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Obras de acesso da A24 à cidade
Já foi adjudicada a obra de execução do acesso prioritário
entre a A24 e o centro de Chaves, entre o Nó da A24 ao
Campo do Flaviense/Centro de Saúde nº 2, numa extensão
aproximada de 1365 metros, bem como a empreitada do
arruamento de ligação da Fonte do Leite à rotunda de
acesso da A24, numa extensão de cerca de 891 metros.
O projecto contempla a execução de duas vias rodoviárias,
uma de acesso prioritário criando uma ligação directa
entre a saída da A24 e o Hospital e outra estabelecendo
uma ligação local entre a referida saída da auto-estrada e o
lugar da Fonte do Leite.

Com esta obra, a autarquia pretende implementar na
cidade um corredor de circulação prioritário.
A obra dos dois primeiros troços do primeiro lanço da
denominada “Rodovia de Acesso Prioritário
A24/Hospital” e a “Rua da Fonte do Leite” foi entregue à
empresa “Socorpena, Construção e Obras Públicas, Lda”,
por cerca de três milhões e trezentos mil euros, com um
prazo de execução de um ano.

Adjudicada obra de beneficiação do Largo da Lapa
Já foi adjudicada a obra de beneficiação do Largo da Lapa. A
empreitada foi entregue à empresa “Anteros Empreitadas,
S.A”, por cerca de 348 mil euros, prevendo-se o prazo de
execução de seis meses.
O projecto de execução prevê a requalificação do Largo da
Lapa, com o objectivo de melhorar as condições de circulação
automóvel e pedonal, não só em termos de substituição dos
pavimentos que compõem as faixas de rodagem, melhorando
assim o conforto de todos, como também na reordenação dos
sentidos de circulação e na diferenciação entre os diferentes
espaços.
Sendo assim, a faixa central no Largo da Lapa, destinada
exclusivamente à circulação automóvel, será revestida com
betão betuminoso enquanto que na Rua Cândido dos Reis serão
utilizados cubos de granito, no seguimento do que já foi
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anteriormente executado. Os passeios serão constituídos por
materiais diversos.
Para realçar a entrada do Forte de São Francisco, será
ampliada a zona pedonal criando uma zona de estar, através da
pavimentação com lajeado de granito. Serão ainda criados
espaços verdes e proceder-se-á à plantação de árvores.
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Adro da Capela da Granjinha vai ser pavimentado
O Município vai pavimentar o adro da Capela da Granjinha, na
freguesia de Valdanta. Com esta intervenção, a autarquia pretende
dar continuidade às obras de beneficiação deste imóvel de interesse
público, levadas a cabo na década de 80 do século XX, na envolvente
(com o alargamento do adro), bem como obras de conservação e
reparação no próprio monumento.
Actualmente, e apesar do monumento em causa apresentar um
estado de conservação satisfatório, o pavimento em terra batida associado às reduzidas dimensões do adro e a forma como a
capela se implanta no terreno e nas construções adjacentes,
justificam a necessidade de executar esta obra.
Com esta intervenção, pretende-se aumentar o grau de
impermeabilização do local, facilitando o trânsito rápido das águas, e
com isso, evitar-se a excessiva infiltração de água na área adjacente
ao imóvel. Pretende-se, simultaneamente, requalificar a imagem do
conjunto, com a adopção de uma nova pavimentação na área
adjacente à capela.

