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Município reduz tarifas da água
A autarquia reduziu os valores das faturas da água. Os 

novos valores de abastecimento de água e resíduos sólidos a 
pagar pelos consumidores no município entraram em vigor no 
dia 1 de maio. 

Este novo tarifário permite às famílias e empresas de 
Chaves poupar no pagamento das faturas da água, surtindo 
efeitos, sobretudo, ao nível do 1.º e 2º escalão dos consumido-
res domésticos e não domésticos. 

Este novo tarifário apresenta assim uma poupança média 
na ordem de 5% no 1º escalão e de 3% no 2º escalão. Refira-
se, a título de exemplo, uma família com um consumo de 10 
m³/mês. Esta terá uma redução na sua fatura mensal na 
ordem dos 5%, passando o seu pagamento de 28,10€ para 
26,69€. Uma empresa, também com um consumo mensal de 
10 m³, terá uma redução de cerca de 3%, passando de 46,71€ 
para 45,31€ na sua fatura. 

Os interessados poderão consultar mais informações 
sobre esta atualização e as respetivas tarifas em vigor no site 
da autarquia em www.chaves.pt, bem como na Divisão de 
Águas e Resíduos da autarquia.

Orçamento Participativo

Chaves Participa!
Está a decorrer mais uma edição do Orçamento 

Participativo (OP) de Chaves, através do qual os flavienses, 
de forma democrática e voluntária, têm oportunidade de 
participar, escolhendo o destino dos investimentos públicos. 

As propostas são apresentadas no âmbito de duas compo-
nentes de investimento: “Requalificação Urbanística e 
Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos” – 
Componente Nº 1, com um montante de 250 000€, e a “Pro-
moção e Dinamização - Projetos de Âmbito Cultural e 
Desportivo”, - Componente Nº 2, com uma verba destinada de 
30 000€. 

Na fase seguinte, as propostas apresentadas serão 
votadas pelos cidadãos, através da Internet no portal do OP 
ou de forma presencial na Câmara Municipal, entre os dias 02 
e 31 de outubro, sendo posteriormente divulgados os resulta-
dos da votação até 31 de dezembro. 

Participe! Um concelho melhor depende do contributo de 
todos!

Aberto concurso público para
obra da Ecovia de Vidago
O Município aprovou, em junho passado, o projeto de 

execução e abertura do Concurso Público para a empreitada 
da “Ecovia de Vidago - Troço 1”. A obra está orçada em 265 mil 
euros, devendo ficar concluída no prazo de três meses.

O projeto vai requalificar a antiga linha ferroviária, criando 
um corredor ciclo-pedonal que irá unir a Avenida Conde Caria 
e o Balneário Termal de Vidago. Este corredor irá unir os dois 
extremos referidos, reforçando assim o sentido de conjunto e 
articulação viária com a Rua João de Oliveira.

A empreitada prevê a reabilitação da ponte de ferro, que se 
encontra na travessia da Ribeira de Oura. A intervenção, em 
traços gerais, consiste no estabelecimento de uma platafor-
ma, cuja faixa central será pavimentada com betão betumino-
so colorido e ladeada de ambos os lados por faixas de cubos 
de granito. Serão criados lugares de estacionamento em 
algumas zonas e na intervenção no passeio da EN2 será 
construído um muro de suporte, de modo a permitir o alarga-
mento do passeio. 

Este projeto inserir-se-á futuramente num estudo mais 
abrangente, cujo objetivo é a reabilitação de todo o espaço 
canal da antiga linha do Corgo, entre a cidade de Chaves e o 
limite do concelho.
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O concelho de Chaves foi duplamente premiado nos 
"ESPA INNOVATION AWARDS 2017", no âmbito de uma 
candidatura apresentada pela primeira vez pelo Município. 

O balneário termal de Chaves “Chaves - Termas & SPA” 
venceu na categoria "Innovative SPA & Health Destination" e 
o Vidago Palace Hotel foi o vencedor do prémio ”Melhor Hotel 
SPA Europeu”.

