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N a t a l ,  u m  m o m e n t o 
especial, uma tradição que 
se renova todos os anos.

Para além da dimensão 
festiva desta quadra, faço 
votos que este período 
proporcione a todos os 
Flavienses um tempo de 
paz e de solidariedade.

Sei que os Flavienses estão determinados a lutar 
por um futuro melhor.

Acredito na generosidade e determinação dos 
meus concidadãos e, tenho a certeza que esta 
quadra natalícia, proporcionará as condições 
ideais, para iniciarmos um Novo Ano com espírito 
positivo e com uma renovada energia.

Na interdependência que carateriza o ser humano, 
é necessário que o espírito solidário do Natal 
perdure, para lá destes dias de boa vontade e de 
partilha.

Desejo que as dificuldades desta conjuntura de 
crise não tenham a força suficiente para nos 
afastar do essencial e que, hoje mais do que nunca, 
se procurem convergências em prol de um futuro 
melhor.

Votos de um Feliz Natal e Próspero Ano 2014.

António Cabeleira

Último adeus a
Nadir Afonso
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A família de Nadir Afonso cumpriu o seu desejo ao sepultá-lo na 
sua terra Natal, em Chaves. O pintor faleceu no passado dia 11 
de dezembro, sete dias depois de ter completado 93 anos.

O Município de Chaves
deseja-lhe Boas Festas!
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Vereador - João Neves
Áreas de intervenção:

Ação Social, Turismo, Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, Setor Empresarial 
Municipal, Mercados e Feiras, Transportes Públicos, Trânsito e Estacionamento, Comissão de 
Segurança, Fiscalização Sanitária e Defesa do Consumidor.

Vereador - Paulo Alves
Áreas de intervenção:

Gestão Financeira, Águas e Resíduos, Auditoria, Qualidade e Prevenção da Corrupção, Gabinete de 
Sistemas de Informação e Comunicação, Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, Setor 
Empresarial Municipal e Modernização Administrativa.

Vice-presidente - Carlos Penas
Áreas de intervenção:

Administração e Fiscalização, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Gestão 
Urbanística e Territorial, Educação, Desporto e Juventude, Proteção Civil, Gabinete Técnico 
Florestal e Conservação da Natureza

Presidente - António Cabeleira
Áreas de intervenção:

Recursos Humanos, Estratégias de Desenvolvimento Sustentável, Agricultura, Indústria, Comércio 
e Serviços, Desenvolvimento Rural (Promoção dos Produtos Locais – Sabores de Chaves), 
Cooperação e Geminações, Gestão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais, Obras Públicas, 
Gabinete de Projetos, Notariado e Expropriações, Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, 
Gabinete de Apoio Técnico às Freguesias, Protocolo e Comunicação, Candidaturas a 
Financiamentos Externos, Cultura e Parques e Jardins.

horário de atendimento ao público:
- terça e quarta-feira à tarde -

horário de atendimento ao público:
- terça-feira todo o dia -

horário de atendimento ao público:
- quinta-feira de manhã -

horário de atendimento ao público:
- de segunda a sexta-feira -

Caras e Caros Flavienses, 

Uma saudação especial a todos vós no início deste mandato e o meu agradecimento pela confiança que depositaram no 
trabalho que, todos juntos, temos desenvolvido, em prol do concelho de Chaves.

Vamos prosseguir esse trabalho nos próximos anos com exigência, rigor, transparência, integridade e ética.

Queremos honrar o legado histórico e reforçar a identidade de Chaves como cidade termal. 

Queremos continuar a requalificação do espaço urbano, a valorização ambiental do território, o apoio à dinamização da 
nossa economia local promovendo um desenvolvimento equilibrado em todo o espaço concelhio, a promoção das nossas 
potencialidades turísticas, o acompanhamento permanente e próximo das pessoas, das famílias e dos idosos em situação 
de maior dificuldade.

Queremos estabelecer canais de diálogo efetivo com as diversas entidades políticas e sociais que estejam interessadas 
em participar na busca das melhores soluções para o futuro de Chaves. 

