
ISSN: 1645-7528

C
boletim municipal

PRESIDENTE DA CÂMARA 
FAZ BALANÇO DOS 
PRIMEIROS 100 DIAS 
DE GOVERNAÇÃO

ENTREVISTA

pág 6,7

“Queremos um território 
mais desenvolvido 
e com perspetivas 
de futuro para todos”

Nº 58 ● Município de Chaves - fevereiro 2018 - Distribuição gratuita - www.chaves.pt

JARDIM DO BACALHAU
VOLTA A SER JARDIM

pág 3

APRESENTAÇÃO PÚBLICA



Pág. 2  fevereiro 2018 • boletim municipal • www.chaves.pt

Executivo municipal contrata auditoria externa
O atual executivo municipal aprovou a realização de uma auditoria 
económico-financeira externa ao Município, com o intuito de 
apurar a respetiva situação até ao dia 23 de outubro de 2017. 

Para o autarca, Nuno Vaz, o conhecimento rigoroso do contexto 
atual do município é fundamental para a planificação e otimização 
da gestão autárquica a implementar neste novo ciclo político. 

Com esta auditoria externa, independente e isenta, o novo 
executivo pretende também informar os cidadãos, com rigor e 
exatidão, a atual situação económico-financeira do Município, 
promovendo assim os princípios básicos da transparência, do 
rigor e da legalidade na implementação das políticas públicas.

Aprovada redução da Taxa de 
IMI para 2018
Sob proposta da Câmara 
Municipal, foi aprovada em 
d e z e m b r o  p a s s a d o ,  e m 
Assembleia  Munic ipal ,  a 
redução da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) 
para 2018.

A implementação da nova taxa 
de IMI contempla a redução da 
taxa para prédios urbanos, 
passando de 0,35% para 
0,338%. 

O incentivo à reabilitação 
urbana será uma prioridade 
deste executivo, mantendo-se 
a redução de 15% em prédios 
urbanos localizados na Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) e 
em prédios urbanos arren-
dados e localizados na mesma 
área, que pode ser cumulativa 
com a anterior.

Foi igualmente fixado no limite 
máximo as taxas de redução de 
IMI para o agregado familiar do 
proprietário com dependentes, 
de acordo com os termos 
previstos no Código do IRS.

Relativamente a majorações, 
estas serão de 20% a aplicar a 
prédios urbanos degradados, 
que não cumpram satisfato-
riamente a sua função ou 
coloquem em perigo a segu-
rança de pessoas e bens, bem 
como elevar, anualmente, ao 
triplo, a taxa de IMI prevista 
para prédios urbanos que se 
encontrem em ruínas ou 
devolutos há mais de um ano.

O IMI visa imóveis de habitação 
própria e permanente que 
e s te j a m  r e g i s t a d o s  n a s 
Finanças como domicílio fiscal 
no concelho.
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Jardim do Bacalhau

Depois de o novo executivo 
municipal ter suspendido, 
aquando da sua tomada de 
posse, a obra de requalificação 
e remodelação funcional e 
paisagíst ica do Largo do 
Terreiro de Cavalaria - que 
previa a construção no local de 
um Centro de Convívio, entre 
outras intervenções - vem agora 
apresentar publica-mente o 
novo anteprojeto para este 
espaço, submetendo-o assim a 
escrutínio da população.

O  e x e c u t i v o  c a m a r á r i o 
pretende tornar este espaço 
emblemático para a população 
flav iense,  quer  pe lo  seu 
simbolismo histórico, quer pela 
sua localização privilegiada, 
apenas e só num jardim, 
retirando-lhe qualquer tipo de 
e d i fi c a ç ã o  a l i  p r e v i s t a , 
t e n t a n d o  p r e s e r v a r  n a 
memória de todos o jardim que 
em tempos existiu.

O  p r e s e n te  a n te p ro j e t o 
pretende conjugar o jardim 
original da época (década de 
20) - mais pequeno e com uma 
configuração triangular, cuja 
forma definiu o nome comum 
p e l o  q u a l  a i n d a  h o j e  é 
c o n h e c i d o ,  “ J a r d i m  d o 
Bacalhau” - com traços de uma 
intervenção moderna e atual. 

A área de intervenção do 
p r e s e n t e  p r o j e t o  é  d e 
7675.00m2, abrangendo o 

jardim, bem como os arrua-
mentos envolventes.

L o c a l i z a d a  n a  Á r e a  d e 
Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico de Chaves, esta obra 
faz parte do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) de Chaves, benefi-
ciando de um investi-mento 
cofinanciado a 85% por fundos 
comunitários, no âmbito do 
P r o g r a m a  O p e r a c i o n a l 
Regional Norte 2014-2020 
(NORTE 2020), instrumento 
fi n a n c e i r o  d e  a p o i o  a o 
desenvolvimento regional do 
norte de Portugal, gerido pela 
Comissão de Coordenação e 
Desenvol-vimento Regional do 
Norte e integrado no acordo de 
parceria PORTUGAL 2020.
 

volta a ser JARDIM
O Largo do Terreiro de Cavalaria, conhecido como 
Jardim do Bacalhau, volta a ser jardim. 

fotografia de arquivo, Foto Alves projeto de requalificação 2018

Município e Ministério da Educação assinam Protocolo
Requalificação da Escola Fernão de Magalhães

O Município e o Ministério da 
Educação assinaram, em 
n o v e m b r o  p a s s a d o ,  u m 
Protocolo de Cooperação para 
a requalificação e moderni-
zação da Escola Fernão de 
Magalhães, no âmbito do 
P r o g r a m a  O p e r a c i o n a l 
Regional NORTE 2020.

