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Flavienses espalhados pelo Mundo
criam associação para promover raízes

Jornadas Europeias do Património 2012

Apresentado espólio do futuro
Museu das Termas Romanas
Uma das peças encontradas
na escavação

PIRGO
(torre para lançar dados de jogar)

A Câmara está a constituir uma Associação de Flavienses
espalhados pelo Mundo.
Esta Associação pretende reforçar as capacidades e
competências para o desenvolvimento socioeconómico e cultural de
Chaves, fortalecer a rede de comunicação entre os Flavienses no
Mundo e as entidades institucionais flavienses, bem como contribuir
paraNoites
estreitarde
osQuintas-feiras
laços entre eles e promover
as suas raízes. Entre
aqueceram
outras atividades, serão organizados vários encontros em Chaves,
Auditório
do Centro
Cultural
entre
os quais congressos,
palestras
e seminários.
Poderão ser membros da referida Associação todos os cidadãos
do mundo que sejam ou se sintam flavienses e residam fora do
Município.
Os interessados em pertencer a esta Associação deverão
submeter a sua candidatura on-line, no site do Município (em
www.chaves.pt), Facebook ou enviar o formulário devidamente
preenchido por correio (para Praça de Camões - 5400-150 Chaves)
ou por fax (00351 276 327 724). Para mais informações e
esclarecimentos, poderão contactar a unidade de
acompanhamento técnico da Associação através do e-mail
flaviensesnomundo@gmail.com ou pelo telefone 276 340 500.

EN’FADO

Mais uma vez, a cidade de Chaves associou-se às Jornadas
Europeias do Património a 28 de setembro, com a realização
de um colóquio sobre “O balneário termal romano de Aquae
Flaviae”.
A atividade decorreu no Museu da Região Flaviense, onde
estiveram cerca de meia centena de participantes,
interessados sobre o espólio encontrado nas escavações
decorrentes do projeto inicial tendente ao parque
estacionamento previsto no Largo do Arrabalde e que agora
vão ser musealizadas. A obra foi adjudicada na última reunião
de Câmara, dia 01 de outubro, por 1 milhão e 800 mil euros,
devendo ficar concluída no prazo de um ano.
Recorde-se que o Município pretende candidatar o futuro
Museu das Termas Romanas, inserido no projeto "Chaves
Monumental", a Património Mundial da Humanidade.
A apresentação esteve a cargo do Diretor Científico dos
trabalhos arqueológicos, Sérgio Carneiro, que deu a conhecer
as várias fases dos trabalhos desenvolvidos, pondo a
descoberto um complexo balnear termal do período romano.

Resíduos de grandes dimensões podem
ser recolhidos em casa

Os munícipes podem solicitar a recolha de objetos
provenientes das suas habitações que, pelo seu volume, forma
ou dimensões, não possam ser recolhidos pelos meios
normais de remoção. Este serviço de recolha dos resíduos
designados “monos” ou “monstros” deverá ser solicitado
diretamente à empresa de recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos no concelho, a “Rede Ambiente”, a quem foi
adjudicada esta prestação de serviços.
Qualquer munícipe que queira solicitar a recolha de “monstros” ou
tratar qualquer assunto relacionado com a recolha de resíduos
sólidos urbanos indiferenciados poderá contactar a empresa
através dos seguintes contactos: telemóvel - 967627411,
disponível de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30 (exceto das
12h30 às 14h00) ou pelos endereços de e-mail
chaves@redeambiente.pt (geral) e candidoazevedo@redeambiente.pt
(responsável do serviço).
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Pastel de Chaves comemora 150 anos de vida e recebe como presente
de aniversário reconhecimento nacional como Indicação Geográfica
A origem do pastel remonta ao séc. XIX - 1862
No ano em que comemora os 150 anos de vida, o Pastel de
Chaves foi finalmente reconhecido, a nível nacional, como
Indicação Geográfica, através da publicação, no passado dia 14
de novembro, em Diário da República, do pedido transitório de
proteção nacional. Este reconhecimento é concedido pelo
Estado Português, produzindo efeitos no território
exclusivamente nacional, e cessa a partir da data em que for
tomada uma decisão comunitária ao registo do nome.
Ficam, assim, proibidas todas e quaisquer práticas que, sem
direito, utilizem ou façam apelo à denominação registada, Pastel
de Chaves, para poderem beneficiar do seu prestígio ou da sua
reputação.
Através desta qualificação, os produtores vêm o seu produto
valorizado, reconhecido e protegido contra fraudes e imitações,
e o consumidor tem a garantia de estar a comer um verdadeiro
Pastel de Chaves, no que diz respeito à sua origem, natureza e
qualidades.
A história do Pastel de Chaves remonta a 1862 quando uma
vendedora, cuja origem se desconhece, percorria a cidade com
uma cesta contendo uns pastéis de forma estranha e cuja
quantidade não era suficiente para saciar os flavienses. Com tal
escassez, e para satisfação da gula transmontana, a fundadora
da Casa do Antigo Pasteleiro terá oferecido uma libra pela
receita de tão gostosa iguaria. Perdurando na memória e no
paladar, os pastéis acabaram por conquistar um lugar de
destaque na gastronomia nacional. Uma aposta que valeu o
epíteto de “melhores pastéis folhados de Portugal”.

