pronunciar-se sobre o assunto.

MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE
(Praça de Camões)

Aberto todos os dias
Horário de Verão - 09h00/12h30 e das 15h00/18h30

Grupo de Metais da Galiza (Encontro de Culturas)
[21h30] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC e Delegação
Regional da Cultura do Norte

15. Segunda

4. Quinta a 8. Segunda

Festas em Honra de Nossa S.ª da Saúde, em Vidago
Missa Cantada, Sermão, Majestosa Procissão
Fanfarra de Alpendorada
Org.: Comissão de Festas da Vila de Vidago

17. Quarta

Concerto com a Orquestra Ligeira de Chaves
[22h00] Santa Cruz Trindade em Chaves
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

5. Sexta

Concerto com a Orquestra Ligeira de Chaves
[22h00] Largo Miguel Carvalho, em Vidago
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

Ana e José Malhoa
[21h30] Forte de S.Neutel
Org.: Grupo Desportivo de Chaves
Apoio: E.Leclerc, Tvi, NZ produções

Exposição “Vestígios”, do Pintor Mário Lino
[21h30] Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves
Patente ao público até ao dia 23 de Agosto.
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

19. Sexta

Concerto pela Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”
[21h30] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

Concerto com a Banda Musical de Rebordondo
[21h30] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

19. Sexta a 21. Domingo

Festividades em honra de Santa Bárbara
Ventuzelos. Org: Comissão de Festas De Ventuzelos

6. Sábado

Festival de Folclore
[16h00] Largo Miguel Carvalho, em Vidago
Org.: Grupo de Danças e Cantares de Chaves
Apoio: Associação Chaves Viva, CMC

23. Terça

XI Festival Nacional de Folclore
Do Grupo de Danças e Cantares Regionais de Santo
Estêvão

Ampliação e reabilitação do Mercado

14 Domingo

Dia do Emigrante
Vilas Boas
Org.: A.D.C.A Vilas Boas

Festival de Folclore
[22h00] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Grupo de Danças e Cantares de Santo Estêvão,
Associação Chaves Viva, CMC

VIDAGO

Semana Cultural de Vilarelho da Raia
Exposição de trabalhos artesanais e artes decorativas

Teatro de Rua Picompé (Encontro de Culturas)
[21h00] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC e Delegação Regional
da Cultura do Norte

Concerto com a Orquestra Ligeira de Chaves
[22h00] Casas dos Montes em Chaves
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

25. Quinta

Concerto com a Orquestra Ligeira de Chaves
[22h00] Bairro Verde em Chaves
Org.: Associação Chaves Viva, CMC
Exposição de pintura dos alunos do pintor flaviense
Alfredo Cabeleira
[21h30] Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves
Patente ao público até ao dia 31 de Agosto.
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

26. Sexta

Concerto pela Banda Musical de Torre de Ervededo
[21h30] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

6. Sábado a 8. Segunda

Grandiosas Festas em Honra de Santo António
Lamadarcos
Org.: Comissão de Festas de Lamadarcos 2005

31. Quarta

7. Domingo

Concerto pelo Trio Lusíada (Encontro de Culturas)
[21h30] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC e Delegação Regional
da Cultura do Norte

Concerto com a Orquestra Ligeira de Chaves
[22h00] Bairro do Aregos em Chaves
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

Concerto pelo Grupo Musical Função Públika
[22h00] Largo Miguel Carvalho em Vidago
Org.: Comissão de Festas de Vidago
Apoio: Associação Chaves Viva, CMC
Festa Tradicional
[16h30] Ventuzelos
Actuação do Grupo de Danças Tradicionais de Ventuzelos e
Rancho Folclórico da Associação de Vilas Boas
Org.: Grupo Quartuzelos

10. Quarta

Concerto com a Orquestra Ligeira de Chaves
[22h00] Alameda de S.Roque na Madalena
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

11. Quinta

Xornadas de Folclore de Ourense
[21h30] Forte de S. Neutel
Org.: Associação Chaves Viva, CMC, Deputácion Provincial
de Ourense

12. Sexta

Concerto pela Banda Musical de Loivos
[21h30] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC

13. Sábado

Orquestra de Câmara Galega (Encontro de Culturas)
[21h30] Largo General Silveira (Largo das Freiras)
Org.: Associação Chaves Viva, CMC e Delegação Regional
da Cultura do Norte

13. Sábado a 15. Segunda

3ª Feira de Artesanato e Alimentação, Outeiro Seco
Org.: Junta de Freguesia de Outeiro Seco
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Síntese cronológica dos factos mais relevantes ocorridos durante a realização dos empreendimentos

Largo General Silveira (Largo das Freiras)

Arrabalde/Ponte Romana/Madalena

Programa “Chaves em Revista”, na Rádio Larouco
Sextas-feiras, Sábados e Segundas, às 12h30 e 17h30

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

VAMOS POUPAR ÁGUA
GOTA A GOTA
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Ruas do Centro Histórico
??-06-1999
29-06-1999
6-07- 1999
08-09-1999
25-09-1999
29-09-1999
??-04-2000