Este acordo visa levar a efeito 
uma empreitada de moderni-
zação das instalações, cuja 
intervenção terá um custo 
estimado de 570 mil euros. 

A  i n te r ve n ç ã o  p l a n e a d a 
contempla a revisão das 

infraestruturas de rede de 
água, esgotos, eletricidade e 
telecomunicações, bem como 
a promoção do conforto, a 
melhoria das acessibilidades e 
da efic iência  térmica do 
edifício. 

O Ministério da Educação e a 
Câmara assumirão, em partes 
iguais, o custo estimado da 
empreitada, representando 
um investimento de 42 mil e 
750 euros. Os restantes 85%, 
no valor de 484 mil e 500 

euros serão suportados por 
verbas do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, no 
â m b i t o  d o  P r o g r a m a 
Operacional Regional NORTE 
2020.
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Áreas de intervenção  

Presidente e Vereadores eleitos para  2017-2021

Vice-Presidente
Francisco Melo 

• Administração e 
Fiscalização; 
• Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano; 
• Reabilitação Urbana; 
• Educação, Desporto e 
Juventude; 
• Cultura; 
• Auditoria, Qualidade e 
Prevenção da Corrupção;
• Gabinete de Sistemas de 
Informação e Comunicação; 
• Modernização Administrativa; 
• Turismo; 
• Transportes Públicos, 
Trânsito e Estacionamento;
• Gestão de Equipamentos do 
Município de Chaves.

Presidente 
Nuno Vaz 

• Recursos Humanos; 
• Gestão Financeira; 
• Estratégias de 
Desenvolvimento Sustentável, 
Turismo e Cooperação; 
• 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; 
• Setor Empresarial Municipal; 
• Gestão de Equipamentos do 
Município de Chaves.

Eurocidade Chaves-Verín 
projetada até 2020
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Novo Presidente do AECT Eurocidade Chaves-Verín
 O Presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, foi nomeado como 
novo Presidente do Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial (AECT) Eurocidade Chaves-Verín. A nomeação resultou 
da primeira reunião de Assembleia Geral do Agrupamento.

Durante o encontro foram designados, sob proposta do autarca 
flaviense, os novos delegados da Assembleia em representação 
do município flaviense: o Vice-Presidente, Francisco Melo, e os 
Vereadores Paula Chaves e Victor Santos.

Constituída a nova Assembleia Geral do AECT, abriu a sessão de 
trabalhos o novo Presidente da entidade, Nuno Vaz, tendo 
destacado a necessidade de revisão das funções e objetivos do 
Agrupamento, com vista a aproximar a instituição aos cidadãos, 
pois entende que “deverão ser elementos ativos no projeto”, 
referiu, ao mesmo tempo que neste novo ciclo será relevante 
analisar novas áreas de cooperação entre os dois municípios 
fronteiriços.

Foi apresentado publicamente, em dezembro passado, o 
projeto “Eurocidade 2020: a Eurocidade Chaves-Verín” como 
ferramenta de aproximação da Europa 2020 aos cidadãos. Este 
projeto foi aprovado no âmbito do Programa Interreg 2014-
2020 (POCTEP), cofinanciado pela União Europeia, com fundos 
FEDER.

Para Nuno Vaz, Presidente do AECT Chaves-Verín “o projeto 
Eurocidade 2020 marcará as diretrizes estratégicas do próximo 
decénio, aproximando a Europa aos cidadãos, através de uma 
forte aposta na formação, no empreendedorismo e no 
desenvolvimento económico do território Chaves-Verín”.

O projeto, que tem uma dotação orçamental de 1 milhão e 775 
mil euros e um período de execução máximo até 31 de 
dezembro de 2019, centra-se nas seguintes atividades:

- Reforço da cooperação institucional entre Chaves e Verín;
- Ampliação do espaço territorial de atuação do AECT, com a 
incorporação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e a 
Mancomunidade de Verín;
- Desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos ; 
- Organização de ciclos de atividades de desporto, cultura e 
educação;
- Promoção de uma Rede de Postos de Turismo da Eurocidade;
- Promoção de novos serviços no âmbito do cartão do 
Eurocidadão;
- Definição do Plano Estratégico urbano e integrado para os 
próximos 10 anos;
- Reforço dos serviços disponíveis na sede da Eurocidade. 

O AECT é um agrupamento de municípios transfronteiriços com 
personalidade jurídica própria em Espanha e Portugal que tem 
como missão gerir de forma conjunta competências locais com 
o objetivo de promover a convergência institucional, económica, 
social, cultural e ambiental de todo o território de atuação.

Vereador 
Victor Santos 

•Gestão Urbanística e 
Territorial; 
• Águas e Resíduos;
• Parques e Jardins; 
• Proteção Civil;
• Gabinete Técnico Florestal; 
• Comissão de Segurança; 
• Cemitérios; 
• Gestão de Equipamentos do 
Município de Chaves.

Vereadora 
Paula Chaves  

• Desenvolvimento Rural 
(Promoção dos Produtos 
Locais – Sabores de Chaves); 
• Cooperação e Geminações; 
• Conservação da Natureza;
• Ação Social; 
• Mercados e Feiras; 
• Fiscalização Sanitária;
• Defesa do Consumidor;
• Gestão de Equipamentos do 
Município de Chaves. 