Marca “Sabores de Chaves” vai distinguir produtos agroalimentares locais

Os produtos alimentares genuínos de Chaves vão passar a
poder usar uma imagem única com o objetivo de promover o
concelho e os produtos locais. Para tal, o Município vai registar a
marca “Sabores de Chaves”, uma ação que permitirá dar
notoriedade aos bens alimentares produzidos no concelho, em
especial os que utilizem matérias-primas locais, desde que
cumpram os parâmetros de qualidade a definir. A autarquia
entende que há uma necessidade premente de reposicionar no
mercado os produtos tradicionais flavienses, dando-lhes uma
imagem de qualidade e modernidade, capaz de gerar mais
atratividade e competitividade, uma vez que as potencialidades
decorrentes do rico património agroalimentar do concelho
estão subaproveitadas, devido a estrangulamentos ao nível da
produção e em especial das diversas componentes de

comercialização.
Por outro lado, a crescente valorização dos sabores e aromas
tradicionais e o consequente aumento da procura de produtos
certificados com “bilhete de identidade”, devido à forte imagem
de qualidade e genuinidade a eles associada, e a crescente
acessibilidade das populações não rurais aos produtos
tradicionais através da multiplicação dos pontos de venda,
determinam uma demanda cada vez maior dos produtos e
traços distintivos das regiões.
A criação desta marca única “Sabores de Chaves”, que em
simultâneo pretende apoiar os produtores de produtos
agroalimentares locais, permitirá a introdução no mercado de
uma marca ligada à promoção dos produtos regionais, sob a
qual serão divulgados não só os produtos cujos nomes são
passíveis de reconhecimento como Indicação Geográfica (IG),
mas também todos aqueles que comprovarem qualidade
passível de gerar mais-valias para o sector e região.
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Adjudicada obra do
Museu das Termas Romanas de Chaves

Investimento em Vidago
ultrapassa os 6 milhões de euros
O Município tem vindo a desenvolver várias iniciativas visando
potenciar as especificidades turísticas e termais da vila de Vidago,
tendo em conta os recursos endógenos associados às águas
termais e à riqueza paisagística e arquitetónica de Vidago.
Entre as várias iniciativas, constam ações que pretendem
promover a reabilitação urbana e paisagística, bem como a melhoria
da urbanidade, através da criação de espaços públicos de qualidade
e da construção de equipamentos públicos prestadores de serviços
na vertente do turismo e do termalismo. Para concretização desta
estratégia, a autarquia elaborou os seguintes projetos:
- Balneário Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento de
Práticas Termais de Vidago, que visa a instalação de um balneário
termal na antiga estação de Caminho-de-ferro de Vidago e terrenos
envolventes - 3 milhões e 380 mil euros (IVA não incluído);
- Requalificação da envolvente do Aquanatur, que consubstancia a
requalificação das Alamedas Conde Caria, António Viana, Teixeira de
Sousa, a Rua João Oliveira e envolvente da estação - 2 milhões e 495
mil euros (IVA não incluído);
- Obra da “Vidagus Termas”, que consubstancia a requalificação
funcional de dois edifícios anexos à Antiga Estação de Caminho-deferro de Vidago para funções administrativas e expositivas - 245 mil
euros (IVA não incluído).
As três obras estão a concurso público e serão cofinanciados pelo
Feder ao abrigo do Programa PROVERE.

Espaço tornar-se-á num importante polo de atração
turística da cidade
A obra do futuro Museu das Termas Romanas de Chaves já
foi adjudicada em outubro. A empreitada foi entregue à
empresa “Costa & Carreira, S.A.”, por 1 milhão e 800 mil
euros, com o prazo de execução de um ano.
Recorde-se que o futuro museu vai nascer no Largo do
Arrabalde, na sequência de descobertas trazidas à luz do dia
pelas escavações arqueológicas que decorreram no local,
uma praça que ia dar lugar a um parque de estacionamento
subterrâneo, mas que afinal foi em tempos um grande
balneário termal romano onde muita gente acorreria para
curar doenças específicas. Dada a importância da divulgação,
estudo e preservação dos achados arqueológicos, tornou-se
fundamental a criação de um núcleo museológico dedicado às
estruturas e espólio encontrados.
O objetivo do projeto será a preservação dos achados
arqueológicos e do funcionamento do Largo, como encontro
de um conjunto de ruas na cidade.
O Museu surge como um jogo de galerias e caixas de vidro
que parecem suspensas sobre as ruínas, numa coexistência
entre a modernidade e a antiguidade. No espaço haverá ainda
uma loja associada à venda de produtos relacionados com os
vestígios das Termas Romanas de Chaves.

Obra de remodelação do campo
de treinos do Estádio Municipal
Está a decorrer a obra de remodelação do campo de treinos
de futebol 11 do Estádio Municipal. O valor da empreitada, a
cargo da empresa “Edilages, Lda.”, é de 260 mil euros e inclui o
arranjo do campo de treinos de futebol de 11, dotando-o de
relva
sintética,
garantindo assim
as condições
ideais para
a
Pesquisa
de cosmetologia
tem também
como finalidade
avaliar
prática
do
desporto
naquele
espaço.
O
melhoramento
do
o potencial das águas termais
campo de treinos de futebol de 7, bem como a execução de um
novo relvado no campo principal ficarão para uma segunda
fase.
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Parque de estacionamento no quarteirão da
“Adega Regional do Faustino” terá 132 lugares
distribuídos por três pisos

Segundo período da
Atividade Física Sénior a 03 de janeiro

Está em concurso a construção do parque de estacionamento no
quarteirão da “Adega Regional do Faustino”. O referido parque, com
132 lugares de estacionamento, irá abranger uma área de cerca de
1500 m2 no interior do quarteirão, delimitado pela Travessa do
Loureiro e pelos logradouros dos edifícios da Rua e Travessa
Cândido dos Reis e destina-se servir o centro histórico de
estacionamento automóvel, para visitantes e moradores. A obra
está orçada em 1 milhão e 330 mil euros, devendo ficar concluída no
prazo de 9 meses.
O acesso de viaturas ao parque será feito pela rua do Olival e a
saída pela rua de Santo António, sendo os três pisos interligados por
uma rampa central para automóveis, cujos movimentos serão
regulados por um sistema de semaforização.
Esta obra está inserida no “Programa de Ação de Regeneração
Urbana do Centro Histórico de Chaves” (Mais Chaves), cuja
candidatura foi aprovada no âmbito do Eixo Prioritário IV
“Qualificação do Sistema Urbano”, do Programa Operacional
Regional do Norte 2007-2013.
No âmbito da Candidatura “Chaves Monumental” foram efetuadas
na área de intervenção escavações arqueológicas que puseram a
descoberto diversas estruturas preservadas com esta intervenção.

