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Obra do
Museu Nadir Afonso
recebe visita técnica
de Siza Vieira
o Arquiteto Siza Vieira, autor da obra do
Museu Nadir Afonso, esteve em Chaves para
realizar uma visita técnica à obra, cuja
inauguração deverá acontecer em
novembro.
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Comemorações
do dia da Cidade
e do Município
As comemorações do Dia da Cidade e do
Município de Chaves contemplaram um
programa variado que intervalou o período
de 3 a 11 de julho.
pág. 3
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Participe! Traje-se à época! Assista aos
espetáculos! Saboreie os petiscos e beberagens!
Ornamente as suas montras e fachadas! Conviva

Executivo faz balanço
de gestão autárquica
Em conferência de imprensa, dia 21 de
abril, António Cabeleira, na presença dos
três Vereadores que compõem o executivo
em regime de permanência, destacou a
coesão da equipa. Demonstrando o seu
contentamento, o autarca garante que tem
sido um prazer servir Chaves e os flavienses.
pág. 4
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Presidente da CIM do Alto Tâmega reúne com Primeiro-ministro

No âmbito da realização da 27ª Cimeira Luso-Espanhola, que
teve lugar em junho em Vigado, o Presidente da Câmara de
Chaves e também Presidente da Comunidade Intermunicipal do
Alto Tâmega (CIM-AT), António Cabeleira, esteve reunido com o
Primeiro-Ministro português para debater as principais
preocupações dos municípios do Alto Tâmega.
Na ordem de trabalhos da reunião com Pedro Passos Coelho,
constaram, entre outros assuntos, a permanente
desclassificação de serviços, a reforma do mapa judiciário, o
encerramento de escolas, o ensino superior e o sistema
multimunicipal de água. Temas a que o Primeiro-ministro
respondeu positivamente, garantindo a sua intervenção de
forma objetiva.
No encontro, que teve lugar ao final da tarde, no Vidago Palace
Hotel, estiveram também presentes o Primeiro Secretário da
CIM, João Batista, bem como os restantes autarcas dos
concelhos do Alto Tâmega.
REUNIÃO DA CIM DO ALTO TÂMEGA COM O PRIMEIRO-MINISTRO

1. Entendemos a criação da Comunidade Intermunicipal do
Alto Tâmega como muito relevante e capaz de alavancar o
desenvolvimento desta sub-região transmontana. Mas, uma
região só se consegue desenvolver e ser competitiva se mantiver
a presença adequada do estado. A nossa principal preocupação
é a sistemática e persistente perda de população. Estamos a
chegar a um limiar quase irreversível para se poder garantir a
regeneração populacional. Precisamos urgentemente que se
criem postos de trabalho para mantermos um nível mínimo de
população jovem.
2. Reorganização administrativa do Estado em torno das
comunidades intermunicipais. Entendemos que é tempo de por
fim aos distritos e de se reorganizar toda a estrutura da
administração pública em torno das CIM, nomeadamente os
círculos eleitorais.
a. Alteração da Lei Eleitoral - Criação do Círculo Eleitoral
do Alto Tâmega;
3. Saúde. A sub-região do Alto Tâmega tem assistido a uma
permanente desqualificação dos serviços:
a. Hospital de Chaves. Com a integração do Hospital de
Chaves no Centro Hospitalar de Vila Real temos assistido a uma
permanente desqualificação dos serviços prestados. O número
de médicos foi reduzido em 50% e perderam-se especialidades e
serviços. Quando há falta de médicos em Vila Real são
mobilizados os médicos de Chaves, o inverso nunca acontece.
(Exemplo: Chaves tem três médicos anestesistas e Vila Real
possui doze. Um dos médicos de Chaves está atualmente
doente, não foi deslocado nenhum de Vila Real. Consequência,
cirurgias programadas não estão a ser realizadas. Quando em
2015 forem analisados os dados de produção da cirurgia de
Chaves alguém vai dizer que não faz sentido haver cirurgia em
Chaves por falta de produção. Os doentes ficam a perder.)
b. É aspiração da população do Alto Tâmega a criação da
Unidade Local de Saúde, conforme resolução aprovada por
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unanimidade na Assembleia da República em 2011.
c. No Alto Tâmega fecharam os SAP e hoje existe a
ameaça de acabar com a VMER do INEM.
d. Estamos muito preocupados com a idade avançada
dos médicos, quer do hospital, quer dos centros de saúde. Não
tem havido preocupação na colocação de médicos jovens,
corremos sérios riscos de ficar sem médicos.
4. A reforma do Estado faz-se sentir de forma particular no
interior do país. A reforma do mapa judiciário penalizou
particularmente o Alto Tâmega. Chaves perdeu a comarca e
Boticas perdeu o tribunal. Entendemos que deveria haver
julgamentos em todas as sedes de município. Deve ser o juiz a
deslocar-se às localidades e não a população a deslocar-se à
sede da comarca (Vila Real).
5. Encerramento de Escolas. Está a decorrer uma terceira
fase de encerramento de escolas do 1º ciclo e jardins-deinfância. Esta fase é particularmente preocupante, as distâncias
a percorrer passam a ser muito longas. Não faz sentido uma
criança de 6 anos ter de se levantar às 6H30 para ir à escola
(temos invernos muito frios). Os territórios de baixa densidade
deviam ter critérios diferentes de encerramento de escolas,
caso contrário vamos continuar a assistir à fuga de população e
à preocupante quebra da natalidade.
6. Ensino Profissional. O ensino profissional deve ter na subregião (Comunidade Intermunicipal) a expressão necessária
para servir a população, nomeadamente, o ensino profissional na
área agrícola, entre outras. Para podermos ser competitivos
temos de formar bons profissionais.
7. Ensino Superior. A UTAD desistiu de Chaves e do Alto
Tâmega, trata-se de uma imensa perda. Mais uma vez,
perdemos competitividade.
8. Acessibilidades:
a. Montalegre não possui um acesso condigno à rede
principal de estradas (A24).
b. A A24 possui as portagens mais caras do país. Não faz
qualquer sentido passar de uma ausência de portagens, para as
portagens mais caras do país.
9. Sistema Multimunicipal de Água. Temos um dos sistemas
mais caros do país. Desta forma não conseguimos ser
competitivos. Se os serviços se desqualificam, se somos
obrigados a praticar preços altos na prestação de serviços
básicos, não somos competitivos, logo não conseguimos fixar
população.
10. Redução do IVA pela prestação de serviço público e
serviço social. É nosso entendimento que a prestação do serviço
público de Iluminação Pública e a prestação do serviço social de
Transportes Escolares e de Refeições Escolares deveriam pagar
o IVA à taxa reduzida de 6%.
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Comemorações do dia da Cidade e do Município
As comemorações do Dia da Cidade e do Município de Chaves
contemplaram um programa variado que intervalou o período
de 3 a 11 de julho.
A Praça de Camões, no passado dia 3 de julho acolheu cerca
de duas centenas de pessoas que quiseram assistir ao concerto
pela Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves, que
no final da sua atuação, em ato simbólico recebeu da mão do
Presidente da Câmara, António Cabeleira, um louvor municipal,
aprovado em reunião de Câmara no dia 19 de junho.
A Academia de Artes de Chaves desenvolve desde há quatro
anos uma atividade muito acentuada, tendo no seu currículo
programas dos mais conceituados compositores e estreias de
jovens compositores.
De acordo com o manifestado pelo Presidente da Câmara, a
gratidão e o reconhecimento são também um dever institucional
e devem ser apropriadamente registados como expressão do

