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Caros(as) melgacenses,

 Melgaço está a viver um momento muito importante na definição do seu futuro. Olhar 

o nosso território e encontrar nele âncoras de desenvolvimento e de crescimento é o desafio 

que me proponho vencer, com todos os melgacenses. Acredito em Melgaço e recuso discursos 

derrotistas.

 Os municípios de baixa densidade como o nosso têm de construir um novo paradigma, 

onde respeitando a especificidade e a identidade de cada um, encontrem o caminho do sucesso. 

As soluções imediatistas ou demagógicas não fazem parte da Visão Integrada que tenho do 

território. Estamos a promover com toda a sociedade um debate que nos permite Pensar Melgaço 

e encontrar o nosso caminho de afirmação. Devemos olhar para os nossos produtos e valorizá-los 

com abordagens inovadoras. As autarquias desempenham um importante papel na articulação 

do tradicional com os motores últimos da inovação, pelo que em Melgaço procuramos trazer 

novas dinâmicas ao território e afirmar o que de melhor temos. 

 Estamos muito atentos à nova janela de oportunidades que representa este quadro 

comunitário e estamos a submeter as candidaturas que nos darão o apoio financeiro para executar o 

que é necessário na nossa Vila e freguesias. Em articulação com parceiros nacionais e internacionais 

conseguiremos aceder a fundos comunitários que ajudarão a concretizar investimentos importantes 

e muito necessários. 

 O caminho faz-se caminhando e não há soluções mágicas para combater realidades que 

são comuns a muitos municípios como o nosso, mas há soluções! E nós estamos a encontrá-las. 

Com empenho, dedicação e muito rigor.

Com estima pessoal,

f icha técnica

editorial
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Melgaço assinalou o 42º aniversário do 25 de Abril, numa sessão 

intitulada “Celebrar o Poder Local, uma vitória de Abril” e durante a 

qual foram apresentados os projetos de requalificação e ampliação 

da antiga Escola Primária da Vila e da Casa Mortuária. 

Na sua intervenção, o presidente Manoel Batista assinalou os 40 anos do 

Poder Local, “fator de estabilidade do regime político e de alavancagem 

do desenvolvimento do país”.

O autarca garantiu que o 25 de Abril não será esquecido e, por isso, 

promete firmeza “no perpetuar da sua memória”.||

A câmara municipal está a desenvolver políticas 

e intervenções no território. O executivo 

acredita e aposta numa ação concertada de 

políticas locais e nacionais. 

As ações desenvolvidas pelo Presidente da 

Câmara e restante vereação obedecem a 

uma estratégia. Depois de no passado ter sido 

possível ao Poder Local um grande investimento, 

atualmente este depara-se com recursos cada 

vez menores, mas é na procura das janelas de 

oportunidade que estão ao dispor do município 

que se encontram as soluções que permitem 

Pensar Global e Agir Localmente.

Nas próximas páginas (5 e 6) poderemos ver 

exemplos desta acção de pensar global e agir 

localmente.

EMPREENDEDORISMO
Manutenção do programa FINICIA.
Promoção de encontro com líderes de opinião local 
e delegações empresariais internacionais.
Apoio na instalação e ampliação de empresas na Zona 
Industrial de Penso, com alteração do loteamento.
Criação do Diploma VALOR + MELGAÇO.
Promoção de fóruns sobre associativismo empresarial 
e empreendedorismo. 
Assinatura de protocolos de parceria com as 
universidades do Porto e do Minho, com o AICEP, 
e o BICMINHO.

AMBIENTE
Eliminação de vários focos de poluição.
Aposta na mais recente tecnologia em iluminação 
pública (LED), sendo o Município do Alto Minho que 
mais investiu em termos proporcionais.
Apoio à reflorestação de espaços verdes (Cousso).
Reforço do número e tamanho de contentores do 
lixo (Vila e Mercado Municipal) 
Recolha de monstros gratuita.
Instalação de uma caldeira de aquecimento a pellets 
na Piscina Municipal.

CELEBRAR ABRIL

PENSAR MELGAÇO COM VISÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO

Implementação de solução técnica que permite a 
identificação de fugas não detetáveis à superfície 
no sistema de abastecimento de água (combate às 
perdas de água).
Instalação de sistema de rega dos espaços verdes 
alimentado por uma captação própria (combate aos 
desperdícios de água). 
   

PROTEÇÃO CIVIL
Reforço e aumento do apoio à Associação de 
Bombeiros.
Aprovação do Plano Operacional Municipal.
Apoio aos produtores perante os danos provocados 
pela intempérie verificada em Fevereiro de 2016 
(adequada à obtenção de Apoios do Governo).
Contratação de uma equipa de sapadores. 

ÁREA SOCIAL
Reforço de novas medidas de apoio social: apoio 
no pagamento de rendas ou crédito à habitação; 
definição de minorantes de IMI por cada filho; apoio 
aquisição de medicamentos.
Apoio à habitação social.
Apoios a IPSS's.