O troféu foi recebido pelo Presidente do Conselho de 
Administração da Empresa Municipal (GEMC), Paulo Alves, 
em maio passado. 

Trata-se de um prémio atribuído pela Associação de SPAS 
termais da Europa (ESPA), que distingue, em seis categorias 
diferentes, as melhores estâncias termais. 

Chaves - Capital Termal concorreu na categoria nº 1, 
correspondente ao melhor “destino de spa termal”, tendo 
arrecadado o primeiro lugar nesta categoria.  

O Município pode agora utilizar o selo de qualidade “ESPA 
INNOVATION AWARDS 2017" deste prestigiado prémio 
internacional.

Presidente do Conselho de Administração recebeu em 
Roma, em maio, o troféu e o certificado de vencedor

Termas de Chaves & SPA distinguidas a nível 
europeu com prémio de melhor destino termal

«Arquitectura sobre tela" é o nome da nova exposição do 
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Esta que é a 
primeira exposição monográfica do mestre flaviense Nadir 
Afonso, dedicada ao seu percurso arquitetónico internacional, 
foi inaugurada no dia 30 de junho. 

A mostra inclui inúmeras telas de viagem deste pintor-
arquiteto, bem como desenhos, cartas, maquetes e pinturas 
de Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Georges Candilis, Álvaro 
Siza e Fernando Távora. Um alargado Grand Tour pelas mais 
icónicas metrópoles de Nadir, entre 1942 e 2013, é estrutura-
do igualmente por projetos nacionais: do Monumento ao 
Infante D. Henrique, em Sagres, aos estudos urbanos da 
cidade de Chaves. 

Comissariada pelo arquiteto António Choupina, a exposi-
ção estará patente ao público até 21 de janeiro de 2018.

"Arquitectura sobre tela" 
Nova exposição patente no MACNA

Autarquia entrega mais 
seis habitações sociais
Foi num ambiente de grande emoção e perante pesso-

as manifestamente comovidas que a autarquia flaviense, 
na pessoa do Presidente, entregou mais seis habitações 
sociais a famílias carenciadas, residentes no concelho, na 
continuação de uma política que contribua efetivamente 
para o bem-estar da população.

As habitações sociais entregues, em junho passado, 
têm duas tipologias (T1 e T2) e localizam-se em diferentes 
áreas residenciais. Duas dessas habitações (T2) ficam no 
Bairro Social dos Aregos e outra (também T2) no Bairro 
dos Fortes. As restantes três (dois T1 e um T2) ficam 
localizadas em Vidago. 
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Depois do Cartão Municipal de Família Numerosa, com 
descontos e vantagens para famílias com três ou mais filhos, e 
do Cartão Municipal com regalias sociais aos Bombeiros 
Voluntários do Concelho, o Município está também a atribuir 
um Cartão Municipal com descontos e regalias a Pessoas 
Portadoras de Deficiência. 

O referido cartão permite obter descontos em produtos e 
serviços da autarquia e eventualmente de algumas empresas 
ou instituições dos vários setores de atividade do concelho. A 
autarquia entende que há necessidade de criar mecanismos 
de forma consciente, de modo a facilitar o poder de cidadania 
às pessoas portadoras de deficiência, bem como a sua 
participação nas políticas inclusivas e projetos do Município. 

As condições gerais de atribuição do incentivo são as 
seguintes: pessoas com um grau de incapacidade igual ou 
superior a 60%; crianças ou jovens com deficiência, que 
residam efetivamente com o requerente e sejam naturais do 
concelho; que o requerente do apoio resida no Município, no 
mínimo há um ano ininterrupto. 

Os requerentes deverão apresentar a sua candidatura, 
através do preenchimento de requerimento próprio, na 
Divisão de Recursos Humanos e Ação Social do Município. 