Como Presidente da Câmara, tudo farei para estar à altura da exigência e da complexidade do momento.

O Presidente da Câmara Municipal 
António Cabeleira

EDITORIAL
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Teve lugar no dia 19 de outubro a cerimónia da tomada de 
posse do novo executivo, perante a Assembleia Municipal de 
Chaves, na sequência das eleições autárquicas realizadas a 29 
de setembro.

O auditório do Centro Cultural de Chaves encheu com muitos 
amigos, apoiantes e familiares dos novos elementos do executi-
vo municipal, que vão agora gerir os destinos do Município até 
2017. 

 Emocionado, o novo Presidente da Câmara elogiou o seu 
antecessor e amigo de longa data, João Batista, com quem ao 
longo dos últimos 16 anos, fez o seu caminho ao serviço da 
autarquia. Em João Batista, António Cabeleira, realçou a 
capacidade de liderança e a verticalidade que sempre pautou a 
sua atuação, lembrando aos presentes que continuará a contar 
com a sua experiência e bom senso em prol do desenvolvimento 
do concelho.

António Cabeleira também teceu palavras de reconhecimen-
to aos vereadores que cessaram funções e de agradecimento 
aos Presidentes de Junta de Freguesia pelo trabalho e dedica-
ção à causa de bem servir. A todos os membros da nova 
Assembleia Municipal desejou os maiores sucessos na função 
em que foram empossados, para bem de Chaves e dos flavien-
ses. 

Garantindo colocar a política ao serviço dos cidadãos, numa 
perspetiva de verdadeiro serviço público, e prometendo dar o 
melhor de si para ultrapassar as dificuldades e ganhar os 
desafios que se colocam ao concelho, António Cabeleira 
assume como compromissos a transparência, a integridade e a 
ética.

Tomada de posse do novo executivo camarário 
Quadriénio de 2013-2017
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As Termas de Chaves deram início às obras de remodelação, 
um investimento de 3,5 milhões de euros, que pretende 
separar os tratamentos de cura e de bem-estar.

No âmbito do projeto "Aquae" - Centro de Competências em 
Termalismo, Saúde e Bem-estar, as obras deverão estar 
concluídas até junho do próximo ano, sendo financiadas a 85% 
por fundos comunitários. 

Pretende-se que o projeto seja um centro inovador na área do 
uso sustentável da água, contemplando a prestação de 
serviços, principalmente na área da saúde e bem-estar; gestão 
e controlo de qualidade; do desenvolvimento e inovação 
tecnológica. 

A intervenção no balneário termal contempla a requalificação 
do edifício e da área envolvente, fazendo a separação entre os 
espaços dedicados à saúde e ao bem-estar termal, melhoria 

Termas de Chaves
investem 3,5 milhões de
euros em remodelação

As Termas de Chaves estão a preparar o lançamento no merca-
do de uma linha de cosmética à base de água termal. Para tal, foi já 
elaborado um estudo por uma entidade especializada na avaliação 
do potencial das águas termais, seguindo-se os procedimentos 
legais e normativos exigidos para o seu lançamento comercial. 

O objetivo é valorizar e aproveitar um recurso fundamental no 
concelho - a água termal - que é uma âncora de desenvolvimento 
económico local. 

O estudo às potencialidades das águas termais teve um investi-
mento inicial de 17.500 euros, financiado a 75% por fundos 
comunitários, e está integrado nas ações previstas para o Centro 
de Desenvolvimento Turístico Termal e de Investigação da Água. 

Termas preparam linha de cosmética
à base de água termal

das condições de segurança, serviço e conforto, construção de 
acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida e criação 
de um observatório de investigação às águas termais. Esta 
intervenção permitirá que o balneário esteja aberto o ano inteiro.
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A Câmara vai manter no valor mínimo a taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI). 

Em 2014, no concelho de Chaves, a taxa de IMI mantém-se em 
0,3% para prédios urbanos avaliados nos termos do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). 