CANDIDATURAS AO CICLO URBANO DA ÁGUA
 

Foram submetidas ao programa POSEUR 16 candidaturas para o fecho dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, assim como a 

redução da poluição das massas de águas, nomeadamente a do Rio Minho. O investimento global será de aproximadamente três milhões e 

quinhentos mil de euros, sendo a comparticipação comunitária muito perto dos três milhões.

É de realçar a “Requalificação da ETAR da Zona Industrial”, que para além de permitir o tratamento adequado dos efluentes que já drenam para 

a ETAR, também vai permitir o tratamento de todos os resíduos vinícolas dos vinicultores.

Ações candidatadas:
Abastecimento de Água às inverneiras de Castro Laboreiro - 2.ª Fase

Requalificação da ETAR da Zona Industrial

Saneamento à freguesia de Fiães - 2.ª Fase

Saneamento ao lugar de Virtelo

Saneamento à freguesia de Paços

Saneamento aos lugares Coriscadas ao Rodeiro - Castro Laboreiro

Saneamento ao lugar das Bouças - Alvaredo

Saneamento aos Lugares de Lobiô e Cavaleiro Alvo

Saneamento ao lugar da Barqueira - Paderne

Saneamento ao lugar de Orjaz - Cubalhão

Abastecimento de Água ao lugar de Orjaz - Cubalhão

Saneamento no lugar de Alcobaça

Abastecimento ao lugar de Alcobaça

Saneamento ao Lugar de Eiriz e Baldosa

Abastecimento de Água a Cavaleiro Alvo

Saneamento ao lugar dos Palheiros - Prado
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DESPORTO
Criação de novos eventos como o Trail do Alvarinho 
e o XCO Vila de Melgaço.
Acolhemos, entre outros, a Seleção Portuguesa 
de Futebol Sub-20 e Sub-21 (Holanda | Polónia), 
afirmando cada vez mais a qualidade do nosso centro 
de estágios.
Apoio ao Peneda-Gerês Trail Adventure (Carlos Sá).
Reforço de apoio às associações (S. C. Melgacense; 
Veteranos do Melgacense).

OBRAS
Rede de saneamento à Freguesia de Roussas (2.ª 
Fase), ao Lugar de Assadura, na União de Freguesias 
de Vila e Roussas e ainda na Freguesia de Gave. 
Redes de abastecimento de água à Branda da 
Aveleira, na Freguesia de Gave, e às Inverneiras, em 
Castro Laboreiro. 
Renovação da rede de abastecimento de água na 
Freguesia de Paderne.
Manutenção de vias e muros de suporte (repintura 
e pavimentação).
Beneficiação da Fonte Principal das Termas do Peso.
Requalificação do arruamento de Carvalho do Lobo, 
na União de Freguesia de Vila e Roussas.

EDUCAÇÃO
Apoio social escolar (auxílios económicos).
Manutenção dos incentivos à formação superior.
Reforço do apoio em termos de transporte escolar.
Apoios às Atividades Extracurriculares.
Renovação integral do pavilhão desportivo da Escola 
EB 23/S.

MUNICÍPIO
Diminuição do endividamento municipal.
Diminuição do número de trabalhadores e a 
assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho com 
o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Função 
Pública (STAL), Melgaço foi o primeiro Município do 
Distrito de Viana do Castelo a avançar.
Reorganização dos serviços municipais, por força 
da Lei (redução do número de divisões serviços 
municipais), o que implicou redistribuição de 
competências, organização de processo de escolha 

de chefias, reafetação de pessoal, entre muitas outras 
tarefas.
Criação de um serviço de aprovisionamento, de forma 
a concentrar os processos de aquisição de bens e 
serviços pelo Município; melhorar a capacidade de 
negociação nas aquisições e garantir uma maior 
transparência nos processos de aquisição.
Reorganização do serviço de recursos humanos 
(criado um gabinete com 3 pessoas), de modo a 
garantir um maior e melhor apoio ao pessoal ao 
serviço da Autarquia; permite uma organização 
documental adequada ao reporte de informação 
junto da Administração Central e outros.
Sistema de controlo de assiduidade, no cumprimento 
da Lei (sistema automático acima de 50 funcionários), 
o qual permite controlar a assiduidade e também 
realizar um registo, fidedigno, de horas de trabalho 
extraordinário, faltas, férias (factos com repercussões 
em termos de vencimento).
Jornada contínua para os funcionários afetos a 
serviços operacionais no exterior (Estaleiro), o que 
permitiu evitar perdas de tempo com deslocações, 
redução de gastos com combustíveis.
Criação do Balcão Único que permitiu a concentração 
num único espaço de grande parte dos serviços 
prestados pela Autarquia aos munícipes, num 
ambiente moderno e sofisticado.
Reforço do Arquivo Municipal com aumento da 
respetiva área; modernização dos serviços prestados 
com a criação do catálogo online…    
Sistema organizado de gestão de relação com 
fornecedores (pagamentos).