Alunos do Clube de História recolhem fundos
Refira-se que parte da obra vai ser suportada financeiramente
com uma recolha de fundos pelos alunos da escola Nadir Afonso.
A ideia surgiu na sequência de numa visita de estudo ao local, em
2007, pelos alunos do Clube de História do Agrupamento
Vertical Nadir Afonso, no âmbito do “Roteiro do Românico”. A
ideia de fazer algo por aquele monumento surgiu e foi lançado o
desafio. A adesão dos estudantes foi total e prontamente se
dedicaram à causa. Organizaram, então, um sorteio, tendo sido
arrecadados 750 euros, que permanecem desde então numa
conta bancária e ao dispor da autarquia para o efeito.
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Ladeira da brecha vai ser remodelada
No sentido de serem eliminadas situações de insegurança e
desconforto para o trânsito pedonal da Ladeira da Brecha,
freguesia de Santa Maria Maior, foi aprovado recentemente o
respectivo estudo prévio de remodelação.
O estudo propõe a execução de vários lanços de escadas,
intercalados por patamares de descanso e de acesso às
habitações e lojas existentes. Mantêm-se duas rampas, que iniciam
a partir dos dois extremos do tramo a intervir, para permitir uma
alternativa à acessibilidade por escadas. A ligação entre as rampas
e os lanços de escadas será feita por intermédio de um murete,
que também poderá funcionar como banco.

CIDADE DE CHAVES
HISTÓRIA - CULTURA - PATRIMÓNIO
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Câmara vai construir novas vias municipais na Zona Industrial
da Cocanha e na Madalena
Vasco da Cunha Estudos e Projectos, S.A.” para, em parceria
com o Município, constituir uma sociedade comercial para a
concepção, implementação, desenvolvimento, construção,

A autarquia vai construir um troço da circular externa de
Chaves, que ligará a Rotunda da Estrada Municipal 507 a uma
futura Rotunda na Zona Industrial da Cocanha, bem como uma
nova rua na Madalena que fará a ligação da Rotunda do Rajado
à Rua do Sabugueiro.
O concurso foi adjudicado ao Consórcio “Lusitânia Capital
Concessões, Hagen - Engenharia, Poliplus - Investimentos,

exploração, manutenção e conservação das referidas vias
municipais.

Pavimentação do caminho municipal
entre a Pastoria e Casas Novas
A obra de pavimentação do Caminho Municipal entre a Pastoria e
Casas Novas, freguesia de Redondelo, já foi adjudicada. A
empreitada foi entregue à empresa “Anteros - Empreitadas,
Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.” por mais de 166
mil euros, prevendo-se que fique concluída no prazo de três meses.
O projecto prevê a pavimentação da via existente, uma vez que
ainda se encontra em terra batida e, na época de Inverno e em
condições de intempérie, verifica-se alguma dificuldade de
circulação. O traçado e o perfil será o existente, sempre que
possível, efectuando-se os trabalhos de acordo com as seguintes
etapas: trabalhos preparatórios, drenagens, reformulação de um
pontilhão ali existente; demolição e reconstrução de muros e
pavimentação.

Obra de requalificação da
Rua da Carreira da Vila já
foi adjudicada
A obra de requalificação da Rua da Carreira da Vila também já
foi adjudicada. A empreitada foi entregue à empresa “Dacop Construções & Obras Públicas, S.A” por cerca de 342 mil
euros, com um prazo de execução de cinco meses.
O referido projecto pretende beneficiar a via existente, que se
encontra bastante degradada, um dos troços em terra batida
e o outro em calçada de cubo de granito. O traçado e o perfil
será o existente, efectuando-se, entre outros, trabalhos na
rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas
pluviais e pavimentação.
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De forma a elucidar as pessoas para os bons hábitos alimentares

Palestras e consultas de nutrição gratuitas
para os utentes das Termas
Alimentação na Prevenção e Minimização de Danos Associados
a Afecções e Patologias Específicas”, “a Alimentação em
Tempos de Gripe A”, “A Importância da Rotulagem nos
Alimentos”, “Os Mitos da Alimentação”, “ Culinária Saudável”, “
Menus Saudáveis a baixo custo”, entre outros.