esforço, dedicação e empenho da direção e corpo docente, que
honram e orgulham todos os flavienses.
No dia 4 de julho foi inaugurada a Exposição “Assembleia da
República, na Biblioteca Municipal de Chaves, organizada em
parceria com o Museu da Presidência.
O concerto pela Orquestra do Norte, no dia 5 de junho, na
Praça de Camões contou como habitualmente com praça cheia.
Por ocasião do dia da Cidade, procedeu-se paralelamente com
as cerimónias oficiais, às condecorações municipais que
contemplaram a atribuição da medalha de Dedicação, Grau
Ouro aos funcionários do Município, a Medalha de Honra a João
Gonçalves Martins Batista, António Vicente de Almeida e Silva e
José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues, a medalha de
Mérito, Grau Ouro a João Oliveira, a medalha de Mérito Grau
Prata a Jorge Gomes Brás, Pedro Palas, Rotary Club de Chaves,
Pastelnor e Associação dos Amigos dos Animais de Chaves.

Município comemora Centenário do nascimento do Marechal Francisco da Costa Gomes
Comemorou-se, no passado dia 30 de Junho, em Chaves, os
100 anos do nascimento de Francisco da Costa Gomes, antigo
Presidente da República.
Esta efeméride contou com uma cerimónia militar e com a
presença do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, General Artur Pina Monteiro.
As Forças em Parada, sob Comando do Tenente-Coronel de
Infantaria António Mascarenhas constituíram-se por uma
Banda Militar, um Batalhão e três Companhias da Brigada de
Intervenção.
O Presidente de Assembleia Municipal de Chaves iniciou os
discursos alusivos aos méritos do condecorado, seguindo-se o
Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, General
Artur Neves Pina Monteiro, sendo precedido pelo discurso,
bastante emotivo, do Presidente da Direção Central da Liga dos
Combatentes, Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues.
Encerrou a cerimónia o Presidente da Câmara Municipal de

Chaves, António Cabeleira agradecendo a participação das
forças militares presentes e de toda a população que neste ato
homenageou um ilustre flaviense, constituindo motivo de
orgulho para todos. A formalidade militar foi encerrada por um
desfile das forças em parada, cerca de duas centenas de
militares.
Seguidamente foi inaugurada a Exposição intitulada “Francisco
da Costa Gomes – Responsabilidade Histórica”, que estará
patente ao público até 30 de novembro de 2014, no Museu da
Região Flaviense.
À noite, na Praça General Silveira, atuou a Banda Militar do
Porto, dirigida pelo Maestro Capitão Alexandre Coelho,
proporcionando um momento musical agradável para as duas
centenas de pessoas presentes.
Organizado pela Câmara Municipal de Chaves, este evento
contou com a colaboração do Regimento de Infantaria nº 19 e
do Museu da Presidência da República.
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Executivo faz balanço
gestão autárquica