NOVOS EVENTOS
- Criámos quatro grandes novos eventos: o Festival 
do Cinema, o Festival de Tapas, o Alvarinho Wine 
Fest e a Festa do Espumante.

Preocupada com os problemas que afetam o 

comércio local da Vila de Melgaço, a Câmara 

Municipal está a desenvolver uma estratégia 

que pretende reverter esta situação, revitalizar 

e dinamizar um importante setor da economia 

local. Depois de convocados os intervenientes 

para uma sessão de trabalho, realizada no 

passado mês de maio, a autarquia convidou 

todos os agentes para aderirem ao projeto 

conjunto naquilo que considera ser um pacto 

comunitário que visa o compromisso com o 

desenvolvimento.

VIVER MELGAÇO é a mensagem desta equipa 

de trabalho que está a desenhar os eventos 

conjuntos a propor a todos os agentes locais 

que pretendam abraçar este desafio em 

benefício de Melgaço. Das várias iniciativas a 

promover há a destacar as ações conjuntas de 

animação e eventos urbanos e a negociação 

com parceiros internacionais para a viabilização 

de vários projetos a implementar.||

PENSAR E AGIR NO COMÉRCIO LOCAL:
CÂMARA CONVIDA COMERCIANTES A ADERIREM AO PROJETO CONJUNTO 

CASAS DE FRONTEIRA CEDIDAS À CÂMARA MUNICIPAL
Os edifícios da antiga Estação Fronteiriça de São 

Gregório foram cedidos à Câmara Municipal que 

agora prevê a sua requalificação e devolução 

ao uso da comunidade. Para o autarca Manoel 

Batista, este culminar de inúmeras diligências, 

permite retirar os edifícios de um processo de 

degradação. O contrato de concessão, firmado 

entre o município e o Ministério das Finanças, 

cede a título gratuito e por um período de 50 

anos o imóvel do Estado denominado como 

Antiga Estação Fronteiriça de São Gregório, 

em Cristóval.||
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A autarquia assinou um protocolo de 

colaboração com o BICMINHO, tendo em 

vista alavancar o associativismo empresarial. 

Após a assinatura do protocolo, realizou-se o 

seminário “Associativismo Empresarial: Uma 

ferramenta de crescimento”. O Presidente da 

Câmara destacou a importância de apostar 

no crescimento económico do concelho, 

“através do estímulo ao aparecimento de mais 

e melhores empreendedores e empresas”.

A Câmara Municipal de Melgaço apoia a 

constituição da Associação Empresarial de 

Melgaço, por entender que o associativismo 

empresarial é uma ferramenta de crescimento 

e de desenvolvimento. O apoio surge na 

sequência das diligências de empresários locais 

que solicitaram a intervenção da autarquia que 

manifestou total apoio ao projeto.||

CÂMARA APOIA ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL

Em colaboração com o BICMINHO, a Anfaco-

Cecopesca, a Confederación de Empresarios 

de Lugo e o Centro Tecnolóxico da Carne 

realizou-se no Salão Nobre um debate que 

versou áreas como o apoio ao financiamento 

e investimento, governo e internacionalização. 

Para Manoel Batista, “é essencial para o tecido 

empresarial ter o poder nas suas mãos e este 

só terá esse poder se adquirir conhecimento 

das ferramentas certas”. Iniciativas como a 

realizada com o BICMINHO visam alargar a 

base de conhecimentos disponíveis.||

DÍVIDA TOTAL DIMINUIU DOIS MILHÕES DE EUROS NO ÚLTIMO ANO

INTERNACIONALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR EM ANÁLISE

Os terrenos expropriados na década de 1960, 

para a construção da barragem, poderão tornar 

às mãos dos proprietários, estando em curso 

negociações entre a EDP e os Municípios 

de Melgaço e Monção. A Câmara Municipal 

de Melgaço pretende assegurar para os 

proprietários locais um contrato de comodato, 

durante dez anos.||

TERRENOS DA BARRAGEM DE SELA PODEM SER DEVOLVIDOS

O Relatório e Conta de Gerência de 2015, 

aprovado em sede de Assembleia Municipal 

demonstra a diminuição da dívida total em 

dois milhões de euros e revela a redução do 

montante de pagamentos em atraso.

No documento verifica-se, ainda, que a 

capacidade de endividamento aumentou: a 

31 de dezembro de 2014 era de 95 mil euros, 

passando agora para 3 milhões de euros. Manoel 

Batista congratula-se com o facto de aumentar 

“a capacidade de investimento, o que permite 

encarar o futuro com mais otimismo”.