No dia 03 de janeiro, terá início o segundo período da
Atividade Física Sénior. Trata-se de uma iniciativa promovida
pela Câmara, dirigida a toda a população sénior do concelho, a
partir dos 50 anos de idade e contempla um vasto leque de
atividades lúdico-desportivas, devidamente programadas e
orientadas. A finalidade é melhorar a qualidade de vida da
população, através da prática de atividade física regular.
Os interessados poderão dirigir-se ao Gabinete de
Atendimento da autarquia para efetivarem a sua inscrição. As
atividades decorrem às segundas-feiras, terças e quintas, das
17h30 às 18h30 no Pavilhão Municipal. Aos sábados, das
16h30 às 17h30, hidroginástica na Piscina Municipal.

UTAD e Universidade de Vigo assinaram
acordo de colaboração para a criação de
um Campus da Água em Chaves
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a
Universidade de Vigo assinaram no dia 04 de dezembro, no campus
de Ourense, um acordo de colaboração para a criação de um
Campus da Água. Entre outros objetivos serão concebidos projetos
de investigação com financiamento europeu. No âmbito desta
parceria, o polo de Chaves da UTAD e o polo de Ourense da
Universidade de Vigo poderão partilhar investigações, novos cursos
e formações.
“O acordo assinado é a aliança estratégica para o Campus da
Água. É o embrião do processo de desenvolvimento internacional
deste projeto”, referiu Salustiano Mato, reitor da Universidade de
Vigo. O objetivo prioritário do Campus da Água é converter-se num
polo científico e tecnológico de referência no âmbito da água no
contexto europeu e principalmente na macrorregião do suroeste
peninsular, um objetivo que requer, explicaram os seus promotores,
a participação ativa no desenvolvimento desta iniciativa de entidades
públicas e privadas, como é neste caso a UTAD. O convénio foi
assinado no campus de Ourense por Salustiano Mato e Carlos
Alberto Sequeira, num ato que também contou com María

Lameiras, vice-reitora do campus de Ourense; João Batista,
Presidente da Câmara Municipal de Chaves; João Manuel
Barroso, vice-reitor de Inovação e Gestão da Informação da
UTAD; Carlos Assunção, vice-reitor de Investigação e
Cooperação da UTAD, e António Jose Martins, vice-reitor para
o Desenvolvimento e Internacionalização da UTAD.
“As universidades têm a responsabilidade social de ser
competitivas num mundo globalizado. A Universidade de Vigo é
paradigmática na abertura à Europa, como mostra o projeto
do Campus do Mar, e este acordo abre novos reptos e
perspetivas perante a crise, principalmente para o nosso
campus de Chaves”, destacou o reitor da UTAD. Destacando a
importância deste acordo, o Presidente da Câmara de Chaves
salientou o facto de que este projeto permitir “rentabilizar” um
recurso natural como é a água numa macrorregião que,
destacou, é líder em águas minerais termais na Europa. “Este
é um ato importante não só para as instituições, que
compartilharão conhecimentos, como também para os
cidadãos e para as empresas”, sublinhou João Batista.
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Autarquia mantém níveis
de investimento na educação
Acção social escolar - ano letivo 2012/2013
O Município vai manter o investimento na educação sem cortes,
por considerar a educação como um investimento e não como uma
despesa. Promover a igualdade de oportunidades no acesso ao
ensino continua a ser objetivo prioritário da Câmara, que, ano após
ano, muito tem investido na educação, apesar da crise que
atravessa o país e muito afeta diretamente as autarquias.
No sentido de organizar o presente ano letivo (2012/2013),
foram aprovados os montantes para auxílios económicos,
expediente e limpeza, tinteiros e outras despesas dos
estabelecimentos de ensino do concelho, de forma a salvaguardar
atempadamente a transferências das verbas para os respetivos
Agrupamentos de Escolas.
A autarquia continua a apoiar os agregados familiares mais
carenciados, através da comparticipação de manuais, material
escolar, refeições e transportes, consoante o escalão em que o
aluno se encontra (A ou B), pois considera que a educação préescolar e o 1º ciclo do ensino básico são etapas fundamentais para a
formação pessoal e para o sucesso educativo dos alunos.

Verbas para auxílios económicos
Os valores aprovados são os seguintes:
escalão A - 60€ (1º e 2º anos) e 70€ (3º e 4º anos). Escalão B 30€ (1º e 2º anos) e 35€ (3º e 4º anos).
Verbas para expediente e limpeza (por turma e nº de alunos).
Entre 10 a 15 alunos , 275 euros; 16 a 20 alunos, 303 euros; mais
de 21 alunos , 331 euros.
Verbas para outras despesas
Inclui verbas para tinteiros, aquisição de gás e apoio ao
funcionamento de salas extras (serviço de refeições, perfazendo um
total de cerca de 4500 euros.
Além destes apoios, refira-se o montante atribuído para as
atividades extracurriculares, de 4 mil euros para cada um dos três
agrupamentos e 6€ por aluno do pré-escolar e do 1º ciclo - bem
como transporte gratuito a todos os alunos transportados das
localidades até ao referido estabelecimento de ensino.
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EUROCIDADE CHAVES - VERÍN
MUNICÍPIO DE CHAVES