Em conferência de imprensa, dia 21 de abril, António Cabeleira,
na presença dos três Vereadores que compõem o executivo em
regime de permanência, destacou a coesão da equipa.
Demonstrando o seu contentamento, o autarca garante que tem
sido um prazer servir Chaves e os flavienses.
António Cabeleira realçou e destacou o profissionalismo dos
funcionários da Câmara; o excelente relacionamento que tem
havido com as Freguesias do Concelho, dando particular destaque
à constituição da Associação de Freguesias, uma vontade já com
12 anos; bem como o profícuo relacionamento institucional e
associativo. “Chaves possui um excelente movimento associativo,
de grande qualidade e em quantidade, e queremos continuar a
contar com todos, quer com os cidadãos de uma forma individual,
quer organizados em associação e instituições”, salienta.
Relativamente à jovem Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega, de acordo com o autarca, a CIM está a desenvolver um
excelente trabalho, proporcionando um espaço de diálogo entre
os municípios do Alto Tâmega. “Os primeiros seis meses auguram
um bom futuro de trabalho em comunidade”, garante.
Como prioridades definidas, o edil realçou o apoio às áreas da
educação, ação social, habitação, cultura e juventude, bem como a
“captação de investimento e apoio aos investidores”, lembrando
que estão em construção os primeiros quatro pavilhões dos 39
previstos para a produção de cogumelos em grande escala, no
âmbito do projeto GFW - Growing Fresh World, e que foi vendido
recentemente um lote de terreno de 11.000 m2 para a
instalação de uma indústria metalomecânica. “É com
investimentos desta natureza que se fixa a população, que se cria
emprego e estamos a ajudar o país a sair da crise”, refere.
Como principais dificuldades, o autarca salienta o Sistema
Multimunicipal de Água, que continua a gerar um grande défice de
exploração, um problema que pretende resolver a curto prazo
com a verticalização do sistema, que vai permitir a agregação das
empresas do grupo Águas de Portugal. “Estamos a comprar uma
das águas mais caras do país”, salienta, referindo que “apesar
disso, não estamos a transferir este custo para os cidadãos”
Outra dificuldade apontada pelo autarca é o desinvestimento
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por parte do Estado Central no interior do país. Como exemplo,
referiu a desclassificação do Hospital de Chaves, consequência da
integração no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
em 2007; a desclassificação do Tribunal de Chaves; a perda
constante de cursos do polo de Chaves da UTAD e a atitude do
Ministério da Educação, que continua a querer encerrar escolas
com menos de 21 alunos. “Falta ao Governo visão global do
território e de coesão nacional. Lamentamos que não olhe para o
território de uma forma diferente e para realidades diferentes,
soluções diferentes”, justifica.
Até ao final de 2014, o atual executivo prevê a conclusão das
obras em curso e um planeamento e programação do novo
quadro comunitário de apoio, com a aposta na requalificação do
parque escolar e do parque habitacional de habitação social,
aposta na eficiência energética e ainda na modernização
administrativa. António Cabeleira refere “o investimento ímpar
dos últimos 12 anos, um investimento certo, no momento certo, a
pensar no futuro”.
António Cabeleira preconiza que a curto prazo se alcance a
consolidação das contas públicas com a diminuição da dívida e a
eficiência na gestão dos recursos, com engenharia financeira
para a realização das obras fundamentais, como a construção
das novas Piscinas Municipais; a repavimentação de avenidas e
ruas; a requalificação da rede viária municipal; a requalificação de
praças e parques verdes.

“Encontros com as
Freguesias”
Numa política de proximidade com as Freguesias do
concelho, o executivo municipal deu início, no mês de
maio, a uma viagem pelas 39 freguesias do concelho. O
objetivo principal destas visitas é identificar os projetos,
iniciativas e necessidades atuais e futuras das
Freguesias do concelho, sobretudo no que concerne ao
seu processo de desenvolvimento.
O périplo arrancou na Freguesia de São Vicente da
Raia, seguindo-se a União das Freguesias de Calvão e
Soutelinho da Raia e Santa Leocádia.
O autarca destaca a importância desta “incursão por
todas as Freguesias, para o desenvolvimento coeso do
concelho, onde é fundamental o reforço do papel das
Freguesias face à sua maior proximidade com o
cidadão”. As ideias de António Cabeleira são: ouvir os
autarcas eleitos, para, em conjunto, encontrarem
soluções para as reais necessidades territoriais e
implementar uma estratégia de proximidade com os
munícipes e autarcas locais.
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SABORES
CHAVES
DE

feira do fumeiro, feira do folar, feira
do pastel e feira do presunto, vinho,
castanha e mel.

“Sabores de Chaves” volta a ser um sucesso

Associação de Freguesias do Concelho
elegeu Corpos Diretivos
A Associação de Freguesias do Concelho de Chaves (AFCC)
elegeu, em abril passado, os seus Corpos Diretivos. Reunidos em
Assembleia Geral, os 28 Presidentes de Junta que compõem esta
associação sem fins lucrativos foram a votações para elegerem
os três elementos para a mesa da Assembleia Interfreguesias e
os cinco elementos para o Conselho de Administração.
A presidir o Conselho de Administração (CA) ficou Rui Branco,
Presidente da Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e
Vilarinho das Paranheiras, enquanto na Mesa da Assembleia
Interfreguesias preside Paulo Cunha, Presidente da Junta de
Freguesia de Vilela do Tâmega. O mandato tem a duração de um
ano.
Após o escrutínio, seguiu-se a tomada de posse, com umas
breves palavras de agradecimento aos presentes pela confiança
depositada nesta equipa.
Entre outros objetivos, a AFCC visa lutar pelos interesses
comuns no âmbito das atribuições e competências próprias e
particularmente promover estudos, elaborar e gerir projetos e
planos comuns, prestar serviços às freguesias associadas, bem
como estabelecer relações de cooperação com entidades
nacionais e estrangeiras que prossigam os mesmos fins, sempre
com vista à melhoria da qualidade de vida das populações das
freguesias associadas.
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A mostra “Sabores de Chaves” voltou a ser um sucesso,
estando assim cumprida esta aposta vencedora da
autarquia. Quer em termos de visitantes, quer no que toca a
volume de negócios gerado, a nona edição da feira, onde o
fumeiro foi protagonista, superou todas as expectativas. A
grande maioria dos expositores que participaram no
certame escoaram a totalidade dos seus produtos.
Durante os três dias, a mostra foi visitada por mais de 40
mil pessoas, que compraram muitos enchidos, mas
também pasteis e folar de Chaves, bem como pão centeio,
este ano com muita procura. Feito o balanço da autarquia,
foram vendidas mais de 23 toneladas de fumeiro durante o
certame e 24 mil unidades de Pastéis de Chaves, um
volume de negócios que ultrapassou os 400 mil euros.