Cartão Municipal com descontos
e regalias a pessoas com deficiência

Na sequência da redução do preço de venda dos lotes 
que ainda se encontram disponíveis no Parque 
Empresarial, o Município abriu concurso público para a 
alienação ou locação de lotes na zona empresarial.O 
referido procedimento público concursal, de tipo contí-
nuo, decorrerá até ao próximo dia 1 de setembro. Os 
interessados poderão obter mais informações no site da 
autarquia ou na Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividades da Câmara. 

Aberto concurso público para venda 
e arrendamento de lotes no 
Parque Empresarial 

De forma a incentivar a fixação de empresas no concelho, 
a Câmara reduziu o preço de venda, para 1,00 euro o m², dos 
lotes que ainda se encontram disponíveis no Parque 
Empresarial (Loteamento do Parque de Atividades e 
Loteamento da Plataforma Logística Internacional do Vale do 
Tâmega). 

Esta medida surge no âmbito do esforço do Município em 
adotar estratégias com o intuito de incentivar a fixação de 
empresas, apoiar a criação de emprego e combater a deserti-
ficação, tornando o investimento mais atrativo e promovendo, 
consequentemente, a criação de riqueza no concelho, 
mediante uma postura proativa em defesa da economia local, 
que permita manter as ofertas municipais competitivas 
perante outros territórios.

Recorde-se que o Parque de Atividades de Chaves e a 
Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega estão 
territorialmente implantados junto à A24, a cerca de 3 km da 
cidade, beneficiando de uma localização privilegiada, dada a 
sua grande proximidade a Espanha e à articulação da rede 
viária de acessibilidades, quer de Portugal, quer de Espanha, 
o que lhe permite uma maior proximidade aos restantes 
países da Europa.

Lotes do Parque Empresarial 
a preços mais vantajosos

Foi eleito por unanimidade dos autarcas, vereadores e 
representantes das cidades e vilas termais do Norte de 
Portugal e Galiza.  A nova Rede Termal do Eixo Atlântico, 
que abrange uma população estimada em sete milhões 
de pessoas, vai basear-se em sete pontos estratégicos: 
promoção de hábitos bio-saudáveis, criação de um Clube 
de Produto Termal, criação de um cartão de termalista 
que fidelize os utentes, investigação em colaboração com 
as universidades, promoção conjunta dos destinos 
termais, captação de recursos de financiamento com 
programas e planos europeus, formação e visibilidade 
dos recursos próprios, tanto termais como históricos e 
patrimoniais.

António Cabeleira eleito presidente da 
recém-criada Rede Termal do Eixo Atlântico
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Chaves assinalou mais uma vez o Dia do Idoso, com três 
encontros durante o mês de junho, onde participaram cerca 
de 2300 pessoas, oriundas de 24 freguesias do concelho.

O primeiro convívio realizou-se no Santuário do São 
Caetano, o segundo no Santuário de Nossa Senhora da 
Saúde e o terceiro no Santuário de Nossa Senhora da 
Aparecida. Todos os convívios decorreram num ambiente de 
festa, não faltando animação e boa disposição por parte dos 
participantes. 

Convívios do Dia do Idoso 
animaram cerca de 2300 pessoas 

O executivo municipal aprovou, em maio passado, as normas de 
funcionamento para as “Atividades de animação e de apoio à família” 
(AAAF), nos jardins-de-infância da rede pública do concelho, 
relativas ao ano letivo 2017/2018, no âmbito do “Acordo de 

Cooperação” celebrado entre a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares/Direção de Serviços da 
Região Norte, o Instituto de Segurança Social, I.P. - 
Centro Distrital de Vila Real - e a Câmara Municipal de 
Chaves ,  pa ra  o  Programa  de  Expansão  e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.