a eurocidade da água

CONCELLO DE VERÍN

Campanha solidária de Natal
“Espalhe alegria na Eurocidade Chaves-Verín’
A Eurocidade Chaves-Verín,
Câmara de Chaves e
Concello de Verín
associaram-se este ano à
campanha solidária de
Natal levada a cabo pelo
quarto ano consecutivo pela
Gráfica Sinal e pela
Associação Juvenil - A Voz
da Juventude, alargando a
sua abrangência ao outro
lado da fronteira, tornando
assim a iniciativa numa
campanha de solidariedade
inédita de cooperação
transfronteiriça, que irá unir
dois povos e duas línguas
num único objetivo comum,
ajudar famílias carenciadas
do território da Eurocidade.
Esta iniciativa solidária
procura envolver todos os
cidadãos dos dois lados da
raia e consciencializar os
dois concelhos da importância em ajudar nesta época natalícia os que
menos têm, sobretudo nestes tempos de crise económica em que
muitas pessoas têm dificuldades em ter alimentos para a ceia de Natal.
Nesta campanha também colaboram a Cruz Vermella de Monterrei e
os supermercados verinenses como Gadis, Rosymar e Tiendas DyD,
onde estarão carrinhos solidários para que os cidadãos possam
depositar aí alimentos, desde o dia 29 de novembro até ao dia 22 de

dezembro. Para além da recolha nos supermercados, estão definidos
outros pontos de entrega, nomeadamente, dia 30 de novembro no
Centro Escolar de Santa Cruz/Trindade, 3 de dezembro no Jardim de
Infância de Chaves, 5 de dezembro na Escola de Vila Verde da Raia, 6 de
dezembro no Jardim de Infância de Nantes e 7 de dezembro na Escola
e Jardim de Infância do Caneiro.
Além destes pontos de recolha, os flavienses e verinenses também
poderão entregar géneros alimentares durante a realização do
Torneio de Futsal da Academia Pajé Team, realizado a 16 de dezembro,
às 14 horas, no Pavilhão Municipal de Chaves, no jogo entre o
G.D.Chaves e o Mirandela, no mesmo dia, às 15 horas no Estádio
Municipal, e no espetáculo de encerramento da campanha pela
Academia de Música Daniel Louro, a 27 de dezembro, pelas 21h00
horas, no Auditório do Centro Cultural de Chaves. A entrada para
assistir a ambas atividades será a entrega de produtos alimentares
não perecíveis.
Paralelamente, sem esquecer as crianças da Eurocidade, decorrerá a
ação “Troque um brinquedo por um pinheiro para o Natal”, na qual a
população de Chaves e Verín que queira adornar as suas casas com
um pinheiro natural, poderá fazê-lo gratuitamente em troca da entrega
de brinquedos. Esta troca poderá fazer-se na sede da Eurocidade,
antiga alfândega em Feces de Abaixo, Loja Ponto Já e Gráfica Sinal.
Esta iniciativa resulta do trabalho de limpeza das florestas do concelho
de Chaves com o objetivo de evitar o risco de incêndios e
simultaneamente haver um aproveitamento das árvores para levar o
espírito natalício aos lares flavienses e verinenses.
Para além da campanha de solidariedade, no dia 3 de dezembro, pelas
15h30, o Coro Infantil do Agrupamento Dr. Júlio Martins irá brindar os
presidentes dos concelhos de Chaves e Verín com alguns cânticos de
Natal e participar juntamente com crianças de Verín na decoração da
árvore de Natal da sede da Eurocidade.

Chaves e Verín apresentam a sua marca turística

“A Eurocidade da Água”
No dia 30 de novembro, na sede da
Eurocidade, teve lugar a apresentação
dos seus produtos turísticos
diferenciados, a cargo dos presidentes
de ambos municípios.
Durante a apresentação da marca
turística “A Eurocidade da Água”,
destinada a lançar as bases para a
criação de um destino turístico centrado
na saúde e no lazer, foram dados a
conhecer os diferentes produtos
diferenciados realizados no âmbito
turístico. Entre eles encontra-se o Guia
Turístico da Eurocidade - o primeiro guia
turístico de uma Eurocidade na Europa
que inclui informação prática sobre
património, serviços e recursos de
interesse para o visitante-, o Mapa Turístico da Eurocidade complemento indispensável do guia e no qual constam os principais
recursos catalogados a visitar-, o Mapa georreferenciado da Eurocidade que permitirá ao turista, através de um só clic, consultar os aspetos mais
significativos de Chaves e Verín.

PÁGINA 7

EUROCIDADE CHAVES - VERÍN
MUNICÍPIO DE CHAVES

a eurocidade da água

CONCELLO DE VERÍN

Concerto na Eurocidade: “La Guardia” ao vivo

Festival de 'Bandas de Garagem' na Eurocidade

A Eurocidade organizou no dia 11 de agosto a primeira edição de Concerto
de Verão na Eurocidade, que contou com a atuação principal do grupo “La
Guardia”, uma das bandas míticas do pop espanhol dos anos 80.

“Cuando brille el sol” ou “Mil calles llevan hacia ti” foram alguns dos temas
que interpretou este grupo formado no ano de 1982 e que durante toda a
sua carreira conseguiu vender mais de milhão e meio de discos,
convertendo-se numa referência espanhola das últimas décadas.
Não obstante, a atuação de “La Guardia” não foi a única da noite já que,
previamente, subiram ao palco as bandas flavienses “The Rogans” e “Clave”,
além do duo verinense Rai Salgado&Pablo Sax, do cantor e autor verinense
Ramón Salgado.
Esta iniciativa, juntamente com a recente da Batucada, foi integrada no
programa de atividades culturais desenvolvido pela Eurocidade, com o
objetivo de fomentar uma colaboração conjunta entre ambos os municípios
na organização de atividades comuns, para promover a participação e
intercâmbio de espetáculos nos dois territórios, mobilizar pessoas dos dois
lados da fronteira para criar um sentimento de Eurocidadania e pertença a
um único território.
Um programa que se divulgou segundo o slogan “Europa na tua cidade”, que
além de favorecer o intercâmbio cultural, também permitiu incrementar a
visibilidade da coordenação de Chaves e Verín na realização de eventos a
nível transfronteiriço na Europa.
Porém, esta não foi a única atuação prevista pela Eurocidade durante esse
fim de semana, já que este projeto participou também na sétima edição da
Feira do Vinho de Monterrei, que se realizou durante os dias 11 e 12 de
agosto, na praça da Mercé. No interior da feira colocou-se um stand com
técnicos do Gabinete de Apoio Técnico da Eurocidade, onde os mesmos
informaram os visitantes sobre as atividades desenvolvidas neste projeto de
cooperação transfronteiriça e divulgaram os produtos de excelência e as
tradições etnográficas de Verín e Chaves.