Positiva foi, também, a redução do montante de 

pagamentos e atraso para cerca de meio milhão, 

quando em 2013 era superior a um milhão de 

euros. “Estes números mostram a racionalidade 

e o rigor que o Executivo Municipal tem 

assumido na gestão da autarquia”.||

A gestão da Câmara Municipal de Melgaço, 

assente na racionalidade e rigor, permitiu reduzir 

custos, sem que tal implicasse a diminuição 

na oferta dos serviços a prestar ao munícipe. 

Assim, foi possível diminuir 10% nos consumos 

energéticos, de 2014 para 2015, em todos os 

edifícios e equipamentos municipais.||

MUNICÍPIO DIMINUI EM 10% OS CONSUMOS ENERGÉTICOS 
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“Esta obra é um bom exemplo de como se 

pode fazer bem com pouco dinheiro”, destacou 

Manoel Batista, apontando o engenho e o 

empenho colocados ao serviço da construção 

da Casa Mortuária de Chaviães e Paços, adaptada 

ao edifício onde funcionou o infantário.||

INAUGURADA CASA MORTUÁRIA DE CHAVIÃES E PAÇOS 

Devido às intempéries registadas no Norte do 

país, inclusive Melgaço, ocorridas entre 12 e 15 

de fevereiro, o Governo acionou mecanismos 

de apoio visando minimizar os danos causados 

nas explorações vitivinícolas. Lembre-se que a 

autarquia solicitou, com caráter de urgência, a 

ajuda do Poder Central.

Um conjunto de normas especiais foi adotado 

para as parcelas de vinha danificada, aplicáveis 

às candidaturas aos apoios constantes do 

regime da restruturação e reconversão da vinha. 

As freguesias atingidas e que vão receber ajudas 

do Governo são: Penso, União das Freguesias de 

Vila e Roussas, Alvaredo, Cousso, Cristóval, Fiães, 

Gave, Paderne, São Paio, União das Freguesias 

de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro, União 

das Freguesias de Chaviães e Paços, União das 

Freguesias de Prado e Remoães.||

VITIVINICULTORES VÃO RECEBER AJUDAS AOS PREJUÍZOS DO TEMPORAL

câmara distingue empresas | |

O executivo está a visitar e a receber as empresas do concelho, numa 

iniciativa em que se pretende reconhecer os valores melgacenses.||

VALOR + MELGAÇO

A Alflex Portugal- Indústrias de Borrachas Lda. e Leonor da Conceição Domingues 
[Comércio a Retalho]

Fumeiro Tradicional de Melgaço

Fumeiro Delícias do PlanaltoAnselmo Mendes
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VILA E ROUSSAS PENSO

Acompanhado por técnicos, o executivo municipal está a desenvolver 

um périplo pelas freguesias do concelho, no âmbito da política de 

proximidade que defende.||

CHAVIÃES E PAÇOS

EXECUTIVO EM PÉRIPLO PELAS FREGUESIAS

FIÃES

Na passagem do primeiro aniversário de 

funcionamento da loja interativa de Turismo, 

o balanço afigura-se positivo, com a visita de 

cerca de três mil pessoas ao espaço. Do total, 

1452 eram portugueses e 1361 estrangeiros.||

Em pleno funcionamento, desde março de 

2015, o Balcão Único que congrega no mesmo 

espaço todo o atendimento do município ao 

público já respondeu às solicitações de cinco 

mil pessoas. Situado à entrada dos Paços do 

Concelho, este espaço responde às solicitações 

dos munícipes, em matérias de interesse e 

relação entre a autarquia e o munícipe.||

LOJA INTERATIVA DE TURISMO RECEBEU TRÊS MIL PESSOAS

BALCÃO ÚNICO JÁ ATENDEU CINCO MIL UTENTES
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Pavimentação de caminho do Barbeito, 1º fasePavimentação caminho no Moutarrão

Pavimentação caminho CharnecaPavimentação caminho Carrasqueira

ALVAREDO

Para além das obras referidas nas fotografias, 

há a destacar outras intervenções:

 

- Limpezas das valetas;

- Manutenção no cemitério, pintura das paredes 

e limpeza geral;

- Diversos arranjos de valetas e muros de 

suporte;

- Reparação constante de buracos nas estradas 

das freguesias;

- Isenção total de qualquer taxa no registo de 

canídeos assim como nas licenças das festas 

da freguesia.

 

Apoio social
- Continuação do projeto viver melhor, com 

Medico e enfermeiras;

-Apoio á associação a Batela, que está a fazer 

um excelente trabalho de dinamização, com 

varias ações durante o ano.

-Apoio ao Rego do Monte.

Denagem de águas Denagem de águas

Largo do Cemitério Limpeza de bermas e valetas

COUSSO

Valetas lugar de Virtelo e no lugar da Cela
Foram realizados cerca de 800 metros lineares 

de valetas para drenagem de águas pluviais 

no lugar de Virtelo e no lugar da Cela. Com 

estas obras esperamos encaminhar as águas 

pluviais para as linhas de águas mais próximas 

e evitar que estas deteriorem o pavimento dos 

caminhos.