Para o ano letivo 2017/2018, o Município pretende 
reforçar a componente de apoio à família. Assim, para 
além da oferta de atividades já a funcionar de acordo 
com o calendário escolar, a autarquia pretende alargar 
as atividades de animação também às interrupções 
letivas e ao mês de julho, que irão decorrer em três 
jardins-de-infância da rede pública do concelho: Jardim 
de Infância do Centro Escolar, Jardim de Infância de 
Chaves e Jardim de Infância de Vidago. 

Os interessados poderão obter mais informações 
junto dos Agrupamentos de Escolas do concelho ou no 
site da autarquia. 

Município alarga “Atividades de Animação e de Apoio à Família” nos 
jardins de infância para o ano letivo 2017/2018
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O Município de Chaves celebrou o Dia da 
Cidade e do Município com um amplo cartaz 
cultural e desportivo, num programa de 8 dias, 
com atividades variadas para todos os públicos. 

Do diversificado programa cultural fizeram 
parte vários concertos musicais, da Academia de 
Artes de Chaves, da Orquestra do Norte, das 
Bandas Filarmónicas de Loivos e de Rebordondo, 
contemplando também a entrada gratuita e visita 
guiada às exposições patentes no Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, espetáculos de 
dança e ainda o Fotografa - Raid Fotográfico, 
terceiro concurso de fotografia de rua. O Centro 
Histórico em Festa contou com a Festa das 
Esplanadas, Chaves Shopping Night Out e 
animação de rua.

Para os amantes do desporto foi realizada a 
XXVI Maratona de Futsal “Cidade de Chaves” e a 
III prova Aquae Flaviae Night Running – Chaves, 
este ano com a participação de mais de 900 
pessoas.

Especial destaque para o concerto da fadista 
Carminho, na noite de 08 de julho, no jardim do 
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, que 
contou com a adesão em massa da população 
flaviense, tendo uma assistência de mais de 
5.000 pessoas.

Chaves em festa nas comemorações do Dia da Cidade e do Município 
BOLETIM MUNICIPAL - julho de 2017
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Na cerimónia oficial de condecorações, procedeu-se ainda 
às distinções honoríficas municipais que contemplaram a 
atribuição da medalha de Dedicação, Grau Ouro à funcionária 
do Município Maria de Fátima Caeiro; a Medalha de Mérito, Grau 
Ouro a Amândio Anes de Azevedo,  à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vidago, a Carlos Magno 
Castanheira, a Maria Assunção Esteves e a Ricardo Carlos 
Pereira; a medalha de Mérito, Grau Prata, a título póstumo a 
Alberto Assenção Mendonça, à empresa A.S. Metais Fabrico e 
Lacagem, L.da, a Daniel José Fernandes Pinheiro, a titulo 
póstumo a Eduardo Guerra Carneiro, a João Manuel Pereira 
Junqueira e a Ricardo Alberto Pires Rebelo e a medalha de 
Mérito, Grau Cobre, a Diogo Daniel Pires Brás e a Margarida 
Santos de Carvalho.

Esta cerimónia contou também com a assinatura da Carta de 
Geminação entre a cidade de Chaves e a cidade de Angoulême, 
em França, pelos respetivos Presidentes de Câmara. 

De referir que esta geminação pretende fortalecer a tradição 
das relações de amizade e de colaboração entre a França e 
Portugal, dada a importante presença da comunidade de 
origem portuguesa e flaviense em Angoulême.

CONDECORAÇÕES GEMINAÇÃO COMITIVA DE ANGOULÊME

CERIMÓNIAS OFICIAIS

CERIMÓNIAS OFICIAIS

CONCERTO DE CARMINHO

FOTOGRAFA

CONCERTO DA ORQUESTRA DO NORTE
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849 297,90

Sistema de abastecimento de água (SAA) de Chaves - 
Adutoras de ligação entre o sistema em alta (Alto 
Rabagão) e os sistemas de abastecimento em baixa - 
Adutoras de Bustelo, Soutelo e Vilela Seca

