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ARTISTAS DE 73 PAÍSES
CONCORRERAM AO
FESTIMAGE
Fotógrafos e criadores de
arte digital de 73 países
participam no FestimageFestival Internacional da
Imagem, evento que está a
ser promovido pela Câmara
Municipal de Chaves através
da Internet.
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Assembleia Municipal
aprovou Contas de 2005

CHAVES VAI REALIZAR
ENCONTRO DE ARTES
PLÁSTICAS A NÍVEL
NACIONAL
De 10 de Junho a 7 de Julho, vai ter lugar em
Chaves o “Encontro de Arte Jovem Bienal de
Arte”, uma iniciativa organizada pela “TamaganiAssociação de Artistas Plásticos do Alto
Tâmega e Val de Monterrei” e pela Câmara
Municipal de Chaves.
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Autarquia valoriza espaços públicos

JARDIM PÚBLICO
VAI SER REQUALIFICADO

PISCINAS DO
REBENTÃO
ABERTAS DESDE 3 DE JUNHO

VISITE-NOS

Dando continuidade à
sua estratégia de
valorização dos
espaços públicos da
cidade, a Câmara vai
requalificar e
revitalizar o Jardim
Público.
Página 2

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios

DEFENIDAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO
DE FOGOS FLORESTAIS PARA OS PRÓXIMOS
CINCO ANOS
Depois de aprovado, no dia 27
de Abril, em reunião da
Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra
Incêndios, o executivo tomou
conhecimento, na reunião
camarária de 4 de Maio, do
Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios
para os próximos cinco anos.
Página 7
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Iniciativa “Dar Voz ao Munícipe”

Autarquia valoriza espaços públicos da cidade

Flavienses e Autarquia debateram
futuro do concelho em conjunto

Jardim Público vai ser requalificado
e revitalizado
Mais uma obra no âmbito do Programa Polis

No passado mês
de Abril, a Câmara
realizou mais uma
iniciativa “Dar Voz
ao Munícipe”,
dando assim a
possibilidade aos
flavienses de
debaterem com os
responsáveis pela
A u t a r q u i a ,
nomeadamente o
Presidente e os elementos da Vereação, projectos de
interesse para o concelho.
Ao longo desta acção
da Autarquia flaviense (inédita
a nível nacional), os munícipes
puderam questionar o
executivo municipal, mas
também dar a sua opinião
sobre o desenvolvimento do
concelho, apresentando
sugestões para a melhoria da
qualidade de vida dos
flavienses.
O executivo camarário
aproveitou este encontro - o
primeiro desde o início do
segundo mandato - para
apresentar o reordenamento
da rede escolar e ainda para
falar aos munícipes sobre a

instalação de novas superfícies
comerciais no concelho. O
Presidente e os Vereadores
responderam, de forma clara,
às várias questões colocadas
pelos presentes, esclarecendo
assim todas as dúvidas sobre
os temas que estão na ordem
do dia.
No que concerne à
regularidade da iniciativa, que
tem cerca de três anos, o
executivo camarário quer
realizar este fórum de dois em
dois meses, para que se torne
um hábito os munícipes terem
perante si o executivo
camarário.

Dando continuidade à sua
estratégia de valorização
dos espaços públicos da
cidade, a Câmara vai
requalificar e revitalizar o
Jardim Público.
Na reunião camarária
do dia 18 de Maio, o executivo
autorizou a abertura de
concurso público para a
execução da empreitada. O
projecto de execução prevê a
realização dos seguintes

trabalhos: pavimentos fexiveis;
mobiliário urbano; pavimentos
em granito; instalações
eléctricas de baixa tensão;
plantações/ajardinamentos;
reparação e tratamento de
estruturas metálicas;
estruturas e elementos de
betão e saneamento.
O valor base da
empreitada está estimado em
407 mil euros, com um prazo de
execução de cinco meses.

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas

Licença de Utilização
Totalizando um “bolo” de cerca de 25 mil euros

Apoio às actividades extra-curriculares das escolas
No sentido de dar
continuidade ao apoio
financeiro para a
concretização das
actividades extracurriculares dos
estabelecimentos de
ensino do concelho - à
semelhança dos anos
lectivos anteriores - e para
que haja uniformidade na
atribuição dos apoios
solicitados, a Câmara já
concedeu apoios
financeiros às escolas.
Deste modo, o
Município contemplou cada um
dos três Agrupamentos
Verticais do concelho (Dr.
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Francisco Gonçalves Carneiro,
Nadir Afonso e Vidago) com
2.500€, para as actividades
extracurriculares e 6€ por
aluno, para as actividades
extra-curriculares do préescolar e do 1º ciclo.
A Escola Profissional
de Chaves e as escolas
secundárias (Dr. Júlio Martins,
António Granjo e Fernão de
Magalhães) também
receberam cada uma 1.500€.
Recorde-se que a
Autarquia, para além dos
auxílios económicos directos,
também financia as limpezas
dos estabelecimentos de
ensino, bem como a aquisição
de material informático.

Os proprietários dos
estabelecimentos de
restauração e bebidas, que
possuam alvarás sanitários
ou licenças de utilização
emitidos antes de 4 de Julho
de 1997, deverão dirigir-se ao
Município de Chaves
(Divisão de Gestão
Territorial), para proceder à
respectiva Regularização
das Licenças.
A referida regularização surge
na sequência de alterações
comunitárias, no que concerne
à segurança e higiene dos
cidadãos (utentes dos
estabelecimentos) e à poluição
sonora. Para se proceder à

regularização, é necessária a
entrega de um Projecto de
Segurança Contra Incêndios,
bem como do Certificado
Acústico (Regulamento Geral
do Ruído). Posteriormente,
será realizada uma vistoria
para a emissão da licença de
utilização.
Saliente-se que, esta nova
licença é muito importante,
uma vez que, caso não seja
efectuada a sua regularização,
poderá incorrer em contraordenação (que pode ir até aos
30 mil euros), bem como na
impossibilidade de efectuar
qualquer contrato de
transmissão e/ou contrato de
promessa do imóvel ou
fracção.
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Com 61 votos a favor, 18 contra e 7 abstenções