No atual contexto sócio económico, o Município mantém as 
taxas em vigor, à semelhança da fixação definida nos anos anterio-
res, por representar 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 no sentido de não sobrecarregar os cidadãos e 
empresas flavienses. 

Câmara mantém no mínimo
taxa de IMI para 2014

No dia 20 de dezembro, foi lançada a primeira pedra do 
Balneário Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento 
de Práticas Termais de Vidago. Orçada em 2,8 milhões de 
euros, a empreitada está a cargo da empresa “Norcep - 
Construções e Empreendimentos, Lda.”, prevendo-se que 
fique concluída no prazo de um ano.

Recorde-se que a Câmara de Chaves e a Unicer, através 
da empresa VMPS - Águas e Turismo, S. A., assinaram um 
contrato de cedência de águas minerais naturais gasocar-
bónicas de Vidago provenientes da nascente, destinadas à 
exploração normal do referido Balneário Pedagógico.

Para o Município, este investimento na atividade termal 
terá um papel importante no desenvolvimento do turismo e 
da atividade económica da região. 

Trata-se de um projeto muito desejado pela população, 
que trará um novo impulso à vila de Vidago, permitindo que 
esta recupere a sua vocação termal. 

Lançada primeira pedra do Balneário Pedagógico de Investigação de Vidago
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Mais de 160 pessoas participaram na nona edição das 
Jornadas de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, 
organizadas pelo Município, conjuntamente com os parcei-
ros da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, no  dia 04 no Centro Cultural.
O evento procurou essencialmente contribuir para a 

mudança de mentalidades, bem como consciencializar a 
sociedade para a importância das políticas de planeamento 
e prevenção, promovendo-se igualmente a partilha de 
experiências e saberes e uma reflexão sobre os desafios que 
se colocam às organizações de trabalho e sobre o trabalho 
em si, perante todos os riscos profissionais.

Atentos a esta problemática, o Vice-presidente da Câmara 
lembrou, no seu discurso de abertura do encontro, que a 
autarquia já criou em 2004 o serviço interno de Segurança, 
Higiene e Saúde do Trabalho. Desde então, segundo Carlos 
Penas, “tem sido dado relevo muito especial à formação e à 
sua capital importância no desenvolvimento estrutural de 
todos os aspectos relacionados com a prevenção do risco 
profissional, mas também, e não menos importante, temos 

IX Jornadas de Higiene, Segurança e Saúde
no Trabalho contaram com 160 participantes

feito um esforço considerável no melhoramento das condições 
de trabalho a todos os agentes e demais trabalhadores, o que, 
como consequência, se verifica, na diminuição de acidentes de 
trabalho.

Preservar, fortalecer e mostrar aos mais jovens a tradição de 
Cantar os Reis e as Janeiras. Este é o principal objetivo de mais 
um encontro organizado pelo segundo ano pela Associação 
Chaves Viva e Município. 

O Encontro de Cantares dos Reis e das Janeiras terá lugar 
durante o fim-de-semana de 4 e 5 de janeiro de 2014, no 
Auditório do Centro Cultural e na Sala Multiusos. O calendário de 
actuações dependerá do número de grupos participantes. 

Além de pretender manter viva esta tradição popular, que dá 
as boas vindas ao novo ano que inicia, a iniciativa visa igualmente 
ajudar as associações locais a minimizar esta crise que afeta 
todos, angariando fundos para todos os participantes.

A todos os grupos participantes será cedido um espaço com a 
respectiva “banca”, onde poderão colocar à venda todo o tipo de 
produtos locais, quer sejam gastronómicos ou artesanais 
(compotas, vinho novo, jeropiga, licores, pão caseiro, peças de 
barro, entre outros). 

A autarquia e a Associação Chaves Viva convidam todas as 

escolas, grupos e associações do concelho a participarem, de 
modo a relembrar o passado e criar no presente as tradições 
que queremos manter no futuro.

Este espectáculo terá bilheteira associada, no valor de 2,5 
“reis magos” por pessoa, quantia que reverterá na sua 
totalidade para os grupos participantes.