Os aquistas que frequentam as Termas de Chaves têm ao seu
dispor mais um serviço complementar, o Gabinete de Nutrição,
na dependência do Corpo Clínico. Às Terças e Quintas-feiras, na
Sala Multiusos do Estabelecimento Termal, das 15h00 às
17h00, os aquistas podem participar em palestras temáticas,
onde o nutricionista deixa várias “dicas” e conselhos” sobre, por
exemplo, “Alimentação Saudável”, “A Importância da

Sabendo que os resultados terapêuticos dos programas de
cura e reabilitação que as Termas disponibilizam podem ser
optimizados com regimes alimentares adequados sendo
prescritos cuidados nutricionais e dietéticos individualizados e
adaptados a cada situação especifica, o Gabinete de Nutrição,
ora criado, cumpre o objectivo de promover estilos de vida
saudáveis e acompanhar, em consulta, os aquistas que realizam
tratamentos termais. A avaliar pelas mensagens escritas em
registo e as palavras de apreço recebidas, este serviço torna-se
uma mais valia para quem decide frequentar o balneário termal.
A população em geral pode ter acesso às palestras que se
realizam. As Termas fazem o convite!

Pela sexta vez desde 2002

Mais um prémio de qualidade
As Termas foram agraciadas com mais um prémio
de qualidade dos seus serviços. Esta é já a sexta vez
desde o ano 2002 que a unidade termal é
contemplada com Troféus de Qualidade, um dos
quais internacional.
Desta feita, no âmbito dos Programas de Saúde e
Termalismo Sénior do INATEL, e na sequência dos
resultados dos questionários de avaliação
relacionados com a qualidade dos serviços
prestados pelos vários balneários termais, as
Termas flavienses arrecadam mais um prémio, à
semelhança do que já aconteceu nos anos 2002,
2004, 2005, 2007 e 2008.

Reuniões de Câmara nas primeiras e
terceiras Segundas-feiras de cada mês
As reuniões ordinárias do executivo camarário vão manter a
periodicidade quinzenal, passando a realizar-se nas primeiras e
terceiras Segundas-feiras de cada mês, pelas 15 horas, no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.
Se o dia da reunião ordinária do executivo municipal coincidir com o dia
feriado ou em dia em que os serviços municipais não estejam abertos
ao público, a mesma terá lugar no dia útil imediatamente a seguir. A
reunião pública é a última de cada mês.

PÁGINA 5

B O L E T I M M U N I C I PA L - D e z e m b r o d e 2 0 0 9
O Plano de Actividades para a educação e
desporto, para o ano lectivo
2009/2010, já foi aprovado. Este
programa, articulando actividades
propostas pela autarquia com os
Agrupamentos de escolas e os outros
estabelecimentos de ensino do concelho,
prevê um vasto conjunto de actividades
lúdico-pedagógicas, destinadas às
escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância
da rede pública e privada e a toda a
Comunidade educativa, de modo a
fomentar e enriquecer a educação e o
desporto no concelho.
O Plano agora proposto renova as
actividades de sucesso do ano lectivo
anterior e introduz novas intervenções
que enquadram o projecto numa visão
global da educação e desporto para o
Concelho, nomeadamente através do
projecto Eurocidade Chaves/Verín.

Plano contempla vasto conjunto de
actividades lúdicas e pedagógicas

Na Educação destacam-se as seguintes actividades:
ÜEncontro de danças e cantares regionais das escolas do
concelho, no âmbito da IV Feira de Sabores e Saberes de
Chaves - 29, 30 e 31 de Janeiro de 2010;
ÜDesfile de Carnaval - 12 de Fevereiro - Chaves / 11 de
Fevereiro - Verín (no âmbito da Eurocidade);
ÜDia Mundial da Floresta - 22, 23 e 24 de Março;
ÜDia Mundial da Criança - 1 de Junho;
ÜFesta de Encerramento do Ano Escolar 2009/2010 18 de Junho.

No âmbito do Desporto:
ÜActividade Física Sénior - Setembro de 2009 a Junho
de 2010;
ÜActividade física no Centro de Dia de Casas de
Monforte - Quartas-feiras, das 14h45 às 16h00;
Ü2º Torneio de Futsal Inter-Freguesias/Parroquias
Eurocidade Chaves/Verín - Março a Junho;
Ü36ª Corrida da Liberdade - 25 de Abril;
ÜEncontro Municipal de Futsal Infantil - 25 de Abril
2010;
Ü7ª Semana do Desporto Flaviense (Sarau Gímnico e de
Actividades de Academia, Tarde Desportiva Sénior e
Rastreio dos factores de risco cardiovasculares) - 17, 18,
19 e 20 de Junho;
Ü2º Prova de Atletismo Eurocidade Chaves/Verin;
ÜFérias Desportivas Municipais “Páscoa 2010 e Verão
2010” Páscoa - 29 de Março a 9 de Abril / Verão - 5 de
Julho e 27 de Agosto.