Folar de Chaves foi soberano durante três dias de Feira
A cidade acolheu, durante os três dias que antecederam
a Páscoa, a segunda edição da Feira do Folar, sob a marca
Sabores de Chaves, um certame que pretende dar especial
destaque a este produto, cuja excelência criou já um
mercado que exige fornecimento durante todo o ano.
Este ano, estiveram presentes o dobro dos expositores,
num total de 30. Além do tradicional e afamado Folar de
Chaves, o certame contou com expositores de pão centeio,
Pastéis de Chaves, compotas, mel, licores, vinho,
artesanato, entre outros, dando assim ao visitante uma
noção da importância da herança gastronómica e cultural
local.

Câmara Municipal de Chaves
António Cabeleira - Presidente da Câmara
Gabinete de Protocolo e Comunicação
Publiﬂaviense - Artes Gráﬁcas
20 000 exemplares
197465/03
1645-7528
Distribuição gratuita

Entretanto, terão lugar mais duas mostras sob a marca
"Sabores de Chaves": a Feira do Pastel de Chaves, produto
de IG, em simultâneo com o Flaviaefest - Festival de Música
Tradicional Folk, em agosto, e a Feira do Presunto, Vinho,
Castanha e Mel em novembro, coincidente com a Feira dos
Santos.
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Academia de Artes de Chaves
galardoada nacional e internacionalmente

Nem o mau tempo impediu os cerca de
500 foliões de participarem vestidos
a rigor na Corrida do Pijama
Nem o mau tempo que se fez sentir impediu os flavienses de
participarem na 3ª edição da Corrida do Pijama, que teve lugar em
Chaves, dia 06 de junho.
Perto de 500 pessoas, entre elas muitos participantes oriundos
da vizinha Espanha, aventuraram-se a participar nesta corrida que
pretendia ser muito mais do que um evento desportivo.
O conceito da Corrida do Pijama pretendeu levar as pessoas a
libertarem-se, num evento original e divertido, extrapolando toda a
emoção associada a um evento que se realizou pela terceira vez
em Portugal e no Mundo.
Organizado pela empresa “Nowashow”, em parceria com
Câmara e a associação A Voz da Juventude, o evento foi um
verdadeiro sucesso.

Eixo Atlântico (Vilagarcía - Espanha)
A cidade de Chaves foi uma das vencedoras da IV Mostra
Musical do Eixo Atlântico, no passado mês de maio, em
Vilagarcía. Além da Academia de Artes de Chaves, sagraram-se
vencedoras escolas de música de Famalicão, Porto, Gaia e
Vilagarcía (Espanha).

Differdange (Luxemburgo)
A Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves
recebeu mais um prémio internacional pela sua prestação.
Desta vez, sagrou-se vencedora do Festival Diffwinds 2014, que
teve lugar durante três dias (no fim-se-semana de 12 e 13 de
julho) em Differdange, cidade geminada com o município
flaviense.
Refira-se que a Orquestra de Sopros concorreu com
orquestras oriundas de varias países, nomeadamente
Alemanha, Suíça, Hungria e Polónia.
Além do meritório primeiro lugar alcançado e do prémio
Diffwinds 2014 (Melhor Orquestra do Certame), os 75
elementos da Orquestra de Sopros da Academia foram ainda
galardoados com uma menção especial do júri (elementos
luxemburgueses, alemães, romenos, suíços e belgas) pela
valorização da tradição musical portuguesas.

Mais de 130 pessoas, oriundas de vários pontos do país e da
vizinha Espanha, participaram, dia 04 de maio, na segunda
edição do Duatlo BTT Cidade de Chaves, superando assim todas
as expetativas das entidades organizadoras.
A prova reuniu praticantes das modalidades de btt e atletismo
- maioritariamente homens mas também com a presença
feminina nos vários escalões - que, a concorrer de forma
individual ou em estafeta, proporcionaram momentos únicos de
diversão, companheirismo e competição. Enquanto alguns dos
apaixonados das duas modalidades participaram
essencialmente pela diversão, outros houve que reuniram todos
os esforços para chegar ao fim do percurso com um bom lugar
na classificação. Refira-se que se tratou de uma prova pontuável
para o Circuito Regional Norte da Federação de Triatlo de
Portugal.
A iniciativa foi organizada pelo Município, Agrupamento de
Escolas Fernão de Magalhães, BTT Clube de Chaves e
Federação de Triatlo de Portugal e decorreu na ciclovia e trilhos
da cidade.
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Mais de 130 participantes na Segunda
edição do Duatlo BTT Cidade de Chaves
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Durante quatro dias Chaves
foi o centro ibérico da magia

Banda Sinfónica da PSP promove
Concerto de “Palmo e Meio”em
Chaves
No âmbito das comemorações do 131º aniversário do
Comando Distrital da PSP de Vila Real, teve lugar em Chaves
um concerto por alguns dos elementos policiais da Banda
Sinfónica da PSP.
Concerto de “Palmo e Meio” deu o mote à iniciativa, onde
estiveram presentes cerca de 240 crianças (até aos seis
anos de idade) de várias escolas da cidade flaviense.
O momento foi único, proporcionando muita animação aos
mais novos, bem como a interação com os músicos em palco,
tentando igualmente estimular o gosto pela música.