Obras de beneficiação e pavimentação do 
largo do cemitério
Uma obra bastante ansiada, junto ao 

cemitério local, que visa melhorar o acesso 

e o estacionamento, com cerca de 550m2 

e pavimentado a cubo de pedra e lintéis em 

cimento.

Estas obras realizadas pela Junta de Freguesia 

estão praticamente concluídas restando efetuar 

alguns trabalhos de jardinagem.

Saneamento básico do Lugar de Virtelo
Foi elaborada por parte da Câmara Municipal o 

projeto e a candidatura a apoios comunitários 

que visam a construção da rede de saneamento 

básico no lugar de Virtelo.

Limpeza de bermas e valetas
A Junta de Freguesia já deu início a limpeza de 

bermas e raspagem valetas em todos os lugares da 

freguesia. Também será efetuada a queima química 

em alguns locais mas em especial nas valetas por 

forma a assegurar a sua manutenção e limpeza.
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CRISTÓVAL

Toponímia da freguesia em curso

Muro de suporte na estrada de Souto Mendo de Baixo

Arranjo no Largo da Jugaria com muro de suporte e 
pavimentação a cubo

Muro de suporte de Pousafoles

Iluminação da Alameda do Mosteiro

Reparação do Tanque Público de Vila do Conde

FIÃES

A Câmara Municipal desenvolveu o projeto 

de requalificação do Largo da Adavelha e está 

a ultimar o projeto de Saneamento Básico 

(segunda fase) que abrange Souto Mendo e a 

parte do Convento.

De realçar a desobstrução de caminho pela 

Junta em Pousafoles e Balsada provocados 

pela intempérie e ainda a intervenção no 

acesso ao monte baldio na Candosa, e a vala 

de escoamento da água.

Foi reparado o muro de suporte e piso da via 

no Lugar da Balsada.

Está em execução o arranjo de caminhos nos 

lugares de Porto Carreiro e Fulão e arranjo do 

Tanque Público de Souto Mento de Baixo.

Encontra-se em fase de acabamento as obras 

da casa mortuária.

Está em execução a limpeza de valetas e bermas 

das estradas e caminhos da freguesia.

Incentivo à Natalidade na Freguesia 
de Fiães
A Assembleia de Freguesia de Fiães, em sua 

sessão realizada em 02- 04-2016, sob proposta 

da Junta, aprovou o “Regulamento de Apoio à 

Natalidade e à Família na Freguesia de Fiães.

O incentivo à natalidade efetua-se através da 

atribuição de um subsídio, de prestação única, 

sempre que ocorra o nascimento ou a adoção 

de uma criança.

São beneficiários os indivíduos isolados ou 

inseridos em agregados familiares, residentes 

e recenseados na freguesia de Fiães.

Cultura – Parceria para a publicação do 

cartulário do Convento de Fiães.

A Junta vai associar-se como entidade promotora 

em conjunto com a Câmara Municipal e a Caixa 

Agrícola no financiamento da publicação da obra 

do Professor Catedrático Padre José Marques 

“O cartulário do Convento de Fiães”.
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PADERNE

Após algum tempo de termos este projeto em 

vista e devido ao rigor financeiro, pelo qual esta 

Junta de Freguesia tem sido gerida no atual 

mandato, conseguimos finalmente reunir o 

dinheiro necessário para executar a tão desejada 

obra no lugar de Pomares , desta freguesia de 

Paderne, o Arranjo Urbanístico do Largo do 

Carvalho, que estará brevemente concluído, o 

qual vai embelezar e valorizar uma área onde 

as pessoas poderão conviver e passar os seus 

tempos livres.

Também já está pavimentada e demarcada a 

estrada que liga Portela à Costa de Sante, num 

forte investimento da câmara municipal. Esta via 

estava bastante danificada pelas obras realizadas 

devido à nova rede de água domiciliária.

Junto à Casa Mortuária, procedemos a 

reconstrução de um muro de suporte.

Continuam as obras da nova rede de água 

domiciliária que em breve também estarão 

concluídas.

Procedemos ainda a manutenção e limpeza dos 

cemitérios, de algumas valetas e aquedutos, 

obras estas que não tem dado muito nas vistas, 

mas que devido às intempéries tem dado muito 

trabalho.

Abastecimento de água publica a Branda da Aveleira Abertura de caminhos no baldio

Pavimentação de alguns passeios no cemiterio em chapa de granito flamejadoAdaptação de casa antiga para casa mortuaria

GAVE

Além das obras destacadas nas fotos, há ainda 

a referir a pavimentação de alguns caminhos de 

acesso as Brandas de Covelo e Aveleira.