II Encontro de Cantares
dos REIS e das JANEIRAS
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No passado mês de novembro, 41 alunos das turmas do 3º 
A e do 3º B da Escola nº 5 de Chaves (Casas dos Montes), 
acompanhados pelos professores e respetiva coordenadora 
de escola, realizaram uma visita de estudo à Câmara 
Municipal, no âmbito dos temas "À Descoberta dos Outros e 
das Instituições" e " O passado do Meio Local" constantes no 
currículo da disciplina de Estudo do Meio.

A recebê-los esteve o autarca flaviense, António Cabeleira, 
que respondeu a inúmeras questões colocadas pelos alunos, 
essencialmente sobre a organização e função da Câmara 
Municipal, bem como o passado histórico da cidade de 

Chaves. 
Depois de conhecerem melhor o edifício da Câmara, as 

crianças puderam visitar o Museu e observar o Centro 
Histórico - nomeadamente a Igreja Matriz, a Igreja da 
Misericórdia e a Torre de Menagem - também no âmbito de 
um trabalho de investigação sobre a história do concelho que 
têm desenvolvido no seu currículo. 

Terminaram a visita de estudo nas escavações dos antigos 
Balneários Romanos, onde o arqueólogo responsável pela 
obra lhes deu alguns esclarecimentos sobre a mesma. 

Presidente recebe alunos para explicar
a organização e função da Câmara Municipal

Sob o mote “Reutilização e preparação para a reutilização”, 
o Município, em parceria com o Agrupamento de Escolas Dr. 
Júlio Martins e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica de Santa Cruz/Trindade e 
Sanjurge, promoveu durante três dias (18, 19 e 21 de 
novembro) uma campanha de solidariedade, tentando 
sobretudo sensibilizar as crianças e jovens, para as proble-
máticas ambientais e de saúde decorrentes da excessiva 
produção de resíduos, que se tem verificado a nível mundial. 

Com o título "Campanha solidária - para um Natal com mais 
vida!", a iniciativa englobou várias ações, com o objetivo de 
encorajar a doação de produtos que já não são utilizados, 
contribuindo desta forma, não só para o aumento do cilco de 
vida dos produtos, como também para apoiar famílias que, 
em época de crise, possuem menos recursos para adquirir 
alguns dos bens essenciais para as crianças, onde se 
incluem as peças de vestuário. 

Entre brinquedos, roupa e calçado, foram recolhidos mais 
de 400 objetos oferecidos pelas crianças que frequentam o 
referido estabelecimento de ensino, material que será 
distribuído junto de crianças socialmente referenciadas, 
através de associações locais de solidariedade social.  

Município promove campanha de solidariedade junto dos mais novos

Ação preteudeu sensibilizar as crianças para a doação
de materiais que podem ainda ser reutilizados, apostando
no aumento do ciclo de vida dos produtos



CONCELLO DE VERÍN

EUROCIDADE CHAVES - VERÍN
MUNICÍPIO DE CHAVES  a eurocidade da água

P Á G I N A 8

O director de competitividade da Agência de Turismo da Galiza, 
José Luis Maestro, o alcalde de Verín, Juan Manuel Jimenez, e o 
vereador da Câmara Municipal de Chaves, Paulo Alves, presidi-
ram no dia 28 de novembro o Workshop 'Eurorregião Termal e 
da Água', realizado durante todo o dia na sede da Eurocidade.

O mesmo pretendeu analisar questões relacionadas com o 
desenvolvimento do termalismo como indústria, atividade 
turística e atividade sanitária. “O principal objetivo é planificar, 
pôr em prática e consolidar uma estratégia transfronteiriça 
comum, que favoreça o desenvolvimento coordenado e competi-
tivo do setor termal e da água, na Eurorregião Galiza-Norte de 
Portugal em geral e na Eurocidade Chaves-Verín em particular”, 
referiu o alcalde de Verín. Juan Manuel Jimenez anunciou, ainda, 
que o Workshop se contextualizou no intercâmbio de profissio-

nais, que, direta ou indiretamente, pertencem ao setor da saúde 
e do bem-estar em Chaves e Verín. O autarca de Verín adiantou 
ainda que a Eurocidade está a desenvolver um manual jurídico de 
termalismo na Eurorregião Galiza-Norte de Portugal, que 
recolherá sob um mesmo compêndio a legislação termal de 
Portugal e Espanha, concretizando as diferentes legislações 
autónomas e fazendo um estudo comparativo com outras 
legislações europeias de países com uma larga tradição termal 
como Alemanha, França ou Hungria. 