Cerca de duas mil pessoas puderam disfrutar de quatro dias de
magia, para todos os gostos e idades, no “Chaves Mágico 2014”.
A iniciativa envolveu três eventos, destinados a públicos
diferentes. O “II Festival Infantil de Magia” envolveu as crianças do
pré-escolar e 1º ciclo dos estabelecimentos de ensino de Chaves,
durante dois dias, em 10 espetáculos. Abertas ao público em
geral, foram realizadas três “Galas de Magia”, com a participação
de 17 mágicos, oriundos da vizinha Espanha, França e da
Venezuela, para além dos portugueses. Paralelamente, realizouse o congresso - no âmbito do “III Encontro Internacional de
Magia”- , sendo este destinado exclusivamente a profissionais do
ilusionismo e que atraiu até Chaves perto de uma centena de
visitantes. Esta terceira edição do “Chaves Mágico” superou todas
as expetativas da organização - Clube Amigos da Magia, Município
e Chaves Viva - estando a consolidar-se e a afirmar-se, não só no
panorama nacional, como também internacional.

Ações de educação e sensibilização
ambiental promovidas pela autarquia
Perto de 200 crianças participaram nas ações de educação e
sensibilização ambiental que o Município promoveu para assinalar
o Dia Mundial do Ambiente. O principal objetivo foi alertar os mais
novos para as questões relacionadas com a conservação da
natureza e a preservação do meio ambiente.
Através de uma exposição itinerante, sob o mote “Vamos
Preservar o Ambiente!”, os serviços desta autarquia
apresentaram um conjunto de 10 cartazes relacionados com as
temáticas da atualidade em matéria ambiental, nomeadamente
as alterações climáticas, as chuvas ácidas, o efeito de estufa ou as
regras da separação seletiva. Ao longo da ação de sensibilização,
que motivou bastante a participação da comunidade estudantil e
até dos docentes, foram muitas as questões colocadas pelos
jovens estudantes, especialmente no que respeita aos fenómenos
das alterações climáticas e do aumento do efeito de estufa, a sua
formação e formas de mitigação.
Esta atividade sensibilizou as crianças, que fizeram promessas
de atitudes e comportamentos futuros tendentes à conservação
da natureza, bem como à preservação do ambiente, pois a perda
da qualidade de vida dos cidadãos nas grandes cidades deve-se às
constantes “agressões” ambientais, através da utilização de
veículos que consomem combustíveis fósseis ou da não
separação dos resíduos, impedindo a sua reciclagem.
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EUROCIDADE CHAVES - VERÍN
MUNICÍPIO DE CHAVES

a eurocidade da água

CONCELLO DE VERÍN

Eurocidade promove estudo sobre serviços de saúde de
Chaves e Verín e a sua possível complementaridade
Com o objectivo de proporcionar maior qualidade de vida à
população flaviense e verinense, a Eurocidade está a estudar a
possível complementaridade entre os serviços de saúde de
Chaves e Verín, com o objetivo de facilitar um eventual convénio
de cooperação sanitária transfronteiriça.
Os objetivos que se pretendem alcançar são:
- Assegurar um melhor acesso à saúde de qualidade para as
populações da zona de referência da Unidade Hospitalar de
Chaves e do Hospital de Verín.
- Garantir a continuidade dessa assistência para as referidas
populações.
- Otimizar a organização da oferta de atenção na saúde,
facilitando assim a utilização ou a partilha dos recursos
humanos e materiais.
- Promover a complementaridade dos conhecimentos e
práticas, especialmente no âmbito da qualidade clínica e
organizativa, e da segurança dos pacientes, inovação e novas
tecnologias em saúde.
A atual assistência dos hospitais de Verín e Chaves poderia
sofrer uma acentuada melhoria no que se refere à oferta de
serviços, mediante a utilização ou a partilha dos recursos
humanos e materiais, visto que em algumas especialidades se
constatam complementaridades e/ou duplicidade, o que
revela a necessidade de otimizar as infraestruturas e recursos
humanos.