Outros projectos a desenvolver:
ÜPrograma de generalização do ensino do Inglês e de
outras actividades de enriquecimento curricular para o 1º
ciclo;
ÜProjecto Viver a Escola - Adaptação ao meio aquático (na
Piscina Municipal), Hora do Conto (na Biblioteca Municipal),
”Museu: um património com vida (no Museu da Região
Flaviense), dança, teatro, música, artes plásticas (na
Academia de Artes de Chaves), Visionarium (no Centro
Comercial Dolce Vita, Vila Real).
ÜDar continuidade às acções integradas nos princípios da
carta Associação Internacional das Cidades Educadoras.
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Outras actividades no âmbito da Eurocidade:
ÜConcurso para a criação da Mascote da Eurocidade;
ÜConcurso de fotografia “Recursos históricos e
naturais da Eurocidade”;
ÜSeminário sobre boas práticas educativas, em Verín
(em alternância com o Fórum da Educação que se
realiza de dos em dois anos);
ÜIntercâmbios escolares.
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Projecto “Viver a Escola” no ensino pré-escolar

Crianças participam em actividades aquáticas,
ginástica, música, inglês e de leitura
A Câmara está a dar continuidade ao Projecto “Viver a Escola”,
envolvendo o ensino pré-escolar. Com esta iniciativa, de grande
sucesso nos anos anteriores, a autarquia visa continuar a
proporcionar o acesso a várias actividades de carácter lúdico e
pedagógico, complementando as desenvolvidas nas
actividades lectivas e não contempladas pelo ensino formal.
As actividades previstas para este ano lectivo contemplam o
reforço das realizadas em anos anteriores, aportando às
mesmas novas acções, num apelo à criatividade e inovação,
tornando assim o projecto numa panóplia de actividades com
dinamismo. As actividades propostas são as seguintes: “Hora
do Conto”, na Biblioteca Municipal; “Adaptação ao Meio
Aquático”, na Piscina Municipal; “Um Património Vivo”, no
Museu da Região Flaviense; “Clube das Artes”, na Academia de
Artes de Chaves; Inglês, Psicomotricidade e Música, nos
Jardins de Infância. Está igualmente prevista a acção
“Laboratório de Ciências”, no âmbito do projecto Visionarium
com o Centro Comercial Dolce Vita em Vila Real.

40 mil euros para aquecimento das escolas
Tal como no ano lectivo anterior, altura em que o Município
reforçou as verbas para o aquecimento dos
estabelecimentos de ensino, passando de 400€ para 500€
por sala de aula, também este ano a autarquia vai transferir
para as Juntas de Freguesia 500€ por cada sala de aula.
Para tal, já foram celebrados protocolos de delegação de
competências com as juntas de freguesia. No total, o
investimento traduz-se em cerca de 40 mil euros, valor
calculado em função do número de salas dos
estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1º ciclo do
ensino básico em funcionamento no concelho.
Esta medida, aliada a outras, como as obras de beneficiação,
o reforço das ferramentas informáticas, com todas as salas
apetrechadas com computadores e internet, o aumento das
refeições escolares, a beneficiação dos transportes
escolares, a distribuição de “kits” pedagógicos e novas
impressoras, optimizam a rede escolar do concelho de
Chaves, daí beneficiando a comunidade escolar.