Por outro lado, Paulo Alves, Vereador da Câmara de Chaves, 
referiu o forte investimento na requalificação das estruturas 
termais da Eurocidade, também em Chaves, investimento esse 
que rondará os 8,5 milhões de euros (Projeto Aquae, Museu das 
Termas romanas e Balneário Pedagógico de Vidago). Referiu 
igualmente que o investimento nas Termas de Chaves tornará 
mais atrativas as instalações, através não só da disponibilização 
de novas valências, mas também através da criação de melho-
res condições de tratamento, utilização e atendimento ao 
utente. E espera-se assim que esta aposta contribua fortemente 
para potenciar a capacidade atrativa de novos utentes.

Profissionais de termalismo e hotelaria analisam futuro termal
da Eurocidade no Workshop “Eurorregião Termal e da Água” 

Chaves, Verín e ACISAT implementam serviço de assessoria
EURES transfronteiriço na sede da Eurocidade

A sede da Eurocidade foi palco da assinatura de um Protocolo 
de Colaboração com a ACISAT - Associação Empresarial do Alto 
Tâmega, para pôr em funcionamento o serviço de assessoria 
EURES transfronteiriço na sede da Eurocidade. A referida 
assinatura permite que os verinenses e flavienses disponham 
na sede da Eurocidade de um conselheiro desta rede europeia 
de serviços de emprego e, assim, solucionar questões que 
tenham no âmbito da mobilidade dos trabalhadores a nível 
transnacional e transfronteiriço, Informação e apoio na procura 
de emprego, promovendo também o contacto entre candidatos 
e empregadores fora do país, ou principais barreiras no âmbito 
do emprego intra-comunitário.

Este serviço presta informação e orientação, tanto aos 
candidatos a emprego como aos empregadores interessados 
no mercado de trabalho europeu. Em consequência do 
protocolo assinado, duas vezes por mês o conselheiro EURES 
da ACISAT desloca-se até à sede da Eurocidade.

A conselheira do Trabalho e Bem-estar da Junta da Galiza, Beatriz 
Mato, esteve na sede da Eurocidade, onde destacou a relevância deste 
projeto que está enquadrado no Programa de Cooperação 
Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP). A titular do Trabalho e 
Bem-estar ressalvou que um dos objetivos desta atuação é apoiar o 
espírito empreendedor da juventude galega e portuguesa, pondo à 
disposição dos jovens diferentes recursos, informação e 
assessoramento.

Assim, a Eurocidade promove os intercâmbios, a educação não formal 
dos jovens, a sua participação social e criatividade. Entre as atuações 
desenvolvidas no âmbito deste projeto encontram-se a inauguração da 
oficina transfronteiriça de informação juvenil e o local de ensaios, assim 
como a realização de diferentes atividades formativas, cursos de 
idiomas, seminários ou exposições. Para além do projeto Eurocidade, a 
conselheira de Trabalho e Bem-estar tem em funcionamento outros 
projetos de cooperação transfronteiriça com o norte de Portugal, como o 
'Envelhecimento mais ativo', para partilhar recursos e inovações em 
matéria de prevenção e promoção de autonomia pessoal para os idosos, 
e 'Coopera mais', que tem como objetivo o desenvolvimento da fórmula 
cooperativa.

Conselheira do Trabalho e Bem-estar da
Junta da Galiza visita a Eurocidade 
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O objetivo é a promoção de um produto turístico diferenciador 
e converter a Eurorregião Galiza-Norte de Portugal numa 
referência do termalismo do sul da Europa.

