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Cineteatro de 
Chaves dá lugar 
a Laboratório 
Sensorial da Água 

Câmara vai requalificar edifício do centro 
histórico encerrado há mais de 30 anos. 

Sandra Borges 
locais@jn.pt 

PATRIMÔNIO  O edifício do 
antigo cineteatro de Cha-
ves, situado no centro his-
tórico da cidade, vai ser 
transformado num espaço 
multiusos, que vai incluir 
um Laboratório Experi-
mental e Sensorial da Água. 
A Câmara flaviense espera 
adjudicar a obra ainda este 
ano e concluir a requalifica-
ção até 2021. 

"Queremos devolver aos 
cidadãos a fruição deste es-
paço, que estará ligado à 
água e à natureza, mas que 
poderá também albergar 
uma multiplicidade de ati-
vidades e eventos", expli-
cou o presidente da Cãma-
ra, Nuno Vaz, que acredita 
que este projeto, denomi-
nado "Aquanatur Palace", 
contribuirá para a "crescen-
te dinamização e regenera-
ção urbana do centro histó-
rico da cidade". 

O cineteatro, propriedade 
de um privado, funcionou 
entre as décadas de 60 e 80, 
estando ao abandono desde 
então. A Câmara adquiriu o 
edifício em 2000 e já teve 
vários projetos em cima da 
mesa para reabilitar o espa-
ço e até para o alienar. O 
atual executivo decidiu 
agora avançar com a sua re-
qualificação por ser "um  

edifício com grande simbo-
lismo histórico para a cida-
de". "Queremos manter a 
traça original, nomeada-
mente o palco central e a 
tribuna", garantiu Nuno 
Vaz. 

O autarca ressalva que o 
Laboratório Experimental e 
Sensorial da Água pretende 
ter uma vocação pedagógi-
ca, mas também turística. 
"Será possível a interação, 
experimentação e aprendi-
zagem em torno do tema da 
água, que faz parte do ADN 
de Chaves", referiu Nuno 
Vaz, que anunciou uma 
parceria com o INESC Tec 
da Universidade do Porto. 

Segundo a Câmara de 
Chaves, o projeto contem-
pla ainda um espaço basea-
do em "tecnologias de reali-
dade virtual, realidade au-
mentada e holografia que 
irão permitir uma interação 
imersiva e multissenso-
rial", ao nível da visão, au-
dição, olfato e tato.* 

'INVESTIMENTO  

milhões de euros é o va-
lor do investimento na re-
qualificação do antigo ci-
neteatro, que se encontra 
em avançado estado de de-
gradação. 
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Projeto pretende manter o palco do antigo cineteatro 