Vereador
António Cabeleira

Vereador
Carlos Penas

Vereadora
Manuela Tender

Funções em regime de não permanência e sem áreas de intervenção. 
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O Município está a implementar medidas e ações de 
modernização dos seus serviços, nomeadamente na área do 
atendimento da Divisão de Águas e Resíduos, com o objetivo de 
adequar os serviços às necessidades dos cidadãos. 

Nos próximos dias, será implementada uma aplicação de 
controle das ordens de serviço, que permitirá informar o 
munícipe, em tempo real, sobre as intervenções que estão a ser 
efetuadas nas redes de águas e resíduos do concelho. Esta 
informação será disponibilizada no website da Câmara 
(www.chaves.pt), desde o momento da identificação da 
ocorrência até à sua resolução. 

Recorde-se que, neste contexto, o Município já tem imple-
mentado o Balcão Digital e o sistema de fatura eletrónica, 
permitindo aos munícipes aceder à sua fatura de Águas e 
Resíduos de forma cómoda e em qualquer lugar, através da 
Internet.

Câmara moderniza 
Serviço de Águas e Resíduos

do Novo Executivo
Nuno Vaz
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modernização dos seus serviços, nomeadamente na área do 
atendimento da Divisão de Águas e Resíduos, com o objetivo de 
adequar os serviços às necessidades dos cidadãos. 

Nos próximos dias, será implementada uma aplicação de 
controle das ordens de serviço, que permitirá informar o 
munícipe, em tempo real, sobre as intervenções que estão a ser 
efetuadas nas redes de águas e resíduos do concelho. Esta 
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(www.chaves.pt), desde o momento da identificação da 
ocorrência até à sua resolução. 

Recorde-se que, neste contexto, o Município já tem imple-
mentado o Balcão Digital e o sistema de fatura eletrónica, 
permitindo aos munícipes aceder à sua fatura de Águas e 
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Câmara moderniza 
Serviço de Águas e Resíduos

do Novo Executivo
Nuno Vaz
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Aquando da tomada de posse, há 100 dias, o que encontrou? 
Fale-nos das suas expetativas nesse momento e ações 
imediatas.

Nestes primeiros 100 dias fomos confrontados com algumas 
situações desagradáveis, nomeadamente na área financeira, 
que têm merecido neste período a nossa maior atenção. A 
situação económica e financeira do Município é crítica, o que 
acarreta para o novo executivo uma preocupação constante e 
uma exigência maior no planeamento das políticas a adotar 
durante o mandato.

As prioridades estratégicas definidas neste primeiro período 
recaíram na planificação do Orçamento e das grandes opções 
do Plano Plurianual de Investimentos para 2018, bem como 
garantir a continuidade da prestação de serviços básicos à 
comunidade e salvaguardar que o conjunto de ideias que 
estavam identificadas no Pacto do Alto Tâmega e no âmbito do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), fossem 
concretizadas, com a sua apresentação, através de 
candidaturas, até 31 de dezembro, como efetivamente 
aconteceu. 

Ao mesmo tempo, foi primordial conhecer os dossiers em 
execução e inteirarmo-nos da situação financeira do Município, 
de forma a garantir uma adequada planificação do Orçamento e 
das grandes opções do Plano para 2018, mas também 
perspetivar o ciclo de governação dos quatro anos 
subsequentes. Outra preocupação desta equipa foi abrir a 
“casa” aos flavienses, auscultá-los e conhecer as suas 
preocupações e anseios. 

Depreendemos pelas suas afirmações que a questão 
financeira se traduziu no principal problema com que se 
deparou. Como foi a elaboração do Orçamento para 2018? 

A elaboração deste documento financeiro foi bastante exigente. 
Falamos de um exercício que pretendeu acomodar todas as 
questões de funcionamento e encargos, resultantes de um 
conjunto de investimentos, sobretudo no que concerne à 
requalificação das vias municipais, com uma dotação próxima 
dos dezassete milhões de euros. 

Num primeiro draft orçamental, e sem nenhuma ação que 
resultasse do nosso compromisso eleitoral, fomos colocados 
perante um desequilíbrio orçamental de 7,6 milhões de euros. O 
planeamento financeiro levado a cabo pelo anterior executivo 
previu uma grande concentração de investimento em 2018 e 
2019, impondo por isso uma maior exigência e dificuldade, que 
pode ser crítica, relativamente à capacidade financeira do 
município para os próximos anos. 

Esta pressão orçamental existe, sobretudo pela via dos projetos 
de requalificação das vias e passeios, onde a taxa média de 
comparticipação dos projetos ronda 50% do valor total do 
projeto, traduzindo-se numa exigência muito grande para os 
cofres da nossa autarquia. Foi, talvez essa, a maior das 

É assim que o Presidente da Câmara, 
Nuno Vaz, faz um balanço dos 100 dias 
de gestão autárquica. Com algumas 
adversidades, mas muitas expetativas 
positivas, num futuro promissor para 
um concelho cheio de potencial ainda 
por concretizar.
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ENTREVISTA

No imediato, quais são as prioridades?

A curto prazo, conjuntamente com os municípios do Alto Tâmega 
e no âmbito da Comunidade Intermunicipal, pretendemos 
construir uma estratégia de promoção turística, dos seus serviços 
e produtos. Os seis concelhos têm que ter uma concorrência 
colaborativa, articulada e salutar, no sentido de em conjunto 
podermos “vender” este território, numa estratégia de promoção 
do desenvolvimento. No caso de Chaves, o nosso “produto 
estrela” é sem dúvida a água, particularmente o recurso termal, 
ligado naturalmente à questão cultural, ao nosso património 
histórico e à excelência da nossa gastronomia e hotelaria. A 
ambição é aumentar o número de permanências em Chaves. 