Assembleia Municipal aprovou Contas de 2005
As Contas de 2005 do Município foram aprovadas na
sessão da Assembleia Municipal, do passado dia 26 de
Abril, com 61 votos a favor, 18 contra e sete abstenções.
Para o Presidente da
Câmara, o ano de 2005 foi
absolutamente excepcional, já
que os resultados
ultrapassaram os objectivos
inicialmente previstos. As
contas traduzem uma
execução física de 96,44% e
uma execução financeira de
58,54%, superando de longe
as metas estabelecidas.
Segundo o autarca, o
património municipal
aumentou cerca de 20 milhões
de euros. No entanto, a dívida
também aumentou, dado o
grande volume de obras e o
facto de ficaram por transferir
verbas provenientes de

f i n a n c i a m e n t o
externo/comunitário, cujo
reembolso ficou diferido para
2006.
Quanto às despesas
com o pessoal, estas
representam 23% da despesa
total da Câmara. Ao longo do
ano, as funções mais
valorizadas foram as funções
sociais, que tiveram maior
investimento, representando
51% das Grandes Opções do
Plano.
Segundo o edil, o
património da Câmara está
actualmente avaliado em cerca
de 150 milhões de euros.

Com os prémios de aquisição vai criar-se Museu de Arte Jovem Contemporânea em Chaves

Chaves vai realizar Encontro de Artes Plásticas a nível nacional
De 10 de Junho a 7 de Julho, vai ter
lugar em Chaves o “Encontro de Arte
Jovem Bienal de Arte”, uma iniciativa
o r g a n i z a d a p e l a “ Ta m a g a n i Associação de Artistas Plásticos do
Alto Tâmega e Val de Monterrei” e
pelo Município de Chaves.
De acordo com as
duas entidades organizadoras,
este evento nasceu da
necessidade de realizar em
Portugal uma manifestação de
arte jovem, que, além de criar
um movimento privilegiado de
comunicação, permita reunir e
dar expressão à pluralidade de
movimentos e tendências
existentes no campo da criação
artística.
Segundo o Presidente
da Câmara, foi com muito

entusiasmo que o município
abraçou esta iniciativa, que
classificou como um
acontecimento cultural
marcante, que projectará a
cidade, o concelho e a região a
nível nacional.
Este evento - em que
estarão expostas obras de 95
artistas, ocupando uma área
de cerca de 5.000 m2
contará com cinco espaços
de exposição permanentes:

Jardim Público, Largo General
Silveira, Pavilhão da ADRAT,
Sala Multiusos do Centro
Cultural de Chaves, bem como o
Regimento de Infantaria n.º 19,
onde ficará instalado o núcleo
central da exposição. De
salientar que, estes espaços de
exposição estarão abertos ao
público desde as 9h00 às
24h00, todos os dias da
semana, contando para isso
com o apoio de cerca de 90

estudantes voluntários da
Escola Profissional de
Chaves, Escola Secundária
Dr. António Granjo e da
Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD
- Chaves).

MUSEU DE ARTE JOVEM EM CHAVES

O júri deste Encontro de Arte, constituído por seis
comissários, atribuirá vários prémios de aquisição que se
constituirão em património da Autarquia flaviense, com vista à
criação nesta cidade de um futuro “Museu de Arte Jovem
Contemporânea Portuguesa”.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE CHAVES É CONSIDERADA UM BOM EXEMPLO DE INVESTIMENTO NA REGIÃO NORTE
A Plataforma Logística de Chaves (uma das 11 da Rede Nacional) foi considerada como um bom exemplo de investimento de fundos
comunitários, na região Norte do país.
No âmbito da visita de trabalho da Comissária da Política Regional da Comissão Europeia, Danuta Hübner, à Galiza, realizou-se no
passado dia 3 de Junho - dia da cooperação transfronteiriça - uma reunião, na qual estiveram presentes o Presidente da Xunta da
Galiza, representantes da euro-região Norte de Portugal-Galiza e o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte de
Portugal. No mesmo encontro, o Presidente da Câmara de Chaves foi convidado a apresentar o Projecto.
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Com mais de 1500 trabalhos

Artistas de 73 países concorreram ao Festimage
Fotógrafos e
criadores de arte
digital de 73
p a í s e s
participaram no
FestimageF e s t i v a l
Internacional da
Imagem, evento
que está a ser
promovido pela
Câmara Municipal
de Chaves através
da Internet.

Desenhado
para ser um evento
internacional, o site
através do qual o
evento se organiza,
além da sua versão
em língua portuguesa,
possui versões em
castelhano, francês,
alemão e inglês.
O Festimage,
cujo logótipo foi criado
pela artista gráfica
M a u r r e n To n , d e
Bóston, Estados
Unidos da América,
propõe-se “invadir” a
cidade de Chaves com
um verdadeiro festival
de imagens.

Entre o dia 20
de Abril e o dia 15 de
Maio - período em que
decorreram as
inscrições - mais de
1500 pessoas de todo
o mundo enviaram os
seus trabalhos para
www.festimage.org,
através do qual se
realiza o certame.
Com 323 concorrentes, a Espanha é o país com a maior
representação no Festimage. Do Brasil concorreram 283 pessoas
e de Portugal 209.
Participações significativas foram também as dos argentinos,
com 92 trabalhos concorrentes, dos estadunidenses, com 87, e
dos alemães, com 72.
Até 31de Maio, decorreu a fase de votação do público. Os
50 trabalhos mais votados nesta fase são agora submetidos à
votação de um júri internacional, constituído por fotógrafos,
artistas, críticos de arte e professores da Argentina, Canadá,
Austrália, Catalunha, Chile e Portugal, até ao dia 10 de Junho.

Da autoria de Guida Nunes

De acordo com a
autora, este
romance “é uma abordagem
real e sofrida não só da
pobreza material, mas também
do abandono moral a que são
votadas as pessoas pobres e
desprovidas de laços
familiares e afectivos.
Os habitantes e dirigentes
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Com os 50 trabalhos mais votados pelo público será feita,
ainda, uma exposição tradicional no Centro Cultural de Chaves,
cuja inauguração será em 8 de Julho.
O prémio para o concorrente que se classificar em
primeiro lugar será de 5.000,00 euros.