 Com esta Rota de turismo termal pretende-se sobretudo 
oferecer um produto turístico termal com uma oferta diferencia-
dora e inovadora, desde a gastronomia e vinhos, à hotelaria, 
património, história dos locais, saúde e bem-estar. Esta oferta é 
ainda apoiada por infraestruturas e serviços hoteleiros de 
grande qualidade, integrada nesta região transfronteiriça.

A Rota Termal e da Água Verín-Chaves-Vidago está localizada 
no Vale do Alto Tâmega, abrangendo o norte de Portugal e 
sudeste da Galiza. A região apresenta um espaço de excelência 
turística e termal com uma visão integrada: uma oferta inovado-
ra e de qualidade no âmbito das infraestruturas e de serviços 
especializados (balneários termais); uma oferta especializada no 
âmbito da hotelaria e restauração; bem como serviços comple-
mentares dinamizadores, inseridos num meio ambiente familiar, 
saudável e sustentável.

Verín apresenta quatro balneários termais: Sousa, Fontenova, 
Cabreiroá (estes três conhecidos pela qualidade das suas águas 
engarrafadas) e Caldeliñas.

Em Chaves encontram-se as Termas de Chaves – Spa do 

Imperador, cujas águas já eram muito apreciadas na época 
romana, e o Spa termal de Vidago, que mantém a sua opulência 
da Belle Époque, no seu edifício principal sendo muito prestigiado 

pelas propriedades curativas das suas águas.
A Eurocidade Chaves-Verín é a área da Península Ibérica com 

maior quantidade de mananciais termais. A região possui 
importantes recursos próprios que resultam da fratura geológi-
ca que a atravessa, e, em especial, pela qualidade e quantidade 
dos seus mananciais e das suas águas minerais naturais. A 
indústria de engarrafamento  de água mineral, bem como a de 
serviços termais, está consolidada nesta região há muito tempo. 
A água é a identidade da Eurocidade Chaves-Verín e as termas 
são o seu melhor recurso.

Com este projeto conjunto pretende-se oferecer uma oportuni-
dade de crescimento e desenvolvimento económico baseado na 
saúde e no bem-estar, desenvolvendo um produto turístico único 
e diferenciado, não só pela qualidade única das suas águas 
termais, mas também por se tratar de uma localização trans-
fronteiriça que oferece ao visitante o desfrute das suas instala-
ções e benefícios em dois países diferentes, a EURORREGIÃO 
TERMAL E DA ÁGUA.

Rota Termal e da Água Verín-Chaves-Vidago
O objetivo é a promoção de um produto turístico diferenciador e converter a Eurorregião Galiza-Norte de Portugal
numa referência do termalismo do sul da Europa.

A sede da Eurocidade conta com um Local de Ensaios para 
que todos os jovens apaixonados pela música possam ensaiar, 
individualmente ou em grupo. Pretende-se que o Local de 
Ensaios seja um espaço de encontro da atividade musical da 
Eurocidade e zonas limítrofes, de modo a facilitar que os jovens 
galegos e portugueses amadores e semi-profissionais no 
campo musical possam tocar conjuntamente, apresentar-se 
publicamente e trocar experiências.

Local de Ensaios
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Termina, até ao final deste ano, a obra de reconstrução do 
Pavilhão do Centro de Exposições - Expoflávia”, um investimento 
de 901 mil euros.

No local será criado um grande espaço de atividades e 
exposições, com uma área de 996,83 m2. Acoplado a este 
espaço, será também criado um para serviços administrati-
vos, apoio jurídico, empresarial e de reuniões, com dois pisos e 
uma área total de 600,00 m2. O objetivo é dinamizar e regene-
rar o local em causa, onde serão desenvolvidas diversas 
exposições e atividades, como a formação profissional e apoio 
de âmbito empresarial. A obra está a ser executada pela 
empresa “Sincof, Sociedade Industrial de Construções 
Flaviense, Lda. 