Passes escolares a alunos carenciados
À semelhança de anos anteriores, também este ano
lectivo a edilidade vai comparticipar os passes escolares
dos alunos carenciados, que frequentam o ensino
secundário. Trata-se de alunos que apresentam
dificuldades económicas, devidamente comprovadas,
que serão comparticipados em 100%, 50% e 25%, após
análise do respectivo pedido.
Na reunião camarária de 16 de Novembro, o executivo
deliberou comparticipar os passes de 127 alunos, sendo
48 da Escola Secundária Dr. António Granjo, 65 da
Escola Secundária Dr. Júlio e 14 alunos da Escola
Secundária Fernão de Magalhães.
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Fornecimento de refeições aos alunos dos jardins de infância
No âmbito dos apoios educativos que são concedidos aos
alunos que frequentam o pré-escolar, durante o presente ano
lectivo, o Município continuará a assegurar o fornecimento de
refeições às crianças dos jardins-de-infância da rede pública.
Para tal, e à semelhança de anos lectivos anteriores, a Câmara
vai celebrar protocolos com os Agrupamentos Dr. Francisco
Gonçalves Carneiro e Vidago e Escola Secundária Dr. Júlio
Martins.
Com estes acordos, a edilidade assegura o fornecimento de
refeições aos alunos dos jardins de infância de Santa
Cruz/Trindade, Outeiro Seco, Caneiro, Casas dos Montes,
Jardim de Infância de Chaves e Vidago.
A autarquia pretende, deste modo, continuar a responder às
necessidades de todos alunos do concelho e garantir a sua
refeição.

Renovado o Protocolo com a Academia de Artes
e as Bandas Musicais do concelho
Vai ser renovado o Protocolo de Colaboração com a Academia das
Artes de Chaves e as Bandas de Música do concelho para promover a
formação e o desenvolvimento musical dos seus membros, com o
intuito de aumentar assim a qualidade da instituição que representam.
Através deste acordo, as três entidades ficam obrigadas a conceder
mensalmente, por cada um dos alunos a frequentar a academia, as
seguintes quantias para pagamento das propinas do curso: o Município
concederá 50€, a Banda 15€ e a Academia 20€. A diferença entre o
total atribuído e o valor total da propina em causa será liquidado pelo
aluno.
Recorde-se que a Academia de Artes foi criada em Setembro de 2008
e está fortemente vocacionada para o ensino das artes, podendo assim
revelar-se de grande interesse no desenvolvimento técnico e musical
dos alunos abrangidos por este acordo.

Bolsas de estudo a estudantes
universitários
Também este ano lectivo a autarquia continua a atribuir Bolsas de
Estudo para o Ensino Superior.

Distribuição de material
didáctico pelas escolas

Este subsídio visa apoiar a continuação dos estudos de estudantes
economicamente carenciados e com aproveitamento escolar que,
por falta de condições, se vêem impossibilitados de o fazer, bem
como colaborar na formação de quadros técnicos superiores,
residentes no concelho, contribuindo para um maior e mais
equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural.

Recentemente, foi distribuído pelas escolas material
didáctico de apoio às actividades lectivas no préescolar e no 1º ciclo, como forma de apetrechar e
disponibilizar os estabelecimentos de ensino com
estes materiais de apoio às actividades.

O número de bolsas atribuído pelo Município continua a ser de 20 e
o valor mensal máximo de cada bolsa de estudo é de 200€ para
jovens a estudar fora do concelho e de 75€ para jovens a estudar
no concelho. As bolsas de estudo têm uma duração máxima de 10
meses, correspondente ao ano escolar.
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O kit é composto por caixas métricas, mapas, globos,
livros, jogos didácticos, ábacos e puzzles, entre outros,
e será distribuído pelas escolas e jardins de infância do
concelho.
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Empresa espanhola de energias renováveis instala
Centro de Investigaçãoe Desenvolvimento em Chaves
Uma empresa espanhola de energias renováveis vai instalar em Chaves um Centro de Investigação e
Desenvolvimento.
Este centro de I+D ficará localizado no Parque Empresarial (em Outeiro Seco) e criará seis postos de trabalho
altamente qualificados, nomeadamente em áreas de engenharia, dando-se preferência no recrutamento a pessoas
da região.
O objectivo deste Centro de Investigação e Desenvolvimento é criar novas técnicas de aproveitamento dos recursos
naturais para a produção de energia. Entre outras, a grande aposta será no desenvolvimento de nova maquinaria
para o aproveitamento da Biomassa Florestal e dos Sistemas Autónomos (sistemas SOS alimentados por painéis
fotovoltaicos e sistemas de videovigilância viária alimentados também por painéis fotovoltaicos).