Obras de Saneamento na Freguesia de Moreiras

“Europa Escondida” é mote de livro
Foi apresentado
publicamente, no
dia 26 de Maio, o
livro “Europa
Escondida”, da
autoria de Guida
Nunes.

As obras admitidas a
concurso, para além
de ficarem em
“exposição” no portal
www.festimage.org,
serão também exibidas, nas noites do próximo Verão, nos lugares
de lazer mais frequentados da cidade de Chaves.
Por sua vez, alguns dos trabalhos finalistas do concurso
serão ampliados para grandes dimensões e serão colocados nas
fachadas de alguns edifícios do centro histórico da cidade, onde
ficarão expostos até ao fim de Setembro.

políticos do
continente
e u r o p e u
orgulham-se
do nível de
desenvolvimento

dos seus
países e fazem
comparações
com zonas
mais pobres do mundo, África,
Ásia e América Latina.
Esquecem, contudo, que uma
grande parte da sociedade, os
idosos e, sobretudo, os idosos
pobres estão a arrastar, não a
viver, décadas de vida sem
qualquer qualidade”.

Na reunião camarária do dia 18 de Maio, o executivo
autorizou a abertura de Concurso Público para as obras da
Rede de Drenagem de Águas Residuais de Moreiras e Torre.
O projecto de execução tem como objectivo a execução
da rede de drenagem de águas residuais domésticas das
aldeias de Moreiras e Torre, freguesia de Moreiras, com ligação
a uma Estação de Tratamento de Águas Residuais.
O valor base do orçamento deste projecto está
estimado em 313 mil euros, prevendo-se que fique concluído no
prazo de nove meses.

Água:
Poupe hoje
para ter amanhã
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Ministério da Saúde garantiu que o processo está em aberto e vai continuar em estudo

Futuro da Maternidade e integração do Hospital de Chaves
num Centro Hospitalar ainda não estão decididos
Na sequência da reunião do dia 12 de Maio, no Porto,
entre o Presidente da Câmara, a Comissão de Defesa do
Hospital Distrital de Chaves - que representa todas as
forças políticas da Assembleia Municipal local e integra
representantes da sociedade civil e instituições locais representantes dos municípios do Alto Tâmega e os
dois Secretários de Estado do Ministério da Saúde, os
primeiros quiseram “dar nota do que aconteceu e fazer
o ponto da situação”.

dos anseios das populações de
Chaves e do Alto Tâmega. Em
causa está o aprofundamento
dos estudos técnicos
existentes sobre o processo,
que terão em conta a
localização geográfica do Alto
Tâmega, assim como os
recentes melhoramentos no
Hospital de Chaves,
nomeadamente na cirurgia de
ambulatório.
Entretanto, a Câmara e
a Comissão aguardam a
realização uma nova reunião
com o Ministério da Saúde para
debater o assunto, já que,
tendo em conta este cenário,
sob o ponto de vista de
compromissos, tudo ficou em
aberto.
Quanto ao futuro da
maternidade de Chaves, uma
questão que tanto preocupa os
responsáveis do Município e as
populações locais, também
nada ficou, ainda, decidido.

O Presidente da Câmara e os restantes elementos da
referida Comissão traduziram o sentido da reunião, na qual foi
garantido que, tanto o processo de integração do Hospital
flaviense no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro,
como o fecho da maternidade, ainda não estão decididos pela
tutela.
No que diz respeito à primeira questão, é certo que a
referida integração da unidade de saúde só avançará se essa for a
vontade dos parceiros locais, já que a decisão só será tomada
depois de ter sido negociada e acordada com estes porta-vozes

De acordo com o
Despacho n.º 7495/2006, de 4
de Abril, o Ministério da Saúde
aceita o parecer técnico da
Comissão de Saúde MaternoInfantil, segundo o qual a
maternidade não encerrará até
estarem concluídas as
acessibilidades ao Município
de Chaves. Contudo, tendo em
conta as conclusões da reunião
com a tutela, João Batista

esclareceu que a decisão de
manutenção da maternidade
flaviense não pode estar
condicionada à conclusão da A24,
já que as acessibilidades
consideradas fundamentais à
região não se reduzem a esta via,
mas incluem também o acesso
aos outros concelhos limítrofes,
nomeadamente Montalegre,
Boticas e Valpaços.
Recomendando calma
no desenrolar deste processo,
uma vez que ainda não estão
tomadas decisões concretas e as
várias possibilidades continuam
em aberto, a Comissão de Defesa
do HDC promete manter-se
atenta e interventiva nesta
demanda, com um objectivo:
defender a prestação dos
cuidados de saúde essenciais às
populações da região do Alto
Tâmega, garantindo a sua
qualidade, acessibilidade e
equidade, para que ninguém fique
privado de um direito que é de
todos.
www.cm-chaves.pt
mais e melhor informação

Uma investigação do Capitão Pizarro Bravo

Mercado
“Moedas
Romanas, achados no Alto Tâmega
e Barroso” do
em livro
“Moedas
Romanas, achados no Alto Tâmega e Barroso”
Fumeiro
é o título do livro da autoria do capitão Fernando Pizarro
Bravo, apresentado publicamente no passado dia 22 de
Maio, pelo Presidente da Associação Numismática de
Portugal, Nestor Fatia Vital.
De acordo com o autor, esta obra - apoiada pelo Município
de Chaves, Associação de Desenvolvimento Regional do Alto
Tâmega e Grupo Cultural Aquae Flaviae e financiada pelo
Programa Comunitário Leader - é fruto de uma investigação no
Alto Tâmega e Barroso, que dura há cerca de 20 anos. Neste
trabalho, agora publicado, o capitão reformado da Ex-Guarda
Fiscal descreve e exibe as 1510 moedas romanas encontradas na
região.

Para o Presidente da
Câmara, é importante
apoiar estas iniciativas,
já que contribuem para
reforçar a nossa
identidade e defender
as nossas raízes. João
Batista deixou palavras
de elogio ao autor, que
c l a s s i f i c a d e
coleccionador dedicado
e estudioso atento, pelo
contributo que presta à história da nossa terra com o trabalho que
agora se dá a conhecer. Segundo o autarca flaviense, as moedas
são incontornáveis instrumentos de documentação histórica.
Inigualáveis na riqueza transversal das suas aportações são
também inconfundíveis na sua manifesta plurissignificação.