E para o município em concreto? 

Ao mesmo tempo percebemos que é necessário um novo 
enfoque, um novo enquadramento no processo de promoção do 
nosso potencial - industrial e económico - na perspetiva dos 
equipamentos e infraestruturas empresariais que possuímos, 
nomeadamente o Parque Empresarial de Chaves. Estamos a 
começar a construir soluções que vão permitir potenciar e 
“vender” esse equipamento junto de interlocutores e eventuais 
interessados. O ano de 2018 será muito importante para a 
definição dessa estratégia, que estamos agora a iniciar.

Ao captar investimento, ao criar empregabilidade na região, ao 
criar condições para que as pessoas se fixem e que possam aqui 
construir o seu futuro, com certeza que teremos um território 
mais desenvolvido e com um novo horizonte de esperança no 
futuro enquanto comunidade.

Relativamente ao projeto de musealização das Termas 
Romanas, uma obra que tanto preocupa os flavienses e que 
tarda em concluir-se, o que vai ser feito?

A nossa expectativa é que esta nova intervenção possa ter início 
no próximo mês, para que se resolvam as questões de 
condensação, mas também a conservação das estruturas 
arqueológicas e a sua musealização. O Município terá que 
assumir o valor de 1,1 milhões de euros, com financiamento 
comunitário. Os flavienses e os turistas em geral vão poder, como 
muito anseiam, fruir desta verdadeira joia, legado pelos 
romanos. 

Este executivo vai implementar um inovador modelo de 
governação, auscultando os munícipes antes de tomar decisões 
relativamente à implementação de projetos. Qual é o objetivo?

A relação de proximidade entre os autarcas e as populações só 
será possível se houver diálogo. A consolidação de projetos mais 
relevantes para o concelho só fará sentido se for construída lado 
a lado com a população, de forma a que a proposta de construção 
e solução possa ser também sustentada pelos contributos dos 
próprios. Os flavienses têm que ganhar autoestima. Mais 
importante do que grandes obras e avultados investimentos é a 
forma como as pessoas se relacionam com a sua terra. 

Chaves é uma cidade histórica, um concelho muito importante, 
com um grande passado. Temos que valorizar aquilo que somos, 
o que já fomos e perspetivar o que queremos ser. Para isso, é 
primordial que os cidadãos percebam que têm uma importância 
decisiva. Não apenas no momento da eleição dos autarcas, de 
quatro em quatro anos, mas no processo de decisão do dia a dia 
da sua aldeia, vila ou cidade.

Queremos fazer esta gestão próxima dos cidadãos e entendemos 
que têm todo o direito de se pronunciar sobre estas questões, 
sobre anteprojetos que dizem respeito a todos, porque é da vida 
da cidade e do concelho que estamos a falar e todos nós temos a 
nossa quota-parte de responsabilidade.

surpresas desagradáveis com que nos deparámos: perceber que 
grande parte dos projetos que estão em curso no âmbito do 
PEDU têm um nível baixo de comparticipação de fundos 
comunitários, elevando por isso a comparticipação de recursos 
financeiros próprios do município.

Mas o importante neste momento é deixar claro que construímos 
um Plano e Orçamento de 2018 que mereceu a aprovação da 
ampla maioria dos Membros da Assembleia Municipal e que 
traduz um forte apoio à execução de novas políticas municipais.

No orçamento municipal para 2018, o valor proposto para a 
área social sofreu um incremento. É já um olhar diferente para 
os problemas sociais?

A área social é muito importante para nós. Só é possível construir 
uma sociedade decente e evoluída se a defesa da dignidade 
humana se constituir como a primeira das causas a defender. 
Queremos por isso investir cerca de três milhões de euros na 
requalificação do Parque Habitacional Social, para que quem lá 
vive possa ter melhores condições de habitabilidade e conforto.

Pretendemos também erguer uma rede de suporte para as 
famílias mais carenciadas, permitindo assim ao município, em 
conjunto com as várias Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do concelho, fazer uma leitura conjunta, de 
forma a garantir uma adequada e eficiente resposta aos mais 
desfavorecidos, otimizando melhor os recursos. 

Também é nossa intenção aumentar os apoios de 
comparticipação ao arrendamento jovem promovendo assim a 
autonomização dos jovens e a sua fixação no nosso território.

Nestes 100 dias de governação, quais foram as decisões mais 
importantes que tomou?

Já era expectável que grande parte dos nossos compromissos 
só pudessem ser inscritos em 2019 ou 2020, mas a grande 
surpresa desagradável foi apurar o grau dessa incapacidade 
para  nesta fase inicial do mandato. os incluir

Naturalmente, só com alguma ginástica orçamental foi possível 
acomodar três ou quatro iniciativas que vamos implementar em 
2018, nomeadamente a redução do IMI, mantendo o 
compromisso eleitoral da redução para a taxa mínima durante o 
mandato e o apoio à produção pecuária. 

Alterámos também alguns projetos, que pareciam estar 
“divorciados” dos flavienses, como por exemplo a suspensão 
das obras do Jardim do Bacalhau, a deslocalização do Centro de 
Convívio - agora designado Centro Cívico -, bem como da Casa 
Mortuária e ainda ajustamentos de algumas obras de 
requalificação das vias municiais. Em todas estas decisões 
impusemos ações que traduzem a vontade da maioria da 
população. 