999 174,00999 174,00Em execução

Sistema de águas residuais (SAR) de Chaves - Ligações 
entre os sistemas em alta e os sistemas em baixa - 
Emissários do Parque Empresarial, Translar e Sistema 
Elevatório de Curalha

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - ETAR 
de Vilarinho da Raia

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - ETAR 
de Vilarelho da Raia

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - ETAR 
de Vila Meã

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega– ETAR 
de Casas Novas / Redondelo

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - ETAR 
de Sanjurge

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - ETAR 
de Bustelo

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - ETAR 
de Mairos

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - A contribuição dos pequenos aglomerados na 
redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - ETAR 
de Seara Velha

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - Acesso ao serviço de recolha e tratamento de 
águas residuais a pequenos aglomerados - Sistema de 
Águas Residuais de Adães

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - Acesso ao serviço de recolha e tratamento de 
águas residuais a pequenos aglomerados - Sistema de 
Águas Residuais de Paradela de Veiga

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de 
Chaves - Acesso ao serviço de recolha e tratamento de 
águas residuais a pequenos aglomerados - Sistema de 
Águas Residuais de Calvão

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO POSEUR-12-2016-38

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

Em execução

Executada

Executada

Executada

Obra ainda 
não iniciada

Obra ainda 
não iniciada

Obra ainda 
não iniciada

Obra ainda 
não iniciada

Obra ainda 
não iniciada

Obra ainda 
não iniciada

Obra ainda 
não iniciada

Obra ainda 
não iniciada

Em execução

253 641,57 239 284,50 203 391,83

60 772,04 45 579,02 38 742,16

120 795,22 81 192,43 69 013,56

67 413,04 50 559,77 42 975,80

292 160,38 292 160,38 248 336,32

95 453,00 95 453,00 81 135,05

135 468,00 135 468,00 115 147,80

132 416,26 132 416,26 112 553,82

98 969,02 98 969,02 84 123,67

363 580,00 267 579,27 227 442,38

96 990,00 96 990,00 82 441,50

484 849,30 484 849,30 412 121,90

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO POSEUR-12-2016-38

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

Reforço da Instalação de Redes de Defesa de Floresta 
Contra Incêndios, em Terreno não Privado, Visando a 
Diminuição da Carga de Combustível e Acesso de 
Pontos de Água

160 251,33 160 251,33 136 213,63

O Município de Chaves viu recentemente aprovadas, ao abrigo do POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso dos Recursos), o conjunto de operações/candidaturas, no âmbito do “Portugal 2020”, sendo cofinanciadas pelo Fundo de 
Coesão, apresentadas seguidamente.



UNIÃO EUROPEIA

Fundo de Coesão

Em execução

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-50-2016-12

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

CHAVES EM LINHA -  Promoção das T IC na 
Administração e Serviços Públicos 835 532,04 710 202,23

O Município tem ainda aprovadas, no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2014-2020 (NORTE 2020), instrumento 
financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do norte de Portugal, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte e integrado no acordo de parceria “Portugal 2020”, as candidaturas indicadas no quadro abaixo apresentado. 

835 532,04

Em execução

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-73-2016-02

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

Jardim de Infância de Vidago 193 859,96 164 780,97193 859,96

Executada

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-16-2016-17

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

Largo General Silveira (Remodelação do Largo General 
Silveira - Largo das Freiras) 260 440,94 221 374,80260 440,94

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-06-2016-19

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

Requalificação da Av. do Estádio (PAMUS 1.2 e 2.1) 576 850,94 228 626,58268 960,68Em execução

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-14-2016-03

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

Musealização das Termas Romanas de Chaves 1 103 027,77 887 305,841 043 889,22
Obra ainda
não iniciada

OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS 
NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-12-2015-16

PONTO DE 
SITUAÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL

INVESTIMENTO
ELEGÍVEL

COMPARTICIPAÇÃO 
FUNDO DE COESÃO

Elaboração de Cadastro de Redes de Abastecimento 
de Redes de Água e Drenagem de Águas Residuais do 
Concelho de Chaves

492 000,00 418 200,00492 000,00Em execução
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Após um breve encerramento para 
obras no interior do equipamento 
cultural, bem como para a construção 
de uma rampa de acesso facilitado, o 
Museu de Arqueologia da Região 
Flaviense reabriu recentemente 

melhorado. A intervenção teve como 
objetivo a relocalização do Posto de 
Turismo no Museu, o que implicou a 
reorganização e adaptação do espaço 
interior, criando assim sinergias entre as 
duas funções. 