8ª Caminhada Eurocidade

“Rota dos Santuários”
Mais de 150 pessoas dos Municípios de Chaves e Verín
participaram na 8.ª caminhada da Eurocidade, “Rota dos
Santuários”, realizada no dia 01 de junho. Esta rota contemplou a
visita ao Santuário de N.ª Sr.ª das Necessidades e do Engaranho,
em Castelões, à N.ª Sr.ª da Aparecida, em Calvão, e terminou no S.
Caetano, com um animado almoço convívio entre todos os
participantes, organizado em conjunto com a Junta de Freguesia
de Ervededo.
A Eurocidade promoveu assim mais uma edição das suas
caminhadas, incentivando a atividade física pela natureza e o
convívio entre flavienses e verinenses, num percurso de dificuldade
moderada de aproximadamente 11 km de distância.
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Eurocidade converte-se em Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial
O passado mês de abril ficou marcado pela apresentação do
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Eurocidade
Chaves-Verín (ECV-AECT), o segundo da Eurorregião Galiza-Norte
de Portugal, numa cerimónia que contou com a presença de
diversas entidades portuguesas e da vizinha Galiza
“A Eurocidade Chaves-Verín AECT é o segundo agrupamento da
Eurorregião, depois do da Galiza-Norte de Portugal, com um
âmbito de competência local e transfronteiriça de proximidade,
sendo a única formada por dois municípios na União Europeia e
estruturada, essencialmente, para gerir de forma conjunta
instalações e serviços dos dois municípios”, referiu o Presidente
de Verín na sua intervenção durante a apresentação, depois de
ter recordado todos os passos realizados neste “laboratório de
construção da cidadania europeia, uma zona franca onde
flavienses e verinenses partilham o mesmo objetivo: fazer da
fronteira uma oportunidade para o desenvolvimento social e
económico da Eurocidade”. “Desde o ano 2008 somos a primeira
Eurocidade com uma estratégia clara e definida numa agenda
estratégica, e que conseguiu a aprovação de sete projetos
europeus em seis anos, o que pressupôs investimentos diretos e
indiretos no território e mais de cinco milhões de euros”, indicou. A
Eurocidade Chaves-Verín estruturou-se em quatro linhas de
atuação definidas na própria agenda estratégica: a criação de
uma infraestrutura técnica da Eurocidade; o desenvolvimento de
uma zona franca social; a dinamização e promoção económica;
bem como o Território sustentável.
Para o Presidente o autarca flaviense, “com a constituição do
AECT, novas oportunidades se abrem, mas também novas
responsabilidades são acrescidas. Os desafios porventura
maiores que temos pela frente situam-se nas áreas do
desenvolvimento, da saúde, da proteção ambiental e civil e dos
transportes”.
De acordo com António Cabeleira “estamos a construir pontes
através da fronteira, contribuindo para a integração e coesão
europeia, já que queremos transformar o conceito de fronteira
num novo paradigma de oportunidades para o desenvolvimento.
Estamos a implementar a anunciada política europeia de
eliminação de fronteiras a um custo muito mais baixo do que
custaria fazê-lo desde Bruxelas, porque é verdade que a
cooperação não tem ainda processos de legitimação política
próprios, mas compreendemos que a racionalidade política dos
estados se sobreponha à racionalidade das regiões
transfronteiriças”.
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Parque Biológico do Rebentão - ao encontro da natureza
A empresa municipal Gestão de Equipamentos do Município de
Chaves, EM-SA abraçou desde maio último o projeto de
exploração da Quinta Biológica do Parque do Rebentão, situada
em Vila Nova de Veiga, junto às piscinas.
Neste espaço o visitante pode usufruir da natureza em todo o
seu esplendor e contemplar os animais em ambiente natural
(gamos, póneis, javalis, cabras, aves,..).
Assim sendo, o Parque desempenha uma das mais
importantes funções das zonas verdes, o contacto com a
natureza fonte de equilíbrio psicológico. Esta função é potenciada
pela aparente desorganização espacial do Parque, resultante da
recusa do modelo de jardim ou parque formal. De facto no
Parque Biológico procura-se preservar a paisagem típica da
região.
No Parque Biológico, mais importante do que aprender o nome
das árvores ou das aves, é compreender o contraste, escapar da
estrada e penetrar nos caminhos, deixar para trás o ruído dos
carros e ouvir os pássaros, o marulhar do ribeiro e contemplar o
lago, beneficiando, também, de um circuito de manutenção que o

Comissão aprova Plano Operacional
Municipal e Medidas de Defesa da
Floresta Contra Incêndios

O Plano Operacional Municipal para o presente ano foi
aprovado em maio em reunião de trabalhos da Comissão
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Este documento define, essencialmente, as funções e
responsabilidades de cada um dos intervenientes na defesa
da floresta contra incêndios, nas ações de vigilância,
primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pósfogo, para o período compreendido entre 1 de maio e 15 de
outubro.
A referida Comissão aprovou ainda os projetos de
investimento a submeter ao programa PRODER para as
ações de recuperação do potencial produtivo, instalação de
sistemas florestais e agroflorestais e defesa da floresta
contra incêndios, bem como o plano de fogo controlado para
as unidades de Baldio de São Vicente da Raia e Segirei.
Os documentos aprovados visam reduzir a incidência dos
incêndios florestais no concelho, melhoria da eficácia do
ataque e gestão dos incêndios e aumentar a resiliência do
território aos incêndios florestais.
A terminar foram abordadas e destacadas as principais
ações de sensibilização e fiscalização executadas pelas
forças de segurança (GIP´S, PSP e SEPNA) e pelo Município,
em todo o concelho, com vista à limpeza de uma faixa de
proteção às edificações, com o objetivo de salvaguarda dos
bens de todos os munícipes.

ajudará na prática de exercício físico.
Assim se abrem os olhos e os espíritos para a necessidade de
planear o território, de manter amplos espaços verdes nas
cidades, de proteger os rios, a fauna, a flora, a construção
tradicional, todo um conjunto de valores de referencia
civilizacional.
No Parque encontra, ainda, a Quinta Pedagógica que
desenvolve atividades lúdico-pedagógicas com o objetivo de
proporcionar às crianças o convívio com elementos
considerados fundamentais à vida do Homem, nomeadamente o
campo, os animais e as tradições rurais. É, assim, potenciado o
convívio na medida em que se promove a partilha de
experiências.
A equipa da Quinta Pedagógica organiza visitas que permitem
participar em atividades relacionadas com a vida numa quinta,
como, Preparação de terrenos, sementeiras e colheitas e
tratamento e observação de animais, sua relação com o
ambiente, modo de vida e alimentação.