A Câmara Municipal de Chaves, a Associação Chaves Viva e o Concelho de
Verín realizaram no 26 de agosto, no contexto do projeto Eurocidade
Chaves-Verín, um festival de bandas de garagem denominado “Chaves
Underground/Eurocidade 2012” no Centro Cultural de Chaves.
Este evento incentivou a utilização do Local de Ensaios disponibilizado na
Sede da Eurocidade Chaves-Verín, localizado na antiga alfândega
espanhola, em Feces de Abaixo, onde as bandas dispõem de um espaço
devidamente equipado e gratuito para ensaiar as suas músicas, mas
também representou a inauguração de um novo espaço cultural da cidade
flaviense, que vem suprir uma lacuna que havia em relação a existência de
um espaço fechado, para a realização de concertos pelas bandas de
garagem.
A garagem do Centro Cultural, com cerca de 1000 m2, foi organizada
para que ficasse com cerca de 800m2 livres para serem utilizados para a
realização de eventos deste género. As paredes deste espaço foram
decoradas com Graffitis realizados por jovens flavienses e verinenses,
conferindo ao espaço uma decoração urbana e jovem, dando a
oportunidade aos mesmos de mostrarem a sua “arte” ao público.
Atuaram cinco bandas de garagem, sendo três de Chaves e duas de Verin,
onde também participaram DJ's das quatro discotecas de Chaves
(Biblioteca Bar, A missa bar, Platz e Triunfo). Do programa do evento
também fez parte o “1º Encontro de Artes Marciais (MMA) de Trás-osMontes”.
Esta iniciativa fez parte do programa de atividades culturais desenvolvido
pela Eurocidade.

Jogos Populares Luso-Galaicos da Eurocidade
reuniram perto de 400 pessoas dois lados
da fronteira em Vilela do Tâmega
No dia 24 de junho, a Eurocidade foi palco de jogos populares entre
Portugal e Espanha, uma atividade de convívio, demonstração e realização
de jogos, organizada pelo Clube Cultural e Recreativo de Vilela do Tâmega,
localidade escolhida para acolher o evento.
Esta quinta edição dos Jogos Populares Luso-Galaicos decorreu durante
todo o dia e contou com a participação de cerca de 400 pessoas e seis
equipas participantes, duas delas de Verín. Do lado português houve o
Jogo da Malha, o Sapo, as Corridas de Sacos e de Pé Atado, o Jogo da
Paulada no Cântaro, do Farelo, entre outros. Do lado de Espanha, o Jogo
da Petanca e o Cachibol.
A iniciativa constituiu uma forma de cooperação transfronteiriça, de
partilha de saberes entre flavienses e verinenses e de reavivar jogos
tradicionais dos dois lados da fronteira. A atividade também incluiu
almoço, e as atuações do Grupo Alegres Tradições de Vilela do Tâmega e
da Tuna da Universidade Sénior do Rotary Clube de Chaves.
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VIII Maratona BTT - Rota do Presunto na
Eurocidade Chaves-Verín
O BTT Clube de Chaves organizou mais uma edição da “Rota do Presunto”,
que este ano teve lugar no dia 16 de setembro e contou com a colaboração
da Eurocidade Chaves-Verín.
A “Rota do Presunto” é já um evento desportivo com grande impacto a nível
de participação dos cidadãos. No ano passado contou com uma
participação que ultrapassou as mil inscrições, provenientes de diferentes
localidades de Portugal e também da vizinha Espanha.
Os participantes puderam escolher um dos dois percursos maratona e ½
maratona - com distâncias aproximadas de 90 km e 50 km,
respetivamente. Estes percursos, nos quais os participantes enfrentaram
os trilhos dos caminhos e serras entre Chaves e Verín, com um grau de
dificuldade física médio e alto, contaram para o Open Regional da
Associação de Ciclismo de Vila Real. Os acompanhantes também não
foram esquecidos pela organização, que no dia organizaram atividades de
animação e para os participantes mais novos também se realizou um
passeio guiado de BTT mini maratona com cerca de 30 km.

Cerca de 150 pessoas participaram na
5ª Caminhada da Eurocidade

Cerca de 150 participantes, dos municípios de Chaves e Verín,
participaram na 5ª Caminhada da Eurocidade Chaves-Verín, realizada no
dia 22 de setembro, pelo 'Caminho Português Interior de Santiago Vidago/Chaves'.
Esta caminhada, com 13,5 quilómetros, realizou-se entre as localidades
lusas de Vidago e Chaves. Durante a mesma foi dada a conhecer a rota do
Caminho Português Interior de Santiago, com lugares de beleza
paisagística de grande interesse, em pleno contacto com a natureza e o
ambiente rural. Esta tradicional caminhada, pretendeu incentivar a
importância histórica, turística e ambiental desta zona e estreitar laços de
união entre espanhóis e portugueses.
A 5ª caminhada da Eurocidade esteve integrada nas atividades da Semana
Europeia da Mobilidade 2012 e teve lugar no “Dia Europeu Sem Carros”,
com o objeto de incentivar a prática desportiva física e a mobilidade dos
cidadãos.