Pavimentação da estrada de Sante ( intervenção 
concluida)

Largo do Carvalho - arranjo urbanístico

Pavimentação da estrada de Sante (durante a intervenção)
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Alargamento do caminho Rasa-Raposeiras

Alargamento do caminho da Barreira-Roussas

Muro de suporteAlargamento e pavimentação do caminho Travessa-Carpinteira

PENSO

Distribuição do Boletim Informativo Nº1
A junta de freguesia apresentou as “contas” 

aos seus fregueses, distribuindo um boletim 

informativo pelas habitações da freguesia onde 

mencionou todas as atividades relevantes 

ocorridas até meados do mandato. Para que a 

transparência fosse total também foi mencionado 

no documento o desenvolvimento financeiro da 

freguesia ao longo desse período.

Afixação de contentores do lixo
Avançou-se com a primeira de duas fases que 

visam a afixação da totalidade dos 45 contentores 

existentes na freguesia.

Colocação de guardas de segurança em alguns 
pontos da freguesia
Com o objetivo de assegurar a segurança e a 

proteção da população, o executivo de Penso 

sinalizou vários pontos críticos na Freguesia onde 

deverão ser colocadas guardas de segurança. 

Na primeira fase desta colocação começou-se 

pelos locais de maior transitabilidade de 

pessoas e viaturas assim como de maior risco 

de sinistralidade.

Elaboração da Toponímia da Freguesia
Relativamente à toponímia está concluída a 

primeira fase do processo. O executivo de

Penso tenciona colocar este levantamento em 

consulta pública ainda neste verão.

Limpeza para gestão de combustíveis junto de 
edificações 
Com vista a assegurar que toda a área sob 

jurisdição da Junta de Freguesia cumpra com as 

normas existentes sobre gestão de combustíveis 

(matos) junto de edificações, procedeu-se à 

limpeza de mais um hectare de terreno que se 

encontra junto a habitações, no lugar do Monte 

SÃO PAIO

Afixação de contentores do lixo

Distribuição do Boletim Informativo Nº1 Colocação de guardas de segurança em alguns 
pontos da freguesia

do Crasto e do Crasto. De referir que ao longo 

do mandato já foram limpos cerca de 30 hectares 

de terreno florestal sob jurisdição do executivo 

da freguesia.

DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO
No âmbito da dinâmica pretendida para esta 

freguesia, o executivo de Penso tem direcionado 

esforços para tornar o Centro de Convívio num 

“palco” multifacetado, capaz de ir ao encontro 

dos vários públicos. 

Desde teatro, com a apresentação da coprodução 

“Os Doze Pares de França”, promovido pela 

Companhia de Teatro Comédias do Minho e 

pelo Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa), onde 

participaram atores de renome nacional e bem 

conhecidos do nosso panorama televisivo, Ações 

de Sensibilização, como foi o caso “ Operação 

– Floresta Protegida 2016”, promovida pelo 

Destacamento Territorial da GNR de Valença, 

onde foram abordados temas como, queimadas 

para renovação de pastagens, fogueiras para 

queima dos resíduos agrícolas e florestais e a 

gestão de combustíveis (matos), atividades bem 

diferenciadoras e que deram bastante visibilidade 

à freguesia como foi o caso daquelas que foram 

desenvolvidas pelas duas equipas da freguesia no 

âmbito do projeto “Um Dia Pela Vida-Melgaço”.

Também conseguimos, através de um protocolo 

com o Agrupamento de Escolas Muralhas do 

Minho, possibilitar a sete pessoas, na maioria da 

freguesia, a oportunidade de terminarem ou o 9º 

ou 12ª ano, através de provas de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências.  

ATIVIDADE FÍSICA
Às segundas e quartas-feiras

GABINETE DE SAÚDE
Todas as segundas quartas-feiras de cada 

mês, uma enfermeira está disponível 

para fazer a avaliação médica, em vários 

parâmetros:

peso,

açúcar

triglicerídeos

colesterol

A junta de freguesia proporciona a todos:
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Curva das Coriscadas - foi desfeita e está a ser alargada a estrada, em nome da segurança de todos

Pavimentação do Cemitério

UNIÃO DE FREGUESIAS CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO

Importantes para a freguesia foram as pavimentações no Lugar da 

Portelinha e das Eiras e da Seara. Nas fotografias referimos outras 

importantes intervenções.

Colocação de placas de sinalização

Construção de muro de suporte no parque da igreja - Chaviães Colocação de suportes nos contentores do lixo - Chaviaes

UNIÃO DE FREGUESIAS CHAVIÃES E PAÇOS

Paços
Arranjo do caminho Govendo-Esporăo

Colocaçăo de placas de localizaçăo

Levantamento do estudo toponímico

Remoçăo de entulhos provenientes nas intempéries

Limpeza de valetas e arranjo de aquedutos

 

Chaviães
Colocaçăo de placas de localizaçăo

Remoçăo de entulhos provenientes nas intempéries

Levantamento do estudo toponímico

Colocaçăo de suportes nos contentores do lixo

Construçăo de muro de suporte no parque da Igreja

Limpeza de valetas e aquedutos
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Acesso à Barronda (Remoães) – Depois de instalada 
uma nova rede de distribuição de água ao domicílio, 
bem como executadas canalizações relativas à água 
de rega, foi pavimentado em cubo.