Iniciámos também o reforço de recursos humanos na área da 
proteção civil, nomeadamente na contratação de sapadores 
florestais que sirvam o concelho na promoção do ordenamento 
florestal do nosso território e consequente-mente na prevenção 
de incêndios. Pretendemos também, nos próximos tempos, 
proceder à contratação de recursos humanos, nas áreas de 
jardinagem e limpeza urbana, para que a cidade se torne mais 
limpa, agradável e aprazível.

“Queremos um território 
mais desenvolvido e 

com mais perspetivas de 
esperança no futuro”

Autarca flaviense fala dos primeiros
100 dias de mandato e do futuro

“Chaves é uma cidade histórica, 
um concelho muito importante, 
com um grande passado. 
Temos que valorizar aquilo que somos, 
o que já fomos e perspetivar 
o que queremos ser”
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Termas Romanas 
integram projeto de promoção em rede 
de espaços arqueológicos europeus 

Câmara abate árvores doentes
Como medida de prevenção de risco e no âmbito da obra 

de requalificação da Avenida Nuno Álvares

Está em processo de construção uma Aplicação (App) que 
estabelecerá ligação entre diferentes espaços arqueológicos 
europeus da época romana vinculados à água e à saúde, entre 
eles as Termas Romanas de Chaves, com o intuito de os 
promover.

No âmbito do projeto “CrossCult”, um grupo de alunos da 
Universidade de Vigo realizou uma visita de estudo a Chaves, que 
contemplou o ensaio de um vídeo jogo que está a ser 
desenvolvido no âmbito do projeto sobre a cidade de Chaves.
 
O “CrossCult” resulta de uma candidatura aprovada no âmbito de 
um programa da Comissão Europeia (H2020-REFLECTIVE-6-
2015), do qual o Município é parceiro. O projeto visa a criação de 
uma rede de transferência de informação e conhecimento 
referente ao património histórico e cultural, envolvendo um 
conjunto de parceiros, entre os quais o “Luxembourg Institute for 
Science and Technology”, que é líder do projeto, entre outras 
entidades e instituições sedeadas em vários países europeus.

 O objetivo é criar uma aplicação (App) que estabeleça ligação 
entre diferentes espaços arqueológicos europeus da época 
romana vinculados à água e à saúde, concretamente o Balneário 

de Chaves, o Balneário de Lugo (Espanha), de Montegrotto Terme 
(Itália) e o Santuário de Epidauro (na Grécia).

Deste projeto resultará uma aplicação sobre o património de 
Chaves, que estará anexada à aplicação de guia da visita do 
Museu National Gallery, em Londres, que recebe anualmente 
cerca de 6 milhões de visitantes por ano, bem como em outros 
espaços arqueológicos, como por exemplo o Santuário de 
Epidauro na Grécia, que tem um número de visitantes muito 
semelhante.

Através desta App, que está ainda em fase de teste, pretende 
promover-se o património existente na cidade de Chaves, 
destacando-o e elevando-o ao nível dos melhores do mundo. A 
ideia é que uma pequena percentagem dos visitantes do museu 
National Gallery e dos outros três espaços museológicos (Lugo, 
Montegrotto, Santuário de Epidauro) tenham conhecimento da 
existência do património existente em Chaves e venham visitá-lo.

Já é possível ver algumas atividades e eventos realizados  no site 
criado para o projeto em: http://www.crosscult.eu

No seguimento das operações 
que promovem a boa gestão da 
estrutura arbórea da cidade, o 
Mun ic íp io  -  a t ravés  dos 
Serviços Operativos - está a 
proceder ao abate de árvores 
doentes e secas, uma medida 
de preservação da segurança 
de pessoas e bens. 

Tendo sido alvo de análise 
cuidada, com vista à pre-
venção de acidentes, e dada a 
fragilidade de algumas árvores 
presentes na Avenida Nuno 
Álvares, que está a ser alvo de 
obras de requalificação, foram 
identificados dez exemplares 
em estado considerado mais 
grave (dos cerca de 155 
exemplares existentes na 
referida Avenida), represen-
tando, inclusive, uma situação 
de perigo iminente de queda, 
pelo que se irá proceder ao 
abate destas árvores.

Para além da eliminação destes dez exemplares doentes, no 
âmbito da obra de requalificação da Avenida será necessário 
proceder ao abate de mais quatro árvores, por se encontrarem 
em frente a garagens e a passadeiras. Este trabalho encontra-se 
previsto na obra em curso pelo que será executado pelo respetivo 
empreiteiro.

R e q u a l i fi c a ç ã o  d e 
Passeios na Avenida 
d o s  B o m b e i r o s 
Voluntários

No âmbito da requalificação de 
passe ios  e  ca lde i ras  na 
Ave n i d a  d o s  B o m b e i ro s 
Vo luntár ios ,  a  autarquia  
procedeu ao abate de três 
árvores no local. Eram árvores 
que, pelo seu estado de 
desenvolvimento, apresen-
tavam raízes muito grandes na 
d i r e ç ã o  d o  j a rd i m ,  c u j a 
requalificação obrigaria ao 
corte de raízes de suporte, 
destabilizando assim a sua 
estrutura.

Como prevenção da possível 
queda natural destes exem-
plares, os mesmos foram 
removidos e serão substituídos 
por outra espécie.