Centro de Exposições
“Expoflávia” fica concluído
até final do ano

Está em bom ritmo de execução a obra do parque de estacio-
namento no quarteirão da “Adega Regional do Faustino”. A 
empreitada está a cargo da empresa “Norasil - Sociedade de 
Construção Civil, S.A.” por cerca de 1,1 milhão de euros, 
devendo ficar concluída em junho do próximo ano.

O parque 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 Chaves de estacio-
namento automóvel, para visitantes e moradores.

Com 132 lugares de estacionamento, o parque terá três 
pisos, um deles abaixo do nível do solo, que contará com 46 
lugares; o piso 0 com 41 lugares, dos quais 4 para pessoas com 
mobilidade condicionada. Neste piso ficará localizada a entrada 
e saída do parque, portaria e instalações sanitárias para o 
público e funcionários. No piso 1 haverá 45 lugares. 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, cujos movimentos serão regulados por semáforos.

Parque de estacionamento no
quarteirão da “Adega Regional
do Faustino”

Parque terá 132 lugares, distribuídos por três pisos,
traduzindo-se numa maior oferta de estacionamento
de apoio às áreas comerciais e serviços adjacentes

As obras da Fundação Nadir Afonso, em Chaves, deverão ficar 
concluídas em junho do próximo ano. O arquiteto Siza Vieira é o 
autor do projeto. A empreitada decorre a bom ritmo de execução, 
estando a cargo da empresa EDINORTE.

Situada na margem do rio Tâmega, a Fundação Nadir Afonso 
traduz-se num investimento total de cerca de 7,1 milhões de 
euros. Além da construção do equipamento propriamente dito - 
que vai dispor de salas de exposição, auditório, biblioteca, arquivo, 
espaços para acolher o espólio do artista e um ateliê - a obra 
prevê também a construção de acessos e estacionamento. 

Obras da Fundação Nadir Afonso
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O Município tem vindo a desenvolver várias iniciativas visando 
potenciar as especificidades turísticas e termais da vila de Vidago, 
tendo em conta os recursos associados às águas termais e à 
riqueza paisagística e arquitetónica de Vidago.

Entre as várias iniciativas constam ações como a requalificação 
da envolvente do Aquanatur (intervenção nas Alamedas Conde 
Caria, António Viana, Teixeira de Sousa, Rua João Oliveira e na 
área envolvente do Balneário Termal), a “Vidagus Termas” e o 
Balneário Pedagógico de Investigação de Vidago. A primeira obra 
(Aquanatur) foi entregue ao empreiteiro dia 27 de novembro, a 
segunda (Vidagus Termas) no dia 21 de outubro e a terceira (novo 
Balneário Termal) no dia 06 de dezembro.

O projeto de requalificação da envolvente do Aquanatur visa 
restabelecer o eixo estruturante entre o novo Balneário Termal 

com a entrada do Vidago Palace, propondo-se o nivelamento da 
via e passeios, bem como o revestimento da praça junto ao edifício 
do Balneário que interliga o edifício Termal e a Rua João Oliveira, 
promovendo assim a circulação pedonal ou de bicicletas, sendo 
um espaço de charneira com a ecopista que se pretende materia-
lizada no espaço canal da antiga linha do comboio. Para as 
alamedas Conde Caria e António Viana prevê-se a recuperação do 
perfil existente, mantendo-se o trânsito nos dois sentidos, inte-
grando-se numa faixa da via, o estacionamento, entre as caldeiras 
das árvores.

A empreitada foi adjudicada à empresa SINOP - António Moreira 
dos Santos, S.A, pelo valor de 2,04 milhões de euros, devendo 
ficar concluída no prazo máximo de um ano.

Requalificação da envolvente do AQUANATUR
em Vidago teve início dia 09 de dezembro 

Está a decorrer a obra da “Vidagus Termas - edifício administra-
tivo e edifício expositivo”. Esta empreitada consubstancia a 
requalificação funcional de dois edifícios anexos à antiga 
Estação de Caminho-de-ferro de Vidago para funções adminis-
trativas,  prevendo-se que fique concluída no final do primeiro 
semestre do próximo ano.
A obra foi adjudicada à empresa “Anteros Empreitadas”, por 
cerca de 212 mil euros.