PÁGINA 5

B O L E T I M M U N I C I PA L - J u n h o d e 2 0 0 6

“Mercadinho do Folar de Chaves”
superou todas as expectativas
O “Mercadinho do Folar de
Chaves”, promovido nos
dias 29 de Março, 5 e 12 de
Abril, no Mercado
Municipal de Chaves,
atingiu os objectivos que a
este evento foram
consagrados: enaltecer o
produto com tradição
gastronómica secular;
gerar atractividade na

procura de um produto,
cuja certificação está em
curso, em parceria com a
A C I S AT - A s s o c i a ç ã o
Empresarial do Alto
Tâmega; bem como
consolidar a economia
empresarial da cidade em

torno de produtos de
panificação e pastelaria
com qualificação, tal
como o pastel de Chaves,
a bola de carne e o pão de
centeio.
Na última quarta-feira
do evento, o mesmo foi
abrilhantado pelo Centro Social
e Paroquial de Chaves, cujas
crianças, para além de

participarem numa experiência
de fabrico ao vivo, entoaram
canções alusivas ao sector
alvo. A RTP também esteve em
directo no local, para mostrar
não só à região transmontana
como ao resto do país e ainda
às comunidades emigrantes o
que de bom se faz em Chaves.

Tarifas das Piscinas do Rebentão
para a época 2006
Depois de aprovadas
pelo Conselho de
Administração da
Empresa Municipal de gestão de
equipamentos - as
tarifas das Piscinas
do Rebentão para a
época de 2006
também já foram aprovadas pelo executivo.
De referir que, os valores aprovados não apresentam alterações
em relação ao ano passado, excepto na cobrança do aluguer das
espreguiçadeiras a colocar junto aos guarda-sóis: 0-5 anos
(gratuito); 6-12 (1,00 €); 13-18 anos, mais de 65 e portadores de
cartão-jovem (1,50 €); 19-64 anos (2,50 €); bilhete semanal (15,00
€); guarda-sol (1,00 €); espreguiçadeira (0,50 €); cacifo (0,50 €).
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Produtores flavienses reúnem esforços para
ver reconhecido Folar e Pastel de Chaves
O Município
realizou, recentemente,
uma reunião com os
agentes económicos da
panificação e pastelaria do
concelho, com vista ao
reconhecimento e
protecção do Folar de
Chaves e do Pastel de
Chaves.

Tâmega. Depois de uma breve
apresentação do “poder da
história e da tradição” destas
iguarias flavienses pelas
técnicas da Autarquia, seguiuse uma explanação dos
procedimentos a seguir, para a
obtenção das marcas Folar de
Chaves - IGP (Indicação
Geográfica Protegida) e Pastel

A definição de um
Agrupamento de Produtores,
bem como a designação interi n s t i t u c i o n a l d e
acompanhamento foram duas
estratégias definidas pela
Autarquia, para levar a bom
porto este projecto. Como
entidade gestora do
Agrupamento ficou a ACISATAssociação Empresarial do Alto

de Chaves - ETG
(Especialidade Tradicional
Garantida).
O acolhimento à
proposta lançada pela Câmara
não podia ser melhor, apelando
esta para uma maior adesão
por parte dos produtores do
concelho às próximas reuniões
de trabalho.

Animação marcou Dia da Criança
no Jardim Público
No âmbito das
comemorações do Dia
Mundial da Criança, o
Município de Chaves
organizou, mais uma
vez, um conjunto de
actividades para os
mais novos, que juntou
no Jardim Público da
Cidade cerca de 3 mil
crianças, de todos os
estabelecimentos de
ensino, públicos e
privados do concelho.
A animação foi mais que
muita, durante todo o dia,

distribuindo-se os mais novos,
consoante as escolas, pelos
períodos da manhã e da tarde.
Este ano, as actividades - que
fizeram as delícias das crianças incluíram, além da animação
musical e dança, diversos ateliers
de pintura, bem como insufláveis.
Isto para além do convívio entre
os miúdos, que se prolongou com
a partilha de uma merenda,
oferecida pela Autarquia a todos
os participantes, bem como
chapéus alusivos ao dia.
Foi assim, com muita animação,
que as crianças comemoraram o
seu dia de forma diferente.
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Município promove Desporto para todos
A Autarquia continua a
promover várias
actividades desportivas,
dirigidas às diversas
classes etárias, com o
objectivo de ocupar de
forma saudável o tempo
livre dos flavienses e,
simultaneamente,
incentivá-los às práticas
desportivas.

Autarquia e dos Clubes e, por
isso, as modalidades e práticas
desportivas no concelho vãose consolidando e
desenvolvendo. Como
consequência, é também
visível uma maior participação
colectiva dos flavienses, no que
respeita a uma nova dinâmica
desportiva numa maior
diversidade de modalidades.

Mais de 1600 pessoas assistiram à peça teatral

“Auto da Paixão de Cristo” foi um sucesso

A peça de teatro “Auto da Paixão de Cristo”, organizada
pelo Grupo Etnográfico de Santo António de Monforte e
a Associação “Chaves Viva” - CMC, superou todas as
expectativas das entidades organizadoras.

Além das “Escolas de
Formação” - que incluem aulas
de Play Gym (ginástica
desportiva), Andebol, Futsal e
Atletismo - o Município
desenvolve ainda
Psicomotricidade, Actividade
Física Sénior, Actividade
Física nos Centros de Dia e o
Projecto Viver a Escola. Presta
também apoio aos Clubes,
Associações desportivas e
Escolas do concelho,
nomeadamente nas áreas da
formação, recreação e
desporto federado.
Cada ano que passa,
é maior o investimento da

A l é m d e s t a s
actividades desportivas
regulares, o Município organiza
também o Sarau do Desporto,
as Férias Desportivas
Municipais (Natal, Páscoa e
Verão), a Corrida da Liberdade,
o Encontro de Futsal Infantil
Municipal (25 de Abril), o
Torneio de Futsal InterFreguesias e, como momento
alto, não só para o Desporto,
mas também para os seus
agentes e público em geral,
decorrerá nos dias 12 a 18 de
Junho a “3ª Semana do
Desporto Flaviense”.