OBRA

Na sequência da obra de requalificação e remodelação das ruas 
Antunes Guerreiro e Inácio Pizarro, freguesia de Santa Cruz 
Trindade e Sanjurge, o executivo decidiu manter os dois 
sentidos de trânsito da Rua Antunes Guerreiro. Recorde-se que 
inicialmente o projeto de intervenção previa a sua 
transformação numa rua de sentido único. 

A empreitada está a cargo da empresa “Socorpena, Construção 
e Obras Públicas Lda.” e integra o “Plano de ação de mobilidade 
urbana sustentável (PAMUS) de Chaves.

A intervenção teve início na rotunda existente sobre a interseção 
da Avenida da Trindade com a Rua Inácio Pizarro, sendo o final  
no entroncamento da Rua Antunes Guerreiro com a Avenida do 
Tâmega, numa extensão de cerca de 880 metros. 

O projeto pretende beneficiar a mobilidade pedonal e os 
aspetos funcionais da via, através do alargamento dos 
passeios, reordenamento dos lugares de estacionamento e 
melhoramento da sinalização, estando prevista ainda a 
introdução de espécies arbóreas para complemento das já 
existentes.

Esta obra faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) de Chaves, beneficiando de um investimento 
cofinanciado a 85% da despesa elegível, por fundos 
comunitários da União Europeia, 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.

Rua Antunes Guerreiro 
irá manter os dois sentidos de trânsito

Escola do Santo Amaro
com melhores condições
Ficou concluída, nos primeiros 
dias de dezembro do ano 
passado, a obra de requali-
ficação e ampliação da Escola 
Básica Nº 1 de Chaves -  Santo 
Amaro. A empreitada melhorou 
as condições deste equipa-
mento escolar, nas dimensões 
pedagógicas, logísticas, de 
segurança e recreio. 

Orçada em 265 mil euros, a 
obra contemplou trabalhos de 
remodelação de revestimentos 
interiores, remodelação das 
instalações sanitárias, amplia-
ção do parque infantil no 
recreio da escola, execução de 
pavimentos, bem como a 
cobertura do recreio.

Esta intervenção faz parte do 
Pacto para o Desenvolvi-
mento e Coesão Territorial do 
A l t o  T â m e g a ,  c o m  u m 
financiamento a 85% por 
fundos comunitários, no 
â m b i t o  d o  P r o g r a m a 
Operacional Regional Norte 
2014-2020 (NORTE 2020), 
instrumento financeiro de 
apoio ao desenvolvimento 
regional do norte de Portugal, 
gerido pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte e 
integrado no acordo de 
parceria PORTUGAL 2020.

Balneário Pedagógico de Vidago 
premiado na Gala “O Norte Somos Nós”

O pro je to  do  Ba lneár io 
P e d a g ó g i c o  d e  V i d a g o 
r e c e b e u  o  g a l a r d ã o 
“Emblema Regional” dos 
Prémios “O Norte Somos 
Nós”, uma iniciativa promo-
v ida  pe la  Comissão  de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte 
(CCDR-N). 
E m  r e p r e s e n t a ç ã o  d o 
Município, esteve na gala de 

e n t r e g a  d o s  p r é m i o s  o 
Presidente da Câmara, Nuno 
Vaz .  O  encerramento  da 
cerimónia foi presidido pelo 
Ministro do Ambiente, Matos 
F e r n a n d e s ,  t e n d o  s i d o 
destacados 16 investimentos 
de notoriedade consolidada, 
s e n d o  q u e ,  n a  á r e a  d a 
Valorização do Património, 
mereceu destaque o programa 
do Alto Tâmega AQUANATUR.
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Termas Romanas 
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de espaços arqueológicos europeus 
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europeus da época romana vinculados à água e à saúde, entre 
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promover.
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Já é possível ver algumas atividades e eventos realizados  no site 
criado para o projeto em: http://www.crosscult.eu
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“Requalificação Urbanística da Rua da Ermida 
em Vidago” e “Recolha fotoetnográfica da 
Cultural Popular”

Projetos Vencedores 
Orçamento Participativo 2017

Os projetos “Requalificação Urbanística da Rua da Ermida em 
Vidago” e "Avivar – recolha fotoetnográfica da Cultura Popular" 
foram os grandes vencedores do Orçamento Participativo (OP) 
de Chaves 2017.

A primeira proposta, pertencente à Componente 1 -                         
- Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação 
de Equipamentos Públicos, venceu com 519 votos, uma 
diferença de mais 54 relativamente à proposta que ficou em 
segundo lugar na mesma componente, com 465 votos. 

A segunda proposta, pertencente à Componente 2 - Promoção e 
Dinamização - Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo, venceu 
com 562 votos, mais 478 do que a proposta que ficou em 
segundo lugar nesta componente, com 84 votos.

Durante a fase de votação, que decorreu entre 02 a 31 de 
outubro, foram sufragadas pelos cidadãos 15 propostas, oito na 
Componente Nº 1 e sete propostas na Componente Nº 2. 

Chaves foi palco de seminário nacional 
sobre juventude e poder local 

EVENTOS

A feira “Sabores de Chaves” está aí à porta, com o reforço da 
animação e da gastronomia, de forma a disponibilizar mais 
opções de escolha a todos os públicos.

Com um cartaz apelativo, que promete agradar a muitos gostos 
e a todas as idades, contempla nomes conhecidos no 
panorama nacional, como Marco Rodrigues, fadista português 
com um percurso de excelência, e os “Átoa”, banda pop 
portuguesa que apresentará os seus últimos êxitos. Os 
concertos estão agendados para sexta-feira, dia 02, e para 
sábado, dia 03. Ambas as atuações decorrerão no Pavilhão 
Expoflávia, antecedidas de uma breve atuação da Academia de 
Artes de Chaves, com início marcado para as 21h00. 