Cemitérios (Remoães) – Foi executada a pintura geral dos dois cemitérios e o arranjo exterior do antigo.

Pavimentações diversas (Prado) – Foi reposto o pavimento em acessos que, devido à instalação de novos 
troços da rede de abastecimento de água ao domicílio, tinha sido danificado: Acesso Gândaras - Mourinheiras 
e Caminho do Carvalhal.

Acesso ao Buraco (Prado) – Foi concluído o 
alargamento deste acesso,  reconstruídas algumas 
entradas, e pavimentado em cubo.

UNIÃO DE FREGUESIAS
PRADO E REMOÃES

Limpeza de valetas – Foi executada, em toda a 

área da freguesia (Prado e Remoães) a limpeza 

de valetas e aquedutos.

Cemitério (Prado) – Foi executada a limpeza 

geral e, em breve, iniciar-se-á a construção de 

novas sepulturas.

Toponímia da Freguesia – O executivo da Junta 

de Freguesia, em conjunto com os membros 

da Assembleia de Freguesia, está a ultimar o 

trabalho relativo à Toponímia da Freguesia, 

já que foi deliberado não entregar o trabalho 

a nenhuma empresa e serem os eleitos a 

executá-lo. 

Foi já feito o levantamento exaustivo de todos 

os acessos da União de Freguesias de Prado 

e Remoães e a atribuição, aos mesmos, da 

respetiva designação. Espera-se que, até ao 

final do corrente ano, seja possível ter todo 

o trabalho concluído, bem como colocadas 

as placas toponímicas e respetivos números 

de polícia.

Solidariedade – A Junta de Freguesia, na 

medida do possível, colaborou ativamente 

no desenvolvimento de atividades relativas ao 

Projeto “Um Dia pela Vida Melgaço” da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro.

Beneficiação do tanque público em Cortegada - 
Parada do Monte

Construção de Valetas em diversos lugares da 
freguesia - Parada do Monte

Arranjo e pavimentação do caminho da Igreja ao lugar 
do Casal - Parada do Monte

Alargamento do acesso ao ponto de água da Abelheira 
- Parada do Monte

UNIÃO DE FREGUESIAS PARADA DO MONTE E CUBALHÃO

Para além das obras referidas nas fotos, devemos realçar ainda a limpeza de diversos caminhos florestais da 
freguesia.

Pavimentação do cruzeiro em Orjaz - Cubalhão Pavimentação exterior em cubo do centro de convivo 
de Orjaz - Cubalhão

Beneficiação e pavimentação de parte do Caminho 
da Portela - Cubalhão

Implementação de serviço mensal de 
enfermagem para toda a população da freguesia.

Atribuição de incentivo à natalidade para os 
recém-nascidos residentes na freguesia.
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freguesias
UNIÃO DE FREGUESIAS 
VILA E ROUSSAS

investimento ||

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES JUNTO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

LIMPEZAS DAS VALETAS CONCLUÍDAS REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO ARRUAMENTO DO ACESSO 
AO HOTEL

Carvalhiças - Vila

Acesso ao lugar de Cela - Roussas

Crasto - Roussas

Carvalhiças - Vila

Acesso ao lugar de Cela - RoussasAcesso ao lugar de Cela - Roussas

Limpeza de bermas e valetas em toda a 

freguesia

Execução de muros de suporte no acesso ao 

lugar de Cela - Roussas

Execução de travessias de águas pluviais no 

Lugar de Requeijo – Roussas

Drenagem de águas pluviais no Lugar de Sta. 

Rita – Roussas

Fixação de contentores de resíduos sólidos 

urbanos nos lugares de Carvalhiças - Vila e 

Crasto - Roussas.

Drenagem de águas pluviais no Lugar de 

Louridal - Vila
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É objetivo corrigir 50% das situações durante 

este ano, ficando os restantes 50% para 2017

 

No sentido de tornar Melgaço ainda mais 

acessível às pessoas com mobilidade reduzida, 

a Câmara Municipal fez um levantamento dos 

obstáculos existentes, quer nos arruamentos 

da Zona urbana da Vila, quer nos arruamentos 

do centro de estágios.

 

Assim serão alvo de intervenção os seguintes 

locais: a Rua Dr. Ant. Durães, a Alameda Inês 

Negra (junto ao antigo edifício dos bombeiros), 

a Rua das Carvalhiças, o Beco do Poço de S. 