Chaves recolhe roupa, calçado
e brinquedos usados
A Câmara a empresa “Ultriplo”, com sede em Braga, estão a
promover a recolha selectiva de roupa, calçado e brinquedos no
concelho. Para tal, é celebrado um Protocolo de Colaboração, que
não acarreta quaisquer custos ou encargos financeiros para a
autarquia. A proposta foi aprovada em reunião camarária.
A empresa vai colocar contentores em todas as freguesias do
concelho, bem como proceder à respectiva recolha, três vezes por
semana. Além de colmatar as necessidades da população do
concelho, o material recolhido será também enviado para Angola,
Moçambique e Guiné-Bissau.

Preocupação ambiental
Além do carácter social, a iniciativa também tem uma
preocupação ambiental, já que a recolha selectiva destes resíduos
permitirá desonerar o circuito normal de resíduos sólidos
domésticos, com claras vantagens para o município, quer do ponto
de vista ambiental, quer financeiro.
Depois do processo de triagem, tudo o que for recolhido e cujo
estado não permita ser distribuído, bem como os sacos onde se
colocam as roupas, serão entregues para reciclagem. Todos os
materiais usados na construção dos contentores seguem as
regras ambientais da União Europeia.

Município continua a proporcionar
Actividade Física Sénior
O Município continua a proporcionar a Actividade Física
Sénior. Trata-se de uma iniciativa promovida, gratuitamente,
pela Câmara a toda a população sénior do concelho, a partir
dos 50 anos de idade, e contempla um vasto leque de
actividades lúdico-desportivas, devidamente programadas e
orientadas, tais como actividades gímnicas e aquáticas. A
finalidade é melhorar a qualidade de vida através da prática de
actividade física regular, desenvolvendo as capacidades
psicomotoras, sociais e cognitivas, tentando promover a
saúde e o bem-estar, combatendo desta forma o isolamento,
tão habitual em pessoas destas faixas etárias.
Os interessados poderão dirigir-se ao Centro Cultural para
efectivarem a sua inscrição.
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EUROCIDADE CHAVES - VERÍN
MUNICÍPIO DE CHAVES
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CONCELLO DE VERÍN

Chaves e Verín assinam Carta Europeia de Segurança Rodoviária
O presidente da Câmara de Chaves, João Batista, e o alcalde do concelho
de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, assinaram no passado mês de
Outubro a Carta Europeia de Segurança Rodoviária, criada pela Comissão
Europeia, com o intuito de desenvolver actividades conjuntas, tentando
assim reduzir o número de vítimas de acidentes de tráfico.
Esta iniciativa permitirá realizar acções concretas, entre os municípios de
Chaves e Verín, no âmbito da educação e segurança rodoviária, como por
exemplo: a realização de colóquios dirigidos a grupos de risco - alunos de
centros educativos, grávidas, 3ª idade e pessoas com incapacidades ou
mobilidade reduzida -, o reforço do trabalho das forças e corpos de
segurança no controlo do trânsito; o desenvolvimento de campanhas de
segurança rodoviária, destinadas a reduzir os acidentes de trânsito,
promoção de cursos de educação rodoviária anuais, com o objectivo de
indicar qual deve ser o comportamento como peão, passageiro e condutor;
a eliminação de barreiras arquitectónicas, mantendo e reposição de sinais
de trânsito; bem como a repetição nos próximos anos da “Semana da
Segurança e Educação Rodoviária' na Eurocidade Chaves-Verín.
Esta actividade contou com a participação da Direcção Geral de Tráfico de Espanha, Jefatura Provincial de Tráfico, Agrupación Guardia
Civil de Tráfico de Verín, Policía Local de Verín, Policía de Segurança Pública e Guardia Nacional Republicana de Chaves. Através da
realização de colóquios e actividades práticas, como exposições, teatro ou actividades com karts, permitiu desenvolver actuações
conjuntas em matéria de educação e segurança rodoviária aos cidadãos das duas localidades.