No Pavilhão Municipal, além da venda e exposição dos mais 
variados produtos, haverá momentos de animação, com 
atuações musicais e demonstrações culinárias com a 
participação de conhecidos chefes - entre eles Cátia Goarmon 
do Programa “Na Cozinha com a Tia Cátia”, a mini chefe 
Kika_Costa e Senga Kasongo, formado pela Escola Profissional 
de Chaves, que integra a equipa do Chefe Rui Paula - centrados 
na excelência dos produtos flavienses. 

O evento é organizado pelo Município de Chaves e EHATB - 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.

A experiência gastronómica continua ao longo do fim-de-
semana com a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”, à 
qual aderiram 37 restaurantes e 12 unidades hoteleiras, uma 
iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte, em parceria 
com o Município e a Associação Empresarial do Alto Tâmega.

As ruas da cidade de Chaves acolhem mais um Desfile de 
Carnaval, no próximo dia 9 de fevereiro (sexta-feira), uma 
organização do Município que conta com a participação dos 
estabelecimentos de ensino público e privado, associações e 
instituições do concelho.

O cortejo inicia no Centro Cultural de Chaves, pelas 15h00, com 
o seu percurso pelas principais ruas da cidade. Este ano conta 
com a participação de 14 escolas, envolvendo mais de 1500 
foliões, cada um com a sua criatividade e brilho, na presença de 
vários carros alegóricos e a animação de vários grupos 
musicais.

A comunidade em geral poderá também associar-se ao desfile, 
em grupos ou individualmente. O tema do cortejo deste ano é 
livre, podendo os participantes dar largas à imaginação.

SABORES DE CHAVES 2018
um cartaz para todos os públicos  

Desfile de Carnaval 
“invade” ruas da cidade 

No âmbito da exposição “Arte 
da  Cor”  do  conce i tuado 
designer João Machado, que 
estará patente até abril no 
Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso (MACNA), serão 
exibidas cur tas e longas-                  
-metragens na última edição 
do Cinanima - Festival Interna-
cional de Cinema de Animação, 
cuja consolidação da imagem 
gráfica esteve a cargo de João 
Machado. 

Para o público escolar (desde o 
pré-escolar ao ensino secun-
dário) e de acordo com os 
programas educativos, serão 
exibidas várias sessões ao 
longo do presente ano letivo. 

MACNA recebe CINANIMA 

Através da linguagem artística 
e multidisciplinar que é o 
cinema de animação, esta 
iniciativa pretende não só 
informar,  mas sobretudo 
estimular a reflexão, desco-
brindo formas alternativas de 
ver, de pensar e de comunicar. 

O Cinanima é um espaço de 
encontros, de confluências e 
de histórias. Este Festival tem 
como principal objetivo a 
formação de novos públicos, 
mentalidades e ajudar os mais 
novos a “pensar fora da caixa”. 

Festival Internacional de Cinema de Animação 

Câmara Municipal de Chaves

Nuno Vaz - Presidente da Câmara
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TÉCNICAFICHA  

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público que, 
por despacho, do pretérito dia 03 de janeiro de 2018, veio a ser aprovada a criação 
de um lugar de estacionamento em espaço público para pessoas com mobilidade 
condicionada e execução de uma rampa de acesso ao Largo Miguel de Carvalho, 
União de freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, nos 
termos da proposta nº 219/DPM/17 de 2017/12/05 e de acordo com a 
representação gráfica constante da planta de localização.
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, 08 de janeiro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Vaz 

EDITAL Nº 5/2018

Município representado 
na FITUR em Madrid
Integrado no stand da Comunidade Intermunicipal do Alto 
Tâmega e da Turismo do Porto e Norte de Portugal, o Município 
esteve representado na FITUR, que decorreu durante cinco dias 
(17 a 21 de janeio) em Madrid. Foi uma excelente oportunidade 
de potenciar e promover este território singular, diferenciador 
em património, cultura, termas, gastronomia e hospitalidade.
Ninguém resiste a um destino com tanto para oferecer e muito 
mais para descobrir! 
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Durante três dias, a cidade foi palco um seminário 
nacional no âmbito da temática “Juventude e Poder 
Local”, organizado pela Federação Nacional das 
Associações Juvenis (FNAJ), com o apoio do 
Município.

Ao todo contou com 220 participantes - de autarquias e 
associações juvenis de todo o país - que debateram e 
partilharam ideias, visando a definição de um plano 
estratégico de políticas de juventude.

Na sessão de abertura, o autarca referiu a importância 
do planeamento em todas as dimensões, mas destacou 
a necessidade de uma participação ativa dos jovens, 
para apresentação de ações concretas a implementar. 
Aos presentes, Nuno Vaz lançou o repto para que deste 

seminário resulte um projeto interessante para Chaves, 
ficando o compromisso da sua execução por parte da 
autarquia.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, 
João Paulo Rebelo, salientou que o Governo Central 
está a desenhar um plano nacional para a juventude, 
que implica políticas de transversalidade. 

projeto para a obra da Rua da Ermida
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sobre juventude e poder local 

EVENTOS

A feira “Sabores de Chaves” está aí à porta, com o reforço da 
animação e da gastronomia, de forma a disponibilizar mais 
opções de escolha a todos os públicos.