Jornadas de Projetos Europeus na sede da
Eurocidade Chaves-Verín
A sede da Eurocidade Chaves-Verín acolheu, no 8 de outubro, uma jornada
de formação especializada para dar a conhecer as diferentes
possibilidades que oferece a União Europeia em matéria de juventude,
organizada pela Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta da Galicia.
Esta jornada esteve enquadrada no projeto "EMPRENDE", que tem como
objetivo principal apoiar iniciativas empreendedoras na Galiza e no Norte
de Portugal e prestar um serviço integral de apoio na criação de empresas
e na criação de emprego.
Entre as questões apresentadas encontram-se uma visão geral dos
programas europeus e financiamento comunitário, programas dirigidos
aos jovens, programa de mobilidade Leonardo da Vinci, programa
Grundvitg, bem como um workshop prático para a apresentação de
projetos.

Mais de 450 crianças participaram na IV Semana de
Educação e Segurança Rodoviária da Eurocidade
Um total de 455 crianças dos municípios de Chaves e Verín participaram
nas atividades educativas programadas na IV Semana da Educação e
Segurança Rodoviária, que teve lugar de 1 a 4 de outubro.
Alunos dos centros educativos de Verín e Chaves assistiram às diferentes
conferências-colóquios realizadas durante essa semana, assim como
atividades de patrulhas infantis, exibição de meios das forças de segurança
pública, simulacro de desencarceramento e atividades de segurança
rodoviária no parque infantil de trânsito.
Atividades estas que estavam destinadas a sensibilizar a população dos dois
municípios, especialmente os mais pequenos, de diversas formas corretas
de comportamento em educação e segurança rodoviária, e desenvolvida no
âmbito do "Projeto de Educação e Segurança Rodoviária da Eurocidade
Chaves-Verín", que pretende não apenas servir de laboratório de boas
práticas para outras zonas fronteiriças da Comunidade Europeia, mas
também para unir esforços, trocar experiências e dar maior solidez à
cooperação transfronteiriça existente, promovendo a realização de
operações de segurança conjuntos entre as forças e corpos de segurança
lusos e espanhóis.
Desta vez, a Semana da Educação e Segurança Rodoviária também acolheu
o I Fórum Europeu de Cooperação Transfronteiriça em Segurança
Rodoviária, que nasceu do compromisso que os municípios fronteiriços de
Verín (Espanha) e Chaves (Portugal) adquiriram com a assinatura da Carta
Europeia da Segurança.
Durante o fórum foram abordados temas de grande importância
transfronteiriça relativos à coordenação dos serviços de emergência, a
vigilância policial conjunta e os problemas de mobilidade que, apesar do
acordo de Schengen, ainda existem nas fronteiras da União Europeia. O
mesmo reuniu forças da segurança rodoviária de Espanha e Portugal, os
correspondentes da Carta Europeia de ambos os países, responsáveis dos
serviços de emergência do 112, empresas promotoras de boas práticas em
segurança rodoviária como Iberdrola, Alsa, Luis Simões, Estradas de
Portugal ou EDP-HC Energia, e as associações de acidentologia rodoviária e
de vítimas. Também incluiu a assinatura de pré-adesão da Carta Europeia de
novos signatários, tanto de Espanha como Portugal.
Durante todo o mês de outubro a exposição 'Peatón no atravieses tu vida' de
Stop-Accidentes esteve exposta na sede da Eurocidade Chaves-Verín.

Exposição “12 Artistas da Eurocidade”
Na mostra participam doze artistas (pintores, escultores e fotógrafos)
verinenses e flavienses: Alvárias, António Pizarro, Carina Nascimento, Julio
Pousada, Leonardo, Manuela Cabugueira, Manuela Pinheiro, Manuela
Sánchez, Mário Lino, Marisa Pardo, Paulo Fontinha e Pedro Araújo.
Esta mostra conjunta pretende retomar a promoção de exposições
conjuntas entre Chaves e Verín, dada a enorme riqueza existente no
território da Eurocidade de artistas plásticos, com o objetivo de apoiar,
fomentar e dar a conhecer a criatividade e talento dos artistas locais,
através da realização de exposições comuns de artistas flavienses e
verinenses. Depois de Verín, a referida mostra estará patente em Chaves
(de 16 de novembro a 31 de dezembro, na Sala Multiusos do Centro
Cultural), em Vidago (de 04 a 20 de janeiro de 2013 na Galeria de Arte
Maria Priscila) e em Feces de Abaixo (de 24 de janeiro a 23 de fevereiro na
sede da Eurocidade Chaves-Verín).
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Bolsas de estudo ao ensino superior
Com o objetivo de apoiar e incentivar
os alunos residentes no concelho,
com condições económicas mais
desfavorecidas e que apresentem
bom aproveitamento escolar nos
seus estudos a nível superior, o
Município de vai, pelo sexto ano
consecutivo, atribuir bolsas de estudo
a estudantes universitários, no valor
máximo de 200 euros para aqueles
que estudem fora do concelho e 75
euros os que estudam no concelho.
Saliente-se que este ano, e tendo em conta a atual conjuntura
económica, a autarquia vai apoiar mais cinco alunos do que em anos
anteriores, tendo alargado o número de bolsas, passando de 20 para
25 os alunos contemplados com este apoio para a prossecução dos
seus estudos.
O período de candidaturas decorreu até 03 de dezembro. A
apreciação das candidaturas será de 04 de dezembro a 14 de
Janeiro de 2013 e em 21 de janeiro será divulgada a lista provisória
das bolsas atribuídas. A lista definitiva será conhecida a 18 de
fevereiro.