Mais de 1600 pessoas
assistiram a este teatro
religioso, onde se representou
a paixão e a morte de Cristo,
tendo como objectivos
estimular e envolver as
colectividades na mobilização
cultural de Chaves, ao mesmo
tempo que se recupera uma
tradição popular e se dinamiza
o património do concelho. O
Forte de S. Neutel foi o palco da
e n ce nação . Ma i s de 6 0
personagens deram vida a este
espectáculo tradicional, onde

os figurantes reviveram todas
as cenas principais da liturgia
da Semana Santa, desde a
entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém, celebrada no
Domingo de Ramos, até à
crucificação e morte de Cristo.
O “Auto da Paixão” foi realizado
num cenário produzido com o
intuito de trazer aos dias de
hoje a realidade das ruas de
Jerusalém. De referir que na
organização estiveram
envolvidas mais de 100
pessoas.

Este Plano prevê
sensibilizar a comunidade
concelhia para as medidas de
protecção e prevenção da
floresta; criar faixas de
protecção aos aglomerados
populacionais, habitações
isoladas, linhas eléctricas de
alta tensão e rede viária; dotar o
concelho de infra-estruturas de
apoio ao combate a incêndios,
adequadas à realidade do
Município, das quais se

destacam a reformulação da
rede de postos de vigia, a
fomentação de uma adequada
rede de vigilância móvel, a
construção e beneficiação de
pontos de água, bem como da
rede viária e corta-fogos. O
Plano prevê, igualmente,
fomentar a florestação e
recuperação de áreas ardidas,
prosseguindo os objectivos de
defesa da floresta contra
incêndios.

Através do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios

Defenidas estratégias de prevenção de fogos
florestais para os próximos cinco anos
Depois de aprovado, no
dia 27 de Abril, em reunião
da Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra
Incêndios, o executivo
tomou conhecimento, na
reunião camarária de 4 de
Maio, do Plano Municipal
de Defesa da Floresta
Contra Incêndios para os
próximos cinco anos
(2006-2010).

Com o intuito de atingir
os objectivos propostos deste
Plano, a autarquia candidatouse a um Programa de apoio
financeiro - Fundo Florestal
Permanente - o qual visa a
concretização das seguintes
acções: intervenções de
silvicultura preventiva (limpeza
e roça de matos à volta dos
aglomerados populacionais) e
vigilância nas florestas.

FALTA FOTO
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D E L I B E R A Ç Õ E S DA C Â M A R A

Município dá exemplo ao integrar
recolha organizada de óleos usados

Reunião de 6 de Abril
Aprovada a integração da Câmara Municipal na “Rede de
Recolha Organizada de Resíduos Produzidos no Sector da
Manutenção e Reparação Automóvel”;
Aprovada a constituição de uma Unidade de Acompanhamento
e Coordenação, no âmbito da execução do Sistema de Incentivos
a Projectos de Urbanismo Comercial - URBCOM, para
acompanhar e gerir o referido projecto de urbanismo comercial de
Chaves;
Aprovado o Projecto de Regulamento do Arquivo Municipal de
Chaves;
Decidida a atribuição de um subsídio aos três Agrupamentos
Verticais do concelho (Nadir Afonso, Francisco Gonçalves
Carneiro e Agrupamento de Vidago);
Aprovadas as Comemorações do Dia da Liberdade 2006;
Atribuição de um Subsídio ao Agrupamento Vertical Dr.
Francisco Gonçalves Carneiro, para garantir o apoio de mais
horas da tarefeira à Escola de Rebordondo;
Autorizada a celebração de um Protocolo de Colaboração com
a Escola Secundária Dr. Júlio Martins, destinado a estabelecer
uma parceria, com vista a boa utilização do pavilhão
gimnodesportivo do referido estabelecimento de ensino;
Aprovada a Proposta de Reorganização da Rede Escolar do
concelho;
Aprovado o Programa de Concertos com as Bandas
Filarmónicas do concelho;
Decidida a celebração de um Protocolo de Colaboração entre o
Município e a Orquestra do Norte;

Reunião de 13 de Abril
Aprovada a celebração de um Protocolo de Colaboração com a
“TAMAGANI - Associação de Artistas Plásticos do Alto Tâmega e
Val de Monterrei”, para a realização do evento “Encontro de Arte
Jovem Bienal de Arte”;

Reunião de 4 de Maio
Autorizadas as Comemorações do “Dia Mundial da Criança”;
Decidida a celebração de um Protocolo de Colaboração com a
Universidade do Porto, no sentido de dar apoio à participação dos
jovens flavienses no Projecto “Universidade Júnior”;
Atribuição de apoios às actividades extra-curriculares das
escolas do concelho;
O executivo tomou conhecimento do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios;
Aprovadas as Tarifas das Piscinas do Rebentão para a época
de 2006;
Aprovadas as Tarifas das Piscinas do Tabolado;

Protocolo visa contribuir para a sustentabilidade do
concelho e qualidade de vida dos munícipes

Para dar cumprimento às
obrigatoriedades legais,
no que toca à correcta
gestão de resíduos
produzidos na oficina de
automóvel da autarquia
flaviense, a Câmara
celebrou, no dia 17 de
Maio, um Protocolo de
Colaboração com a
Sogilub - Sociedade de
Gestão Integrada de Óleos
e Lubrificantes Usados e
com a empresa José Maria
Ferreira e Filhos,
representada legalmente
pela Palmiresíduos Combustíveis e Resíduos
Lda., no âmbito da
correcta gestão de óleos e
lubrificantes usados.
De referir que, após
consulta pública, a
Palmiresíduos foi a entidade a
quem foi adjudicada a recolha

da totalidade dos resíduos
produzidos no sector, em
reunião com os elementos da
C o m i s s ã o
d e
Acompanhamento de Gestão
de Resíduos Mecânicos, criada
para o efeito, e com a ACISAT Associação Empresarial do
Alto Tâmega.
Com este acordo, o
Município pretende contribuir
para a sustentabilidade do
concelho e para o aumento da
qualidade de vida dos
flavienses, bem como dar o
exemplo aos restantes agentes
económicos do sector da
manutenção e reparação
automóvel.
Entretanto, a Autarquia
continua a disponibilizar apoio
técnico a todos os operadores
que queiram colher
informações sobre este
sistema e avaliação das
vantagens da sua adesão.