A requal ificação pretendeu a 
articulação da sua valência museológi-
ca com o funcionamento do Posto de 
Turismo, ao mesmo tempo que se criam 
as condições necessárias à sua acessi-
bilidade por pessoas com mobilidade 
condicionada. 

Museu da Região Flaviense 
integra Posto de Turismo
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Leonardo Jardim 
homenageado em Chaves

O Município homenageou, em junho passado, o ex-
treinador do Grupo Desportivo de Chaves, Leonardo Jardim, 
que este ano se sagrou campeão francês de futebol pelo 
Mónaco. 

A condecoração da autarquia traduziu-se na atribuição da 
Medalha de Mérito Grau Prata do Município, uma forma de 
reconhecimento pelo seu esforço e dedicação em prol do 
desporto, nomeadamente como treinador da equipa flavien-
se. 

Leonardo Jardim recebeu ainda, por parte das Termas de 
Chaves, um Cartão de Honra. 

Eurocidade Chaves-Verín quer criar 
Escola Superior de Termalismo e Hotelaria

O Presidente da Câmara de Chaves e Presidente da 
Eurocidade, António Cabeleira, reuniu recentemente com a 
subdiretora do Emprego da Junta da Galiza, com vista à 
criação de uma Escola Superior de Termalismo e Hotelaria.

O funcionamento de cursos nas áreas de termalismo e 
hotelaria com dupla titulação - inéditos na Europa - são uma 
aspiração da Eurocidade, pois é nesta região que se concen-
tra o maior e um dos melhores mananciais da Península 
Ibérica, tanto em águas de mesa, como termais.

Do lado português, há já um parceiro, o Instituto Politécnico 
de Bragança, que pretende apostar neste projeto, faltando 
uma universidade galega para que o referido curso possa ter 
dupla titularidade (em Portugal e em Espanha).

A Eurocidade da Água é assim um local privilegiado para 
que este curso possa funcionar, estando dotada de instala-
ções a nível universitário para as aulas teóricas, bem como 
uma série de unidades hoteleiras de referência e balneários 
termais para as aulas práticas.

Freguesia de Santa Maria Maior foi a 
vencedora do 14.º Torneio de Futsal 

Inter-Freguesias do concelho de Chaves

Decorreu em junho passado, no Pavilhão Municipal, 
a final do 14.º Torneio de Futsal Inter-Freguesias do 
concelho, disputada entre as freguesias de Cimo de Vila 
da Castanheira e Santa Maria Maior. 

A freguesia de Santa Maria Maior foi a grande vitorio-
sa do torneio, tendo vencido Cimo de Vila da 
Castanheira por 6-5, após grandes penalidades. Esta 
14ª edição do torneio contou com a participação de 22 
equipas do concelho.
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EDITAL Nº 73  / 2017

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal de 
Chaves, torna público que, nos termos estabelecidos nas disposições 
conjugadas no artigo 76.º, no n.º 7 do artigo 89.º, no artigo 118.º, nos 
n.os 1 e 2 do artigo 119.º e no n.º 1 do artigo 120.º, do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, bem como na alínea n) do n.º 2 do artigo 
23.º do ANEXO I (a que se refere o n.º 2, do artigo 1.º) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária, 
realizada no dia 15 de maio de 2017, deliberou, por maioria, dar início ao 
procedimento de alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Chaves tendo por referência a Informação N.º 
20/SPMOT/2017, de 8 de maio de 2017, da Divisão de Gestão e 
Ordenamento do Território.