Obra da Vidagus Termas

A Câmara adjudicou em setembro a empreitada do 
terceiro lanço da execução do acesso prioritário 
A24/Hospital Distrital de Chaves, entre o Centro de 
Saúde nº 2 e a Quinta do Telhado, numa extensão total 
aproximada de 665 metros.

A obra do terceiro lanço da denominada “Rodovia de 
Acesso Prioritário – A24/Hospital” foi adjudicada à 
empresa “Anteros Empreitadas,  Sociedade de 
Construção e Obras Públicas, S.A”, por cerca de um 1,3 
milhões de euros, com um prazo de execução de um ano, a 
contar da data de entrega dos trabalho.

Terceiro lanço da obra de
acesso da A24 ao Hospital
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janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

03   17   31(Reunião Pública Mensal)

14   28 (Reunião Pública Mensal)

14   28 (Reunião Pública Mensal)

11   28 (Reunião Pública Mensal)

09   23 (Reunião Pública Mensal)

06   20 (Reunião Pública Mensal)

04   18 (Reunião Pública Mensal)

01   18   29 (Reunião Pública Mensal)

12   26 (Reunião Pública Mensal)

10   24 (Reunião Pública Mensal)

07   21 (Reunião Pública Mensal)

05   19 (Reunião Pública Mensal)

Periodicidade das Reuniões Ordinárias
da Câmara Municipal

Informam-se todos os munícipes que as reuniões ordinárias 
da Câmara Municipal têm periodicidade quinzenal, realizando-
se às sextas-feiras, a partir das 17h30, no “Salão Nobre” do 
Edifício dos Paços do Concelho, de acordo com a seguinte 
calendarização para o ano de 2014.

Câmara Municipal de Chaves

António Cabeleira - Presidente da Câmara
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FICHA  TÉCNICA

A família de Nadir Afonso cumpriu o seu desejo ao sepultá-lo na 
sua terra Natal, em Chaves. O pintor faleceu no passado dia 11 
de dezembro, sete dias depois de ter completado 93 anos.

Centenas de pessoas participaram no funeral do mestre Nadir, 
no dia 14 de dezembro, prestando-lhe homenagem. Entre os 
muitos amigos e familiares, destaque-se a presença da 
Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves; o 

Diretor Regional da Cultura do Norte, António Ponte, em repre-
sentação do Governo; o conceituado arquiteto Siza Vieira, autor 
do projeto da Fundação com o seu nome, com sede em Chaves; o 
jornalista e presidente da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social, Carlos Magno; o ex-ministro Amândio de 
Azevedo; a deputada do parlamento europeu Ilda Figueiredo; 
bem como o jornalista e escritor Barroso da Fonte.  

Foi com aplausos e com música que os flavienses se despedi-
ram do mestre Nadir. A missa de corpo presente na Igreja Matriz 
teve o acompanhamento do Coral de Chaves e da Academia de 
Artes de Chaves. No final da cerimónia religiosa, e já no exterior 
da Igreja, o Coral Infantil do Centro Escolar de Santa Cruz-
Trindade e a Banda da Torre de Ervededo renderam-lhe homena-
gem com a Marcha de Chaves, hino representativo da cidade. 

Seguiu-se o cortejo fúnebre, que percorreu as principais ruas 
da cidade, com paragem em frente à casa onde o pintor flaviense 
cresceu e trabalhou, até ao cemitério da cidade.

Para o presidente da Câmara de Chaves, “Nadir Afonso é 
eterno”. António Cabeleira considera que “o artista foi o grande 
embaixador desta cidade, motivo pelo qual a cidade lhe ficará 
eternamente grata”. “Sendo um cidadão do Mundo, nunca se 
inibiu de falar da sua terra Natal”, referiu o autarca. 

Último adeus a Nadir Afonso

Foto: José Ponteira

Foto: José Ponteira
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