Reunião de 18 de Maio
O executivo procedeu à reabertura de concurso tendente à
adjudicação da empreitada no edifício destinado à “Sede da Liga
dos Combatentes”.
Autorizada a abertura de Concurso Público para as obras da
Rede de Drenagem de Águas Residuais de Moreiras e Torre;
Abertura de Concurso Público para a Remodelação Urbana do
Largo do Tabolado, Jardim Público e Ponte Pedonal /
Requalificação e Revitalização do Jardim Público.
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Através da Biblioteca Municipal

Município promove Campanha de Recolha de
Livros Usados e Pesquisa das Lendas, Contos
e Tradições do concelho

Biblioteca participou nas comemorações
da “Semana do Livro”
De 17 a 23 de Abril, a Biblioteca Municipal participou na
“Semana do Livro”, integrada na Campanha
“Primavera de Livros”, promovida pelo Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas.
Através de uma visita
guiada à Biblioteca, os
alunos tiveram a
oportunidade de saber
como utilizar aquele
espaço e ainda que
serviços a biblioteca pode
oferecer. Divididos em
grupos, assistiram à “Hora
do Conto” e participaram
na leitura de vários textos.
No final, todas as crianças
redigiram um texto colectivo, partindo do título “se eu fosse um
livro”. Elaboraram, ainda, alguns trabalhos, que, como prova de
gratidão, ofereceram à Biblioteca.

Através da Biblioteca
Municipal, a Câmara está a
desenvolver mais duas
acções de promoção da
leitura junto dos mais
novos, no âmbito do
Projecto “Lendas, Contos
e Tr a d i ç õ e s d o A l t o
Tâmega e Barroso: do
contexto oral à expressão
e s c r i t a ” ,
d a
responsabilidade da
Associação de Municípios
do Alto Tâmega.
Tr a t a - s e d e u m a
campanha de recolha de livros
usados, bem como de lendas,
contos e tradições, tendo como
objectivo prioritário a
participação activa das
crianças.
Na “Campanha de
Recolha de Livros Usados”, as

crianças levam para as suas
escolas os livros que já leram,
para oferecer a outras
carenciadas que não têm as
mesmas possibilidades. A ideia
é partilhar com outras crianças
os livros que têm em casa. Os
livros oferecidos serão
entregues nos respectivos
Agrupamentos do concelho e
na Biblioteca, até ao final do
presente ano lectivo.
A outra acção pretende
envolver os alunos do 1º ciclo
na “Recolha de Lendas, Contos
e Tradições” do local onde
vivem, de modo a preservar o
património cultural. As crianças
trabalharão nas escolas os
textos, reescrevendo-os e
ilustrando-os, para,
posteriormente, serem
publicados.

Programação de Concertos das Bandas Filarmónicas
O executivo aprovou,
recentemente, a
calendarização de
concertos das bandas
filarmónicas do
concelho para o corrente
ano, uma forma de fazer
chegar aos flavienses
mais cultura e animação.
Para a Autarquia, a
cultura é uma estratégia de
desenvolvimento, numa
aposta de criação de

sinergias e de potencialização dos
recursos locais. Desta forma, é
intenção da edilidade criar hábitos
nas pessoas à frequência e prática
regular de actividades musicais,
possibilitando a sua integração
numa sociedade culturalmente
mais rica.

Grelha de Programação:
Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”:
5 de Julho - 22h00
20 de Junho - 22h00
8 de Julho - Dia do Município/Hastear Bandeira Nacional
Banda Musical de Loivos:
23 de Junho - 22h00
8 de Julho - Dia do Município/Hastear Bandeira Nacional
8 de Julho - 22h00
11 de Julho - 22h00
Banda Musical da Torre de Ervededo:
25 de Junho - Dia do Idoso
8 de Julho - Dia do Município/Hastear Bandeira Nacional
8 de Julho - 22h00
28 de Julho - 22h00
25 de Agosto - 22h00
Banda Musical de Rebordondo:
30 de Junho - 22h00
5 de Julho - 22h00
8 de Julho - Dia do Município/Hastear Bandeira Nacional
4 de Agosto - 22h00
1 de Setembro - 22h00
Banda Musical de Vila Verde da Raia:
8 de Julho - Dia do Município/Hastear Bandeira Nacional
14 de Julho - 22h00
11 de Agosto - 22h00
22 de Agosto - 22h00
Banda Musical de Outeiro Seco:
8 de Julho - Dia do Município/Hastear Bandeira Nacional
8 de Julho - 22h00
21 de Julho - 22h00
18 de Agosto - 22h00
14 de Setembro - 22h00
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Poetisa flaviense publica terceira obra

“A Outra Face das Palavras”
de Henriqueta Fernandes

Esperando-se a participação de cerca de 4 mil
pessoas, no Jardim Público

“X Encontro de Idosos do concelho de Chaves”
À semelhança dos anos anteriores, o Município vai
realizar, no próximo dia 25 de Junho, o “X Encontro de
Idosos do Concelho de Chaves”, no âmbito das
comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa.
Esta iniciativa conta também com o apoio das Juntas de
Freguesia de Chaves, Santa Casa da Misericórdia,
Escola Superior de Enfermagem, Bombeiros
Voluntários Flavienses, Bombeiros Voluntários de
Salvação Pública, Casa de Santa Marta e Delegação de
Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa.