Município operacionaliza Gabinete de
Auditoria e Qualidade com vista à melhoria
e modernização dos Serviços Municipais

Na sequência da alteração do modelo de estrutura orgânica
do Município, e da consequente criação de um gabinete de
“Auditoria, Qualidade e Prevenção da Corrupção” (gabinete que
veio a ser formalmente institucionalizado e devidamente
publicado na 2ª série do D.R. nº 12, de 17 de Janeiro de 2012),
a autarquia já operacionalizou o referido gabinete, tendo como
principal objetivo a verificação do correto desenvolvimento dos
serviços da autarquia. Entre outras ações, compete ao
gabinete realizar auditorias internas aos serviços municipais,
propor ações corretivas visando a melhoria do desempenho
dos serviços auditados, acompanhando a sua implementação
para verificação da correspondente eficácia, elaborar
propostas de melhoria e modernização dos serviços, bem
como proceder ao tratamento de sugestões ou reclamações.

Alargamento do horário dos serviços
de atendimento ao público

Chaves vai ter Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor
A cidade de Chaves vai poder contar com um Centro de
Informação Autárquica ao Consumidor, resultado da celebração
de um protocolo entre a Câmara e o Instituto do Consumidor.
Estes centros são estruturas da iniciativa das autarquias, no
âmbito das suas competências de apoio ao consumidor, com o
apoio da Direcção-Geral do Consumidor, que constituem uma
solução de proximidade para obter informação e
aconselhamento em questões de consumo e assegurar uma
intervenção de mediação na resolução de conflitos. O objetivo é
proteger os interesses dos cidadãos consumidores,
desenvolvendo nos mesmos uma maior consciência do exercício
de cidadania.
O Município disponibilizará o espaço, os meios materiais
necessários e afetará os recursos humanos. A Direcção Geral
do Consumidor facultará o acesso aos sistemas de dados sobre
consumo e consumidores, o apoio documental e promoverá
ações de formação.
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A Câmara alargou desde setembro passado o horário
dos serviços de atendimento ao público. O objetivo é
aproximar os serviços municipais dos cidadãos,
facilitando-lhes a sua tarefa no relacionamento que,
regularmente, estabelecem com o Município e nas suas
diversas áreas de intervenção municipal.
Atualmente, estes serviços praticam o seguinte horário:
das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Não
obstante, o munícipe deverá ter a senha na sua posse até
às 12h15 (manhã) e 16h45 (tarde)
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EDITAL Nº 147/2012

10.3 A classificação final (CF) será a que resultar da aplicação da
fórmula:
João Gonçalves Martins Batista, Presidente da Câmara Municipal de CF= 0,60xRP+0,15xVI+0,10PE+0,10xPP+0,05xPT”.
Chaves, torna público que por deliberação do executivo camarário, tomada
em sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 13 de agosto de 2012, Mais torna público que as peças do concurso, se encontram
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua sessão disponíveis para consulta dos interessados, na Divisão de
ordinária do dia 26 de setembro de 2012, foi aprovada a Proposta de Administração e Fiscalização, durante o horário normal de expediente,
alteração do “Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de ou seja, das 09h00 às 12h30m e das 14h00 às 17h30, sita no Edif.
Paços do Concelho, praça de Camões, 5400 – 150 Chaves.
Duração Limitada e das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado”.
Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o presente edital,
Por último, as propostas deverão ser entregues nos termos do anúncio
que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de de concurso até às 17 horas, do dia 18/12/2012.
Divisão, no uso de competências delegadas pelo Diretor de Departamento
Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o presente
de Coordenação Geral, o subscrevi.
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de
Chaves, 11 de outubro de 2012
Divisão, no uso de competências delegadas pelo Diretor de
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.
O Presidente da Câmara Municipal,
(Dr. João Gonçalves Martins Batista)
Chaves, 15 de outubro de 2012

EDITAL Nº 148/2012
João Gonçalves Martins Batista, Presidente da Câmara Municipal de
Chaves, torna público que por deliberação do executivo camarário, tomada
em sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 17 de setembro de
2012, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2012, foi aprovada a abertura
de “Concurso público tendente à adjudicação do direito de arrendamento
do imóvel designado por “Cinetratro” sito na Travessa Cândido dos Reis,
freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves”, cujo critério de
adjudicação é o seguinte:

O Presidente da Câmara Municipal,
(Dr. João Gonçalves Martins Batista)