19-09-2000
4-10-2001

30-08-2002

02.09.2002

04.09.2002

Apresentação do Projecto Base (1ª versão)
Aprovação pela Câmara do Projecto Base (1ª versão)
Envio do Projecto Base para o IPPAR
Reunião em Chaves com os projectistas e com os representantes do IPPAR
Aprovação do projecto de execução para efeitos de instrução de candidatura
URBCOM, mediante homologação em reunião de câmara imediata.
Parecer do IPPAR sobre o projecto das oito ruas do Centro Histórico.
Apresentação do projecto base (2ª versão) das seis Ruas do Centro Histórico
que inclui o projecto de Arquitectura Paisagística, o projecto da Rede de
Drenagem da Águas Residuais e de Distribuição de Água e de Instalações
Eléctricas.
Aprovação em reunião de Câmara do projecto de execução da Rua de Santo
António.
Apresentação do projecto de execução das 6 Ruas: Arquitectura
Paisagística, Rede de Águas Residuais e Distribuição de Água e de
Instalações Eléctricas.
Reunião de Coordenação para análise do estado dos projectos (Arrabalde e
Ruas do Centro Histórico) e da candidatura ao URBCOM- Projecto de
Urbanismo Comercial de Chaves.
Reunião (técnica) para análise dos projectos, tendo-se considerado que os
mesmos deveriam ser sujeitos a alterações/correcções antes de dar início às
empreitadas das respectivas obras.
Envio de cópia do projecto das Ruas do Centro Histórico e do Largo do
Arrabalde ao IPPAR (Ruas e Largo do Arrabalde).

Envolvente do Forte de S. Francisco

Mais saneamento nas Freguesias do concelho
Na reunião camarária do dia 6 de Junho, foram adjudicadas obras de
saneamento em várias freguesias do concelho, entre as quais Águas Frias, Cela,
Carvela, Vilas Boas e Soutelinho da Raia.
A empreitada em Águas Frias foi adjudicada à empresa “Aníbal Ribeiro Alves &
Filhos, Lda.”, pelo valor de cerca de 153 mil euros, com um prazo de execução de
180 dias.
As obras de saneamento em Cela foram atribuídas à firma “Escavações e
Terraplanagens do Barroso, Lda.”, pelo valor de cerca de 117 mil euros, também
com um prazo de execução de 180 dias.
Relativamente às obras em Carvela, as mesmas foram adjudicadas à empresa
“Comporto-Sociedade de Construções, S.A.”, pelo valor aproximado de 220 mil
euros, prevendo-se que fiquem concluídas em 210 dias.
Na freguesia de Vilas Boas, a empreitada foi entregue à empresa “Escavações e
Terraplanagens do Barroso, Lda”, pelo valor de cerca de 133 mil euros, com um
prazo de execução de 180 dias.
A obra da rede de drenagem de águas residuais de Soutelinho da Raia foi
adjudicada ao consórcio formado pelas firmas “Construções Quatro Maio, Lda.”
e “José Moreira & Filhos, Lda.”, pelo valor de aproximadamente 250 mil euros,
com um prazo de execução de 210 dias.
O executivo camarário deliberou também proceder à abertura de concurso para
o projecto de execução da obra “Emissário de Bustelo/Sanjurge e Interligação à
Rede de Acesso à ETAR”. O valor base do orçamento deste projecto é de cerca
de 120 mil euros, prevendo-se que o prazo de execução seja de 90 dias.
Na mesma reunião, foram ainda adjudicados os trabalhos de conclusão das
obras de saneamento em Bóbeda e Vilela do Tâmega.
No dia 4 de Julho, também em reunião do executivo camarário, foram
adjudicadas, definitivamente, obras de saneamento em mais freguesias, entre
as quais Outeiro Seco, Oucidres, São Julião de Montenegro e a ligação entre
São Lourenço e o Campo de Cima.
A empreitada em Outeiro Seco foi adjudicada à empresa “Cabral & Filhos, S.A.”,
pelo valor de cerca de 100 mil euros, com um prazo de execução de 90 dias.
As obras de saneamento básico em Oucidres foram atribuídas ao consórcio
formado pelas empresas “JMR2 Engenharia” e “Estevão Vinhais Chaves”, pelo
aproximado de 115 mil euros, com um prazo de execução de seis meses.
Na freguesia de São Julião de Montenegro, a empreitada foi entregue à empresa
“Comporto-Sociedade de Construções, S.A.”, pelo valor de cerca de 222 mil
euros, com um prazo de execução de sete meses.
O executivo camarário deliberou, também, proceder à adjudicação definitiva da
obra “Emissário de São Lourenço ao Campo de Cima”. A empreitada foi entregue
à empresa “Sincof Sociedade Industrial de Construção Flaviense, Lda.”, pelo
valor de cerca de 165 mil euros, prevendo-se que o prazo de execução seja de
sete meses.
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OBRAS EM CURSO NO MUNICÍPIO
Viveiro de Empresas e Centro
de Dinamização Sócio-Económica e
Promoção Empresarial - 1ª Fase

Escola de Artes e Ofícios de Chaves,
Auditório, Museu Ferroviário e Restaurante

Parque de Actividades

Centro Sócio-Educativo em Rebordondo

Pontão da Raposeira

Remodelação da Rua Central em
Outeiro Seco

PÁGINA 8

Remodelação Urbanística e Tecnológica da
Área Termal - Jardim do Tabolado - 1ª Fase