“A Outra Face das Palavras”
é o título do terceiro livro de
Henriqueta Fernandes,
apresentado publicamente
no passado dia 1 de Junho,
na Sala Nadir Afonso, repleta
de amigos, colegas e
familiares da autora.
O Presidente da
Câmara, João Batista, teceu
elogios à obra e ainda à atitude
da escritora, pois considera
difícil, nos dias de hoje, lançar
uma obra, tendo em conta a
pressão de um conjunto de
meios que pretende impor-se
ao hábito da leitura. Para João
Batista, é importante valorizar
as pessoas que são capazes
de criar e partilhar com os
outros. O autarca manifestouse satisfeito pela produção
literária que tem existido no

concelho, enriquecendo-o,
assim, culturalmente.
A apresentação da
obra coube a Nelson Vilela,
amigo de longa data de
Henriqueta Fernandes, que, ao
longo do seu discurso, não
poupou palavras de elogio a
esta poetisa flaviense,
destacando o seu talento.
Henriqueta Fernandes
agradeceu aos presentes e
ainda ao Município de Chaves,
na pessoa do Presidente, pelo
apoio que tem recebido.
Segundo a poetisa, “A Outra
Face das Palavras” traduz, de
forma poética, a crítica social,
deixa palavras de saudade
para com alguns amigos que já
perdeu, não deixando nunca
de referir a importância que o
amor continua a ter na vida.

O encontro, no qual se espera a
participação de cerca de 4 mil
pessoas, terá lugar no Jardim
Público, durante todo o dia. Um
evento que visa, entre outros
aspectos, potenciar uma
grande dinâmica relacional,
com especial destaque para a
partilha de histórias de vida,
reencontros de amigos e
experiências comuns.
De salientar ainda que,
nos últimos anos, se tem
verificado um aumento
significativo do número de
participantes, tendo superado
largamente as expectativas.
Neste encontro haverá
muita animação, convívio e
mobilidade. Trata-se, para a
Autarquia flaviense, de
“importantes instrumentos de
combate ao problema da
solidão e isolamento vivido por
uma parte da população idosa
do concelho e facilmente

comprovado pelo número,
cada vez maior, de
participantes neste encontro”.
O aumento do número
de população idosa tem
suscitado as maiores atenções
por parte da Autarquia na
criação de medidas que
favoreçam a protecção e o
bem-estar deste expressivo
grupo de população.
Consciente do peso da
população idosa na demografia
da região, o Município de
Chaves tem vindo a assumir,
com determinação e empenho,
um assinalável esforço na
prestação dos mais diversos
apoios, globalmente
canalizados para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas
idosas.
A
Autarquia assegurará o
transporte dos participantes.

EDITAL Nº 46/2006

Festa de Encerramento do Ano Escolar
De forma a marcar o
encerramento de mais um
ano lectivo, o Município
pretende realizar, no
próximo dia 21 de Junho,
pelas 21h00, no Jardim do
Tabolado, a Festa de
Encerramento do Ano
Escolar, com a
participação de toda a
comunidade educativa do
Concelho.
Para a autarquia, este
evento pretende estimular os
alunos numa formação de
cultura, enriquecendo ainda o
relacionamento entre os
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agentes educativos e a
Câmara. A iniciativa visa,
igualmente, ser uma mostra
das várias actividades
desenvolvidas pelas escolas,
ao longo do ano, quer ao nível
de projectos curriculares, quer
nas actividades extracurriculares.

João Gonçalves Martins Batista, Presidente da Câmara Municipal de
Chaves, faz público que por deliberação do executivo camarário,
tomada em sua reunião ordinária realizada no passado dia 06 de Abril
de 2006, foi aprovado o “Regulamento do Arquivo Municipal de
Chaves”, documento cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa ao presente
edital.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica, durante
cinco dias o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares do
costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias, Técnica
Superior Jurista, no uso de competências subdelegadas pelo Director
de Departamento Municipal de Administração Geral, o subscrevi.
Chaves, 10 de Abril de 2006
O Presidente da Câmara Municipal
Dr. João Gonçalves Martins Batista
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P R O TO C O L O S
Acordo com a Escola Secundária Dr. Júlio Martins
Para a utilização do espaço desportivo
À semelhança dos
acordos estabelecidos com as
e s c o l a s D r. F r a n c i s c o
Gonçalves Carneiro e a
Secundária Dr. António Granjo,
a Câmara celebrou um
Protocolo com a Escola
Secundária Dr. Júlio Martins,
destinado a estabelecer uma

parceria, com vista a boa
utilização do pavilhão
gimnodesportivo do referido
estabelecimento de ensino.
Através deste acordo, a
comunidade flaviense tem
acesso a mais um espaço para
a prática de actividades
desportivas.

Protocolo com a Orquestra do Norte para levar
concertos à população
A Câmara celebrou,
recentemente, um
P r o t o c o l o d e
Colaboração com a
“Associação Norte
Cultural - Orquestra do
Norte”. Esta iniciativa
visa, essencialmente,
continuar a implementar
políticas culturais
diversificadas, de modo
a prosseguir na
dinamização desta área de lazer de carácter profilático, indutor de
hábitos de frequência a todos os cidadãos, incluindo as escolas do
1º e 2º ciclos de ensino, através de concertos pedagógicos,
sensibilizando as camadas mais jovens para a audição de música
clássica.
Os concertos dirigidos à população em geral são os
seguintes: 16 de Junho, 7 de Julho e 15 de Setembro, pelas
21h30, local ainda por definir. Os concertos pedagógicos serão
também definidos com as escolas, de acordo com os programas
curriculares.

3ª Semana do Desporto Flaviense
Pelo terceiro ano
consecutivo, a Câmara vai
realizar durante uma semana
(de 12 a 18 de Junho)
diversas actividades
desportivas.
Ao longo da “3ª
Semana do Desporto
Flaviense”, os flavienses
poderão desfrutar de corridas,
provas de perícia automóvel,
futebol, animação com
insufláveis, volei, play gym,
aulas de hip hop, natação,
canoagem, aulas de mergulho,
karate, escalada, slide, rappel,
aulas de aerodance, dody
combat, entre outras
actividades.

Assim, o Jardim do
Tabolado e outros espaços
desportivos do concelho serão
palco do maior evento
desportivo realizado no
concelho, pela diversidade das
actividades e pela qualidade
das mesmas.
A
Autarquia está
empenhada em apostar no
desporto, de forma a que as
pessoas ocupem os seus
tempos livres de uma maneira
saudável e que as práticas
desportivas comecem a fazer
parte do quotidiano dos
flavienses. Esta iniciativa
pretende, igualmente, motivar
as associações desportivas
locais.