O procedimento de alteração do PDM será desenvolvido num período 
máximo de 5 (cinco) meses e terá incidência unicamente regulamentar e 
de caráter pontual tendo, por objetivo principal, o restabelecimento do 
regime de edificabilidade nos solos da classe 1 – espaços urbanos e 
urbanizáveis, não configurando qualquer modificação ao nível do 
ordenamento do território municipal, mantendo-se a sua repartição nas 
classes e categorias de espaços estabelecidas em função do uso 
dominante dos solos e traduzida graficamente nas plantas de 
ordenamento, em conformidade com o estabelecido no artigo 7.º do 
Regulamento do PDM.

Mais se torna público que se encontra a decorrer o período de 
participação, previsto no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, por um prazo de 
15 dias, a contar do dia seguinte à publicação do Aviso n.º 6316/2017, em 
Diário da República 2.ª série, N.º 108, de 5 de junho, para a formulação de 
sugestões ou para a apresentação de informações por parte dos 
interessados sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do procedimento de alteração do regulamento do PDM.

Durante o referido período, os interessados poderão consultar o 
processo que contém os objetivos e a fundamentação técnica inerente ao 
procedimento de alteração do regulamento do PDM na página de Internet 
do Município (www.chaves.pt) ou na Divisão de Gestão e Ordenamento 
do Território da Câmara Municipal de Chaves, sita na Rua da Infantaria 
XIX, Edifício Duques de Bragança, 2.º piso, no horário normal de 
expediente. 

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, 5 de junho de 2017

O Presidente da Câmara Municipal
António Cabeleira, Arq.º

Programa de Festas 
"Chaves Verão 2017" 
com quatro grandes 

momentos de animação
Entre os dias 3 e 6 de agosto, a grande atração será o 

Festival Identidades, associado à mostra “Sabores de 
Chaves - Pastel”, no Jardim Público. Por estas datas, Chaves 
será a capital ibérica de música Folk, com a atuação de mais 
de uma dezena de grupos, com nomes de referência nacional 
e internacional, como Celina da Piedade, OqueStrada, 
Terrakota e Trad.Attack,  entre outros. 

O terceiro evento será a primeira edição do “Festival 
Geração – Chaves promove Festa da Juventude”, também no 
Jardim Público, entre os dias 11 e 13 de agosto. Além da 
atuação de vários artistas, a partir das 22h00 - com nomes 
como Linda Martini, Paus e Dealema - terá lugar a primeira 
Festa da Cerveja Artesanal em Chaves. 

A Festa dos Povos em Aquae Flaviae será o quarto grande 
evento do verão. O certame está agendado para os dias 18, 
19 e 20 de agosto, na Alameda do Tabolado e Alameda de 
Trajano. Durante estes dias, a cidade de Chaves viajará no 
tempo para regressar ao Império Romano. Serão três dias de 
grande animação retratando o quotidiano da época.

Todas as iniciativas são gratuitas, uma organização do 
Município e da EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do 
Alto Tâmega e Barroso, com o apoio e colaboração da 
Academia de Artes de Chaves, Projecto Enraizarte e 
Associação INDIEROR. 

EDITAL Nº 51 / 2017

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal de 
Chaves, faz público que, por deliberação do executivo camarário tomada 
em sua reunião ordinária, realizada no pretérito dia 28 de abril de 2017, 
foi aprovada a “Proposta de atualização de tarifário, do serviço de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
urbanas e de gestão de resíduos urbanos”.

Mais se torna público que o novo tarifário entra em vigor a partir de 01 de 
maio de 2017.

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente 
edital e correspondente anexo tarifário, 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, o subscrevi.

Chaves, 03 de maio de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
António Cabeleira, Arq.º

Design e montagem:       Jorge Manuel Pinheiro Leite
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