EDITAL Nº143/2012

João Gonçalves Martins Batista, Presidente da Câmara Municipal de
Chaves, faz público que o órgão executivo municipal, em sua reunião
ordinária realizada no pretérito dia 1 de Outubro de 2012, aprovou, a
proposta de alteração ao "Regulamento de Funcionamento e Utilização
do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal”.
Mais se torna público que a referido Regulamento se encontra afixado
10.Critério de Adjudicação:
10.1 - O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais na respetiva instalação do Pavilhão Gimnodesportivo e disponível para
consulta junto da Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, sita no
vantajosa para a entidade adjudicante.
10.2 – As propostas serão avaliadas de acordo com a seguinte Edifício da Antiga Estação da CP.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente
metodologia:
Edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
i) - Renda proposta – 60%
E eu Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de
ii) - Valor do investimento a realizar pelo adjudicatário – 15%
iii) – Prazo de execução das respetivas obras de adequação do imóvel, Divisão de Administração e Fiscalização, no uso de competências
delegadas, o subscrevi.
nunca superior às condições fixadas no caderno de encargos – 10%
iv) – Programa preliminar sobre o exercício das obras de adequação e
integradas no Plano de investimentos previstos na alínea c) do ponto n.º 6.1 Chaves, 8 de Outubro de 2012
do Programa de concurso – 10%
O Presidente da Câmara Municipal,
v) – Número de postos de trabalho que se propõe criar – 5%
(Dr. João Gonçalves Martins Batista)
Sendo a avaliação final resultado da análise comparativa das várias
propostas por aplicação dos seguintes subfactores:
i) Renda proposta(RP):
A classificação das propostas relativamente a este critério é efetuada
atribuindo-se 100 valores à proposta de renda mensal mais elevada e 50
valores à proposta de renda mensal mais baixa. Para as propostas de
valores intermédios serão atribuídos valores atribuídos através de
EDITAL Nº144/2012
interpolação linear.
ii)Valor do investimento a realizar (VI)
João Gonçalves Martins Batista, Presidente da Câmara Municipal de
A classificação das propostas relativamente a este critério é efetuada Chaves, faz público que o órgão executivo municipal, em sua reunião
atribuindo-se 100 valores à proposta de mais elevada e 50 valores à ordinária realizada no pretérito dia 1 de Outubro de 2012, aprovou,
proposta mais baixa. Para as propostas de valores intermédios serão a proposta de alteração às “Normas Regulamentares da Piscina
atribuídos valores atribuídos através de interpolação linear.
Municipal do Tabolado”.
iii) Prazo de execução (PE)
Mais se torna público que as referidas Normas Regulamentares se
A classificação das propostas relativamente a este critério é efetuada encontram afixadas na respetiva instalação da Piscina Municipal e
atribuindo-se 100 valores ao prazo de execução mais baixo e 50 valores ao disponíveis para consulta junto da Divisão de Desenvolvimento Social
prazo de execução mais elevado. Para as propostas de valores intermédios e Cultural, sita no Edifício da Antiga Estação da CP.
serão atribuídos valores atribuídos através de interpolação linear.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente
iv) – Programa preliminar (PP)
Edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
Este critério será avaliado pelo júri do procedimento, numa escala de 0 a E eu Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe
100, seguindo a seguinte norma: Muito bom 100 valores; Bom
8 0 de Divisão de Administração e Fiscalização, no uso de competências
valores; Suficiente
60 valores; Medíocre
40 valores; Mau 2 0 delegadas, o subscrevi.
valores.
v) – Número de postos de trabalho (PT)
Chaves, 8 de Outubro de 2012
A classificação das propostas relativamente a este critério é efetuada
atribuindo-se 100 valores à proposta com o número mais elevado de
O Presidente da Câmara Municipal,
postos de trabalho e 50 valores à proposta com o número de postos de
(Dr. João Gonçalves Martins Batista)
trabalho mais baixo. Para as propostas de valores intermédios serão
atribuídos valores atribuídos através de interpolação linear.
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DEFESA DO TRIBUNAL DE CHAVES

No dia 26 de novembro, em reuniões com representantes do
Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República, com o
Chefe de Gabinete da Senhora Ministra da Justiça e o principal
responsável pelo dossier da Reforma Judiciária e com o Sr.
Secretário de Estado da Justiça, o Município de Chaves,
representado pelo Presidente da Câmara e com a presença e
intervenção da Senhora Deputada Dr.ª Manuela Tender, defendeu
com clareza e objetividade a posição em devido tempo acertada,
passada a escrito e assinada conjuntamente com a Exma.
Representante das Senhoras e Senhores Advogados e que se
traduz, sem equívocos, na manutenção das competências e
estatuto atual do nosso Tribunal bem como no seu reforço no
contexto territorial agora considerado.

Parque Empresarial vai receber unidade
agroindustrial que prevê a criação de
150 novos postos de trabalho

O Município vai colaborar, mais uma vez, no apoio a uma iniciativa
local de emprego no concelho. Trata-se de uma unidade
agroindustrial de produção de cogumelos e produtos frescos, que
deverá ficar situada num terreno com uma área de
aproximadamente 100 mil m2 na nova zona industrial, na
freguesia de Outeiro Seco. O apoio que a autarquia pretende dar a
este projeto de investimento - a cargo da empresa - sociedade
GFW – Growing Fresh World. S.A, com sede em Outeiro Seco consiste na cedência, a título gratuito, do direito de construir no
referido prédio. Para a edilidade, esta iniciativa empresarial
assenta numa estratégia de desenvolvimento da região de Trásos-Montes e Alto Douro, mediante a reanimação da agricultura
através do apoio a 40 jovens empresários na produção de
cogumelos e de outros produtos hortícolas frescos e pequenos
frutos na região, criando-se, por essa via, 150 novos postos de
trabalho, com recurso à comparticipação de fundos comunitários
do Programa de Desenvolvimento Rural.
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No âmbito das três reuniões referidas cumpre ainda relevar:
1. A previsível aprovação da lei enquadradora (na Assembleia
da Republica) no primeiro trimestre de 2013;
2. Na sequência da mesma, a análise cuidada dos
movimentos processuais no triénio 2010-2012 (dados não
considerados nas propostas até agora vindas a público);
3. A afirmação de que o Ministério não despenderá quaisquer
recursos em novas instalações ou rendas, mas rentabilizará os
espaços que atualmente utiliza;
3.1 Note-se que o Senhor Secretário de Estado esteve há
menos de 1 ano no Tribunal de Chaves, conhece a sua
funcionalidade e sabe que o Município está disponível para
ceder, gratuitamente, as instalações que sejam necessárias,
como fez enquanto decorreram as obras de requalificação e o
continua a fazer com a Direção Geral de Reinserção Social –
Delegação de Chaves;
4. Só após a monitorização dos dados referidos e a
ponderação atenta sobre as instalações disponíveis será
elaborado o Decreto-Lei que fixará o Mapa Judiciário a ser
implementado, apenas, a partir de 2014.

IMI na taxa mínima
A Câmara vai aplicar o valor mínimo do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) em 2013. Manter o IMI na taxa mínima
representa uma medida de impacto social importante para o
concelho, tendo em conta a perda de rendimentos das
famílias, na sequência da atual conjuntura económica.
Este é mais um esforço que o município suporta, no sentido
de não sobrecarregar os cidadãos e empresas flavienses.
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