Acordo com a Universidade do Porto
Objectivo é motivar jovens flavienses para a ciência
e as humanidades
À semelhança do ano
passado, o Município celebrou um
Protocolo de Colaboração com a
Universidade do Porto, no sentido de
dar apoio à participação dos jovens
flavienses no Projecto “Universidade
Júnior”.
Trata-se de um programa de
sensibilização dos jovens para a
Ciência e Tecnologia, Artes e Ciências
Sociais e Humanas, que a referida
universidade vai organizar nos
próximos meses de Julho e Setembro.
O mesmo é constituído por programas com a duração de uma
semana, onde os alunos desenvolvem diversas actividades,
acompanhados permanentemente por monitores especializados.

AMBIENTE

Separe as EMBALAGENS PLÁSTICAS!
Sabia que na sociedade moderna existem mais de
1000 plásticos diferentes, utilizados para os mais diversos fins
e que cerca de 40 tipos desses plásticos são fabricados a partir
do petróleo, correspondendo a um total de 4% do combustível
fóssil consumido no mundo ocidental? Sabia que o plástico,
quando abandonado ilegalmente, demora entre 200 a 450
anos para se decompor (dependendo da sua composição)?
Por isso, devemos apostar na sua reciclagem! Para além de
economizarmos os recursos naturais, contribuímos para a
melhoria do meio ambiente e qualidade de vida.
Se tem dúvidas quanto ao processo de separação
doméstica das embalagens plásticas, aqui vão umas dicas do
que deve fazer para tornar o processo de reciclagem mais
eficiente: escorrer e despejar todo o conteúdo das
embalagens; espalmá-las para ocuparem menos espaço em
casa, facilitar o seu transporte e diminuir o número de
deslocações ao ecoponto; passar por água algumas
embalagens para evitar maus odores e depositar no ecoponto
os saco que utilizou para transportar as embalagens usadas.
E lembre-se… deposite garrafas, garrafões e frascos
de água, sumos e refrigerantes, vinagre, óleo alimentar,
detergentes e produtos de higiene, sacos de plástico e
esferovite. Não deposite embalagens de margarina e
manteiga e embalagens que já tivessem contido produtos
tóxicos ou perigosos (ex.: óleos de máquinas ou automóveis).
Nos dias que decorrem, a reciclagem assume-se
como uma questão de responsabilidade individual e de
civismo, pelo que não devemos esquecer: Embalagem Usada,
Embalagem Reciclada!
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OBRAS NO MUNICÍPIO
10. sábado a 7 de Julho
ARTE JOVEM
9h00 às 24h00
Regimento de Infantaria nº 19. Espaço
Adrat. Sala multiusos do Centro
Cultural. Praça general silveira. Jardim
público
Chaves

Biblioteca Municipal de Chaves

Polidesportivo de Soutelo

10. sábado
Desfile de moda CHAVES FASHION
SHOW
22h00 - org.: Mike Davids, Parfois,
Triumph International, Chaves Viva,
Câmara Municipal de Chaves
Largo Tito Flávio Vespasiano , junto às
Termas de Chaves
12. segunda a 18. domingo
SEMANA DO DESPORTO
Animação com Insufláveis
org.: Câmara Municipal de Chaves
DED
apoio: Chaves Viva
Jardim do Tabolado

Biblioteca Municipal de Chaves
(interior)

Biblioteca Municipal de Chaves
(interior)

Mercado Municipal de Chaves

Balneário Termal de Chaves
(interior)

14. quarta
Concerto D'ZRT
22h00 - org.: Chaves Viva / CMC e
Alien
Forte de S. Neutel

Polidesportivo de Samaiões

Balneário Termal de Chaves
(interior)
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21. quarta
FESTA DE ENCERRAMENTO DO
ANO ESCOLAR 2005/2006
21h00 - org.: Câmara Municipal de
Chaves - DED
apoio: Chaves Viva
Jardim do Tabolado
22. quarta
Concerto THE SYMPHONYX
22h00 - org.: Chaves Viva /Câmara
Municipal de Chaves
Jardim do Tabolado
25.domingo
convívio X ENCONTRO DE IDOSOS
do Concelho de Chaves
org.: Câmara Municipal de Chaves
apoio: Chaves Viva
Jardim Público de Chaves
27.terça
Teatro O CHARLATÃO
22h00 - org.: Chaves Viva /Câmara
Municipal de Chaves.
Jardim do Tabolado

15. quinta
Actividades de Academia
21h00 - org.: Câmara Municipal de
Chaves - DED
apoio: Chaves Viva
Jardim do Tabolado

28. quarta
G.R.E. de SAMBA UNIDOS DA
TIJUCA
22h00 org.: Chaves Viva /Câmara
Municipal de Chaves
Jardim do Tabolado

16. sexta
Concerto ORQUESTRA DO NORTE
22h00 org.: Chaves Viva / CMChaves
Cine Teatro Bento Martins

29. quinta
ORQUESTRA LIGEIRA DE CHAVES
22h00 - org.: Chaves Viva /Câmara
Municipal de Chaves
Jardim do Tabolado

18. domingo
Desporto DUATLO AVENTURA
Orientação e BTT
Balneário Termal de Chaves
(interior)

18. domingo
F E S TA D E E N C E R R A M E N T O
SEMANA DO DESPORTO
22h00 - org.: Câmara Municipal de
Chaves - DED
apoio: Chaves Viva
Jardim do Tabolado

15. quinta
Festa CORPO DE DEUS
17h00 - org.: Paróquia de Santa Maria
Madalena
apoio: Câmara Municipal de Chaves
Igreja de São João de Deus

17. sábado
KARAOKE
22h00 org.: Chaves Viva, CMC, Rádio
Larouco e Biblioteca Bar
Jardim do Tabolado

Polidesportivo de Bustelo

09h00 - org.: BTT Clube de Chaves
apoio: Câmara Municipal de Chaves,
Chaves Viva - Praça General Silveira

30. sexta 1. sábado
ROCK CASINO FESTIVAL
30.Sexta - 21h30
Concurso de bandas locais
Dj Wild - Miss Sheila - Pete Tha Zouk
1.Sábado - 22h00
Vencedor Concurso de Bandas
Ez Special - Dj Jiggy - Miguel Rendeiro