Com um cartaz apelativo, que promete agradar a muitos gostos 
e a todas as idades, contempla nomes conhecidos no 
panorama nacional, como Marco Rodrigues, fadista português 
com um percurso de excelência, e os “Átoa”, banda pop 
portuguesa que apresentará os seus últimos êxitos. Os 
concertos estão agendados para sexta-feira, dia 02, e para 
sábado, dia 03. Ambas as atuações decorrerão no Pavilhão 
Expoflávia, antecedidas de uma breve atuação da Academia de 
Artes de Chaves, com início marcado para as 21h00. 

No Pavilhão Municipal, além da venda e exposição dos mais 
variados produtos, haverá momentos de animação, com 
atuações musicais e demonstrações culinárias com a 
participação de conhecidos chefes - entre eles Cátia Goarmon 
do Programa “Na Cozinha com a Tia Cátia”, a mini chefe 
Kika_Costa e Senga Kasongo, formado pela Escola Profissional 
de Chaves, que integra a equipa do Chefe Rui Paula - centrados 
na excelência dos produtos flavienses. 

O evento é organizado pelo Município de Chaves e EHATB - 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.

A experiência gastronómica continua ao longo do fim-de-
semana com a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”, à 
qual aderiram 37 restaurantes e 12 unidades hoteleiras, uma 
iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte, em parceria 
com o Município e a Associação Empresarial do Alto Tâmega.

As ruas da cidade de Chaves acolhem mais um Desfile de 
Carnaval, no próximo dia 9 de fevereiro (sexta-feira), uma 
organização do Município que conta com a participação dos 
estabelecimentos de ensino público e privado, associações e 
instituições do concelho.

O cortejo inicia no Centro Cultural de Chaves, pelas 15h00, com 
o seu percurso pelas principais ruas da cidade. Este ano conta 
com a participação de 14 escolas, envolvendo mais de 1500 
foliões, cada um com a sua criatividade e brilho, na presença de 
vários carros alegóricos e a animação de vários grupos 
musicais.

A comunidade em geral poderá também associar-se ao desfile, 
em grupos ou individualmente. O tema do cortejo deste ano é 
livre, podendo os participantes dar largas à imaginação.

SABORES DE CHAVES 2018
um cartaz para todos os públicos  

Desfile de Carnaval 
“invade” ruas da cidade 

No âmbito da exposição “Arte 
da  Cor”  do  conce i tuado 
designer João Machado, que 
estará patente até abril no 
Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso (MACNA), serão 
exibidas cur tas e longas-                  
-metragens na última edição 
do Cinanima - Festival Interna-
cional de Cinema de Animação, 
cuja consolidação da imagem 
gráfica esteve a cargo de João 
Machado. 

Para o público escolar (desde o 
pré-escolar ao ensino secun-
dário) e de acordo com os 
programas educativos, serão 
exibidas várias sessões ao 
longo do presente ano letivo. 

MACNA recebe CINANIMA 

Através da linguagem artística 
e multidisciplinar que é o 
cinema de animação, esta 
iniciativa pretende não só 
informar,  mas sobretudo 
estimular a reflexão, desco-
brindo formas alternativas de 
ver, de pensar e de comunicar. 

O Cinanima é um espaço de 
encontros, de confluências e 
de histórias. Este Festival tem 
como principal objetivo a 
formação de novos públicos, 
mentalidades e ajudar os mais 
novos a “pensar fora da caixa”. 

Festival Internacional de Cinema de Animação 
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TÉCNICAFICHA  

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público que, 
por despacho, do pretérito dia 03 de janeiro de 2018, veio a ser aprovada a criação 
de um lugar de estacionamento em espaço público para pessoas com mobilidade 
condicionada e execução de uma rampa de acesso ao Largo Miguel de Carvalho, 
União de freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, nos 
termos da proposta nº 219/DPM/17 de 2017/12/05 e de acordo com a 
representação gráfica constante da planta de localização.
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, 08 de janeiro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Vaz 

EDITAL Nº 5/2018

Município representado 
na FITUR em Madrid
Integrado no stand da Comunidade Intermunicipal do Alto 
Tâmega e da Turismo do Porto e Norte de Portugal, o Município 
esteve representado na FITUR, que decorreu durante cinco dias 
(17 a 21 de janeio) em Madrid. Foi uma excelente oportunidade 
de potenciar e promover este território singular, diferenciador 
em património, cultura, termas, gastronomia e hospitalidade.
Ninguém resiste a um destino com tanto para oferecer e muito 
mais para descobrir! 
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Durante três dias, a cidade foi palco um seminário 
nacional no âmbito da temática “Juventude e Poder 
Local”, organizado pela Federação Nacional das 
Associações Juvenis (FNAJ), com o apoio do 
Município.

Ao todo contou com 220 participantes - de autarquias e 
associações juvenis de todo o país - que debateram e 
partilharam ideias, visando a definição de um plano 
estratégico de políticas de juventude.

Na sessão de abertura, o autarca referiu a importância 
do planeamento em todas as dimensões, mas destacou 
a necessidade de uma participação ativa dos jovens, 
para apresentação de ações concretas a implementar. 
Aos presentes, Nuno Vaz lançou o repto para que deste 

seminário resulte um projeto interessante para Chaves, 
ficando o compromisso da sua execução por parte da 
autarquia.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, 
João Paulo Rebelo, salientou que o Governo Central 
está a desenhar um plano nacional para a juventude, 
que implica políticas de transversalidade. 

projeto para a obra da Rua da Ermida
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