I Concurso Fotográfico
“Recursos Históricos e Naturais
da Eurocidade Chaves-Verín”

Eurocidade premiada como
“Destino Turístico de Futuro”
Recentemente, a Eurocidade recebeu o prémio de “Melhor
Destino Turístico de Futuro”, atribuído pela revista espanhola
'Viaxes e Turismo', que distingue os destinos nacionais e
internacionais com iniciativas inovadoras e pioneiras no âmbito do
desenvolvimento turístico.
Este prémio reconhece o património termal, histórico e turístico
dos dois municípios, bem como a divulgação do mesmo e a
associação deste ao termalismo, saúde, bem-estar e natureza.
Na mesma edição, a revista 'Viaxes e Turismo' também premiou a
Galiza como “Completo destino turístico face ao Ano Xacobeo”.
junto com a Galiza, na secção nacional da revista, resultaram
galardoadas Ciudad Real, El Puerto de la Cruz, San Nicolás de
Tolentino (Gran Canaria), D.O. Jamón de Teruel ou a comarca
Entreparques de Castilla-La Mancha, entre outros. No contexto
internacional, os prémios foram para a India, a região de Campania
(Italia), Malopolska (Polonia) e Madeira (Portugal).

A Eurocidade está a promover a primeira edição do Concurso
Fotográfico “Recursos históricos e naturais da Eurocidade”,
destinado às crianças e jovens de ambos os municípios, com o
intuito de incentivar a sua capacidade artística, o interesse
pela fotografia e a importância dos recursos naturais,
históricos e culturais de Chaves e Verín.
As normas para participar no concurso são as seguintes:
1º.- Objectivo
Despertar o interesse pela fotografia e conhecer os recursos
históricos e naturais de Chaves e Verín.
2º.- Tema
O tema será livre, bem como os procedimentos técnicos a
adoptar, devendo obedecer ao tema genérico “Recursos
históricos e naturais da Eurocidade Chaves-Verín”.
3º.- Destinatários
Crianças e jovens com idades entre os 6 e 15 anos.
4º.- Trabalhos
Os trabalhos a concurso deverão ser individuais. Não está
permitida a fotografía manipulada. Os trabalhos poderão ser
entregues em papel fotográfico (20x15) ou em formato
digital, através de um CD. Cada participante poderá participar
com três exemplares.
5º.- Prazos e formas de entrega
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues no Gabinete
de Apoio Técnico da Eurocidade em Chaves, na Divisão de
(continuação)
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CONCELLO DE VERÍN

Educação e Desporto da Câmara Municipal e na Câmara de Verín
(Praza do Concello) até dia 16 Abril de 2010, num envelope
fechado, contendo o título, pseudónimo com que participa (será o
mesmo para todos os trabalhos), bem como um segundo envelope
fechado indicando no exterior o pseudónimo do participante e no
seu interior o nome completo, data de nascimento, morada e
telefone.
6º.- Prémios
O vencedor/a receberá uma máquina fotográfica como Prémio
pelo seu traballo.
7º.- Júri
O Júri será constituído por:
Representante do Gabinete da Eurocidade Chaves-Verín
Representante das Escolas de Chaves
Representante das Escolas de Verín
Representantes da Câmara Municipal de Chaves e Concello de
Verín.
8º.- Utilização dos trabalhos
Todos os trabalhos entregues passarão a ser propriedade da
Eurocidade, sem direito a devolução aos criadores dos mesmos,
nem às escolas.
9º.- Resultados
Os resultados do Concurso serão publicados na Agenda cultural
da Eurocidade do mês de Maio de 2010, indicando-se igualmente
o lugar e a data da exposição de todos os trabalhos, que terá lugar
nos meses de Maio e Junho do próximo ano, na Câmara Municipal
de Chaves e Concello de Verín.
10º.- Decisões do Júri
Todas as propostas deverão cumprir o procedimento indicado,
caso contrário serão eliminados do Concurso. As decisões do Júri
não poderão ser objecto de recurso.