Comemoração dos 500 anos do
Foral Manuelino de Chaves

O Município vai comemorar os 500 anos do Foral Manuelino de
Chaves, com um vasto programa de atividades que decorrem de
julho a dezembro próximo. Trata-se de uma data marcante para a
história da nossa região e importante na história medieval do país.
Além de pretender consolidar a informação histórica sobre o
Foral Manuelino de Chaves e dar a conhecer a importância da
atribuição de um foral a uma localidade, as comemorações
englobam um conjunto de iniciativas diversas, abertas a toda a
população.
Entre outras, será editado um livro sobre o tema, realizada uma
conferência sobre “Os Forais de Chaves, bem como será
promovido um concurso de fotografia, sob o mote “Sinais
Medievais no Concelho de Chaves”.
Recorde-se que o Foral tornava um concelho livre do controlo
feudal, transferindo o poder para um concelho de vizinhos
(concelho), com a sua própria autonomia municipal. Por
conseguinte, a população ficava direta e exclusivamente sob o
domínio e jurisdição da Coroa, excluindo o senhor feudal da
hierarquia do poder. Garantia terras públicas para o uso coletivo
da comunidade, regulava impostos, pedágios e multas e
estabelecia direitos de proteção e deveres militares dentro do
serviço real.
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SABORES
CHAVES
DE

feira do pastel

1 | 2 | 3 AGOSTO

Parque de Estacionamento do Quarteirão do Faustino
organização:

JARDIM PÚBLICO DE CHAVES

Sabores de Chaves - Feira do Pastel
1, 2 e 3 de Agosto
Dias 1, 2 e 3 de Agosto, a cidade vai ser palco de mais uma
iniciativa de promoção e valorização dos produtos e da região,
através da projeção da marca “Sabores de Chaves”, onde o
conceituado Pastel de Chaves e os seus mais de 150 anos de
história terão lugar de destaque.
Com animação garantida pela 4ª edição do Festival de Música
Tradicional Folk de Chaves - Flaviaefest, o Jardim Público será o
palco da segunda edição da Feira do Folar. Está garantido um
ambiente único, onde as atuações de grupos de renome
internacional, a divulgação da nossa música tradicional e mostra
de novos projetos de música do mundo, se associam à venda,
exposição e prova dos “sabores” da região.

Munícipes podem solicitar
gratuitamente recolha de “monos”
das suas próprias habitações
Os flavienses estão a contribuir, cada vez mais, para a melhoria
do ambiente, através da procura do serviço de recolha porta à
porta dos chamados “monos”. A Câmara recorda que 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, nem
depositados nos contentores para Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU).
Este é um serviço que permite total comodismo aos munícipes,
pois pode ser solicitado diretamente ao Município ou à empresa
de recolha de RSU no concelho, a “Rede Ambiente”, sendo os
“monos” ou “monstros” recolhidos na residência dos requerentes.
Deste modo, 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
referida empresa ou Câmara, através dos seguintes contactos
(das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30):

Está prevista a abertura no início de agosto do novo Parque
de Estacionamento do Quarteirão do Faustino. Nos meses de
agosto e setembro do corrente ano a sua utilização será
gratuita, devendo no entanto o seu uso estar sujeito a
regulamentação própria. O horário de abertura será das
08h00 às 20h00. O parque é constituído por três pisos
disponibilizando 132 lugares.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

ESTATUTO DO
DIREITO DE OPOSIÇÃO

ANO 2013
Dando cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição
aprovado pela Lei n.º 24/98 de 26 de maio, o órgão executivo
do município de Chaves elaborou um relatório de avaliação do
grau de observância do respeito pelos direitos e garantias dos
titulares autárquicos do direito de oposição, expondo as
atividades que deram origem e que contribuíram para o pleno
cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos
partidos políticos titulares do direito de oposição. O referido
relatório, respeitante ao período compreendido entre 19 de
outubro e 31 de dezembro de 2013, encontra-se disponível
através do link http://www.chaves.pt/Default.aspx?ID=334

EDITAL N.º52/2014
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, faz público que, nos termos da
proposta apresentada em sede da última Reunião da
Câmara Municipal de Chaves, realizada no dia 09 de junho
de 2014, foi deliberado alterar o horário de realização das
reuniões do órgão executivo municipal, passando as
mesmas a ser realizadas, nas datas já definidas
anteriormente, pelas 15 horas, no Salão Nobre do Edifício
Paços do Concelho,.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o
presente Edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias
Delgado, Chefe de Divisão, no uso de competências
delegadas pelo Diretor de Departamento Municipal de
Coordenação Geral, o subscrevi.
Chaves, 11 de junho 2014

- Rede Ambiente - Telemóvel: 935 669 373/ e-mail chaves@redeambiente.pt e candidoazevedo@redeambiente.pt
- Câmara de Chaves (Divisão de Águas e Resíduos) - Telefone:
276 340 500 / e-mail - paulo.branco@chaves.pt
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O Presidente da Câmara Municipal
(Arq. António Cabeleira)
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AVISO

EDITAL Nº 70/2014

Estabelecimento de Medidas Preventivas por motivo da
revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves em espaços
urbanos e urbanizáveis da Classe 1, Categoria 1.1 –
cidade de Chaves e Categoria 1.2 – vila de Vidago

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, torna público que, na sequência da
publicação em Diário da República, 2ª Série, nº 107, de 4 de
junho de 2014, através do Aviso nº 6779/2014, do
«Estabelecimento de Medidas Preventivas, por motivo de
Revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves em espaços
urbanos e urbanizáveis da Classe1, Categoria 1.1- cidade de
Chaves e Categoria 1.3- vila de Vidago», foi aprovada no
pretérito dia 04 de julho de 2014 em Reunião da Câmara
Municipal de Chaves, a Proposta 01/DOTDU-MP/2014
relativa às «Regras de Apoio à Gestão Urbanística das
áreas abrangidas por Medidas Preventivas estabelecidas
por motivo de revisão do Plano Diretor Municipal de
Chaves».
O processo em causa poderá ser consultado na página da
internet do município (www.chaves.pt), bem como na
Divisão de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano (DOTDU) da Câmara Municipal de Chaves, sita na
rua da Infantaria 19, Edifício Duques de Bragança, durante
as horas normais de expediente - das 09:00h e as 12:30h e
as 14:00h e as 17:30h.