Concurso para a criação
do “CHAVÍN” a Mascote
da Eurocidade

2º.- Tema
O tema do concurso é livre e tem como objectivo a criação de
uma mascote, que representará a Eurocidade.
3º.- Tipo de trabalhos
Os trabalhos devem ser colectivos, podendo ser realizados
em qualquer tipo de material.
4º.- Número e formato dos Trabalhos
Cada escola poderá participar com um trabalho. Todos devem
ter as dimensões máximas de 40x75 cm.
5º.- Ciclos de ensino que poderão participar
a) Pré-escolar
b) 1º e 2º Ciclo
6º.- Identificação dos trabalhos
Os trabalhos deverão estar devidamente identificados, com o
nome da escola, ciclo de ensino a que pertence, contacto e
pessoa responsável.
7º.- Prazo de entrega
Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 26 de Março
de 2010, no Gabinete de Apoio Técnico da Eurocidade em
Chaves, na Divisão de Educação e Desporto da Câmara
Municipal e na Câmara de Verín (Praza do Concello). No acto
de inscrição, será preenchida uma ficha.
8º.- Júri
O júri será constituído pelas seguintes pessoas:
- Representante do Gabinete da Eurocidade Chaves-Verín
- Representante das Escolas de Chaves
- Representante das Escolas de Verín
- Representante da Câmara de Chaves e Concello de Verín
9º.- Prémios
O trabalho vencedor receberá um computador e o primeiro
exemplar da mascote. Todos os participantes receberão um
certificado de participação. A maquete da mascote vencedora
será adaptada a um modelo em 3D, podendo sofrer
modificações finais relativamente a cores e materiais.
10º.- Utilização dos Trabalhos
Após a avaliação dos trabalhos e entrega de prémios, passam
a ser propriedade da Eurocidade. A Eurocidade poderá expôlos em exposições e feiras nas que participe e sempre que
considere oportuno.
11º.- Resultados
Os resultados do concurso serão publicados na Agenda
Cultural da Eurocidade do mês de Maio de 2010, indicando-se
igualmente o lugar e a data da exposição de todos os
trabalhos, que terá lugar nos meses de Maio e Junho na
Câmara Municipal de Chaves e no Concello de Verín.
12º.- Decisões do Júri
Todas as propostas deverão cumprir o procedemento
indicado, caso contrário serão eliminadas do concurso. As
decisões do júri não poderão ser objecto de recurso.

Os Concelhos de Chaves e Verín estão a organizar um concurso
para conceber a mascote da Eurocidade. “Chavín” será utilizada
em todas as actividades desportivas, educativas e culturais que se
realizem nos dois municípios.
As regras para participar no Concurso são as seguintes:
1º.- Destinatários
O Concurso está destinado às escolas do pré-escolar, 1º e 2º ciclo
da Eurocidade.
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PROJECTOS “MAIS CHAVES” - “CHAVES + URBANIDADE” - “CHAVES MONUMENTAL”

26 milhões de euros para o Centro Histórico até 2013
Além dos programas de acção “Mais Chaves”, de regeneração urbana do
centro histórico e “Chaves + Urbanidade”, que incide a norte da cidade, o
Município viu agora aprovado mais um “Programa Estratégico para a
Valorização e Promoção dos Valores Culturais e Patrimoniais: “Chaves
Monumental”.
Até ao final de 2013, o Município procederá a um investimento
aproximado de 26 milhões de euros no centro histórico da cidade. Com
esta última candidatura, foi dado um grande passo para que a
candidatura de Chaves a Património Mundial da Humanidade possa ser
aceite pelo Governo e aprovada pela UNESCO.
Esta candidatura “Chaves Monumental” vem articular-se com as duas
anteriores, com a Fundação Nadir Afonso e o Programa Polis e pretende
reforçar a estratégia da reabilitação e valorização do património cultural
da cidade.
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