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, torna público os seguinte:
O «Estabelecimento de Medidas Preventivas por motivo da
revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves, em espaços
urbanos e urbanizáveis da Classe 1, Categorias 1.1 – cidade
de Chaves e 1.2 – vila de Vidago (exceto a área do Plano de
Pormenor da Fonte do Leite)», foi publicado em Diário da
República, 2ª série, nº 107, de 4 de junho de 2014, através
do Aviso nº 6779/2014.
O processo em causa poderá ser consultado na página de
Internet do Município (www.chaves.pt), bem como na
Divisão de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano da Câmara Municipal de Chaves, sita na Rua da
Infantaria XIX, Edifício Duques de Bragança, entre as 9:00h
e as 12:30h e entre as 14:00h e 17:30h.
O presente Aviso é divulgado em cumprimento do
preceituado nas disposições combinadas nos nos 2 e 3,
ambos do artigo 149º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-Lei nº
380/99, de 22 de setembro, na redação conferida pelo DL
nº 46/2009, de 20 de fevereiro e ulteriores alterações,
bem como nos nos 1 e 2, ambos do artigo 56º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro.

Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o
presente edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias
Delgado, Chefe de Divisão, no uso de competências
delegadas pelo Diretor de Departamento de Coordenação
Geral, o subscrevi.

Chaves, 4 de junho de 2014
O Presidente da Câmara Municipal
(Arq. António Cabeleira)

EDITAL Nº 53/2014
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, torna público que, de acordo com o
despacho praticado pelo Vereador responsável, no uso dos
poderes subdelegados, Senhor João Neves, do pretérito dia
09 de junho de 2014, veio a ser aprovada a proposta
consubstanciada na implementação de sinalização
rodoviária, conforme consta das plantas que se anexam ao
presente Edital e nos seguintes termos:
a) Medidas de prescrição na zona de cargas e descargas
em frente ao estacionamento denominado “Café SPORT”;
b) Zona de estacionamento pago em frente à “Telecom”;
c) Condicionamento de acesso de viaturas ao parque de
estacionamento no Lugar da Lapa, a partir do arruamento
que liga a Dr. Júlio Martins/Rua Cândido dos Reis.
Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o
presente edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias
Delgado, Chefe de Divisão, no uso de competências
delegadas pelo Diretor de Departamento de Coordenação
Geral, o subscrevi.

Chaves, 14 de julho de 2014
O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

EDITAL Nº 62/2014
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, torna público, nos termos do seu
despacho do pretérito dia 01 de julho de 2014, que foi
aprovada a proposta de Atribuição de Topónimos em vários
arruamentos municipais, nos termos da ata da Comissão
Municipal de Toponímia, em sua reunião realizada no dia 7
de maio de 2014, conforme 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 o
presente edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias
Delgado, Chefe de Divisão de Administração e Fiscalização,
no uso de competências delegadas pelo Diretor de
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.
Chaves, 2 de julho de 2014

Chaves, 16 de junho de 2014
O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

PÁGINA 11

BOLETIM MUNICIPAL - julho de 2014

23
24
25

ago sto
alameda de trajano

c

h

aves

“Aquae Flaviae - Festa dos Povos
- Mercado Romano”
22, 23 e 24 de agosto
O Município vai recriar a “Aquae Flaviae - Festa dos Povos Mercado Romano”, dias 22, 23 e 24 de agosto, nas
Alamedas de Trajano e do Tabolado e nos espaços
circundantes.
Participe! Traje-se à época! Assista aos espetáculos!
Saboreie os petiscos e beberagens! Ornamente as suas
montras e fachadas! Conviva com os animadores!

Obra do
Museu Nadir Afonso
recebe visita técnica
de Siza Vieira
No passado dia 07 de julho, o Arquiteto Siza Vieira, autor da
obra do Museu Nadir Afonso, esteve em Chaves para realizar
uma visita técnica à obra, cuja inauguração deverá acontecer
em novembro.
Trata-se de um investimento superior a 9 milhões de euros,
financiado em 70% por fundos comunitários.
Para o autarca flaviense, "o Museu Nadir Afonso será um polo
dinamizador e central na programação cultural e, a curto prazo,
uma referência nacional". O edil lembra ainda que será
igualmente um "impulso importante" na hotelaria, restauração
e comércio local.
A gestão do espaço museológico ainda está a ser
equacionada, podendo ser feita numa parceria entre a Câmara
e Fundação Nadir Afonso ou em exclusivo pela fundação.
O imóvel vai dispor de salas de exposição, auditório, biblioteca,
arquivo, espaços para acolher o espólio do artista e um ateliê.
Entre outras atividades, o museu terá exposições temporárias
e permanentes, ciclos de cinema, 'workshops' infanto-juvenis e
cursos de verão.
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As crianças com Miró
A exposição "Miró - Um Olhar de Criança" esteve patente
ao público de 2 a 20 de junho, na Biblioteca Municipal de
Chaves.
Os trabalhos apresentados surgiram como fruto da
pesquisa e investigação feita pelas crianças do Centro
Social e Paroquial de Chaves sobre a biografia de Joan
Miró, pintor tão em voga nos dias que correm,
nomeadamente no que concerne à coleção do Estado
Português. Esta exposição foi composta por máscaras
pintadas à maneira de Miró, telas com reprodução das
suas pinturas e várias esculturas.