Tiago, a Rua da Escola, a Rua da Fonte da Vila, 

a Rua da Oliveira, a Rua da Barbosa, a Rua 

Velha, a Rua 1º de Maio, a Rua da Calçada, a 

Rua Hermenegildo Solheiro, a Rua Rio do Porto, 

a Rua de Sto. Cristo, a Rua Sra. da Graça, a 

Rua do Carvalho do Lobo, a Rua Dr. Augusto 

César Esteves, a Rua Loja Nova, a Av. Capitão 

Salgueiro Maia, a Rua dos Parizes, a entrada do 

Ecomarché (na Rua dos Parizes e na Rua da 

Loja Nova), a Rua do Cemitério, a Rua da Loja 

Nova, os acessos ao Centro de Estágios e a Rua 

das Piscinas. Os trabalhos de correção já estão 

em andamento, tendo-se dado prioridade aos 

arruamentos do centro de estágios, local com 

maior número de obstáculos.

 

É objetivo da Câmara Municipal corrigir 50% das 

situações durante este ano, ficando os restantes 

50% para 2017.

 

A iniciativa cria assim melhores condições 

de mobilidade, assumindo uma relevância 

fundamental na medida em que irá beneficiar 

não só a população melgacense mas também 

quem visita Melgaço.||

CÂMARA QUER MELGAÇO (AINDA) MAIS ACESSÍVEL

| | investimento educação ||

Atividades na Casa da Cultura e na Escola 

Superior de Desporto e Lazer envolveram 352  

alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. 

Espetáculos de magia, atividades desportivas, 

insufláveis e muita brincadeira conferiram ao 

primeiro dia de junho a dignidade que as Nações 

Unidas lhe conferem, desde 1950.||

Promoção da cultura literária envolveu adultos 

e crianças, no mês em que se celebrou o Dia 

Internacional do Livro Infantil (2 de abril). 

Concertos, contadores de histórias, histórias 

com música, música para idosos, hora do conto, 

teatro e recriações histórica.||

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

EM ABRIL LIVROS MIL 
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O Agrupamento de Escolas e o município 

lançaram o concurso escolar “A minha escola 

adota um museu ou um monumento”, iniciativa 

que consiste na elaboração de trabalhos 

originais, a partir de testemunhos dos museus 

que integram a rede museológica de Melgaço 

ou dos monumentos existentes no concelho.||

A importância da conservação da natureza e 

da biodiversidade foi explicada aos alunos da 

pré-escola e do primeiro ciclo, através da ação 

intitulado A Porta vai à Escola, aves da nossa 

terra. A demonstração da coruja do mato, fruto 

do apoio do ICNF constituiu o momento alto 

da ação.||

A Câmara promoveu uma atividade que mostrou 

aos mais novos o trajeto do chocolate, desde 

a plantação ao consumo. Os participantes 

conheceram o espólio existente, inteirando-se 

da atividade do espaço museológico.||

ALUNOS DE MELGAÇO DESAFIADOS A DAR ASAS À CRIATIVIDADE

CRIANÇAS APRENDEM COM CORUJA DO MATO

“COM SABOR A CHOCOLATE” MOSTRA MUSEU DE CASTRO LABOREIRO

| | educação educação ||

A iniciativa da universidade minhota, denominada 

Escola da Primavera, envolveu muitas atividades 

de interação com a comunidade local, 

envolvendo os cursos de Comunicação, Arte e 

Cultura e Sociologia. Os participantes realizaram 

atividades que permitiram dar a conhecê-lo 

património de Melgaço, como o Trilho do Rio 

Minho, o Trilho de Lamas de Mouro, uma visita 

ao Santuário da Peneda, à Branda da Aveleira 

e aos diversos espaços museológicos de 

Melgaço.||

UNIVERSIDADE DO MINHO INTERAGE COM COMUNIDADE DE MELGAÇO

Afirmando-se, cada vez mais, nos roteiros 

turísticos, Melgaço vê aumentar a procura dos 

seus espaços museológicos. Em 2015, foram 

registadas 43 mil visitas, destacando-se o 

solar do Vinho Alvarinho, com 18 mil visitas, 

seguindo-se a Porta de Lama de Mouro, com 

10500 visitas e o Núcleo Museológico Torre 

de Menagem com 6900 visitantes. Em franco 

crescimento está o Núcleo Museológico de 

Castro Laboreiro, o Museu do Cinema Jean 

Loup Passek ou o Espaço Memória e Fronteira.||

MAIS DE 43 MIL PESSOAS VISITARAM ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS

Todas as mulheres foram convidadas a desfrutar 

uma visita gratuita aos espaços museológicos 

inseridos na Rede Melgaço Museus, como forma 

de assinalar o Dia Internacional da Mulher. Na 

ocasião foi oferecida uma lembrança.||

INICIATIVA CULTURAL ASSINALA DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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Cabrito do monte, assado no forno, 

acompanhado por espumante da casta 

Alvarinho e de sobremesa Bucho Doce 

preencheu mais uma proposta de fim-de-

semana gastronómico.||

Promovido pela autarquia, através dos Serviços 

de Ação Social, realizou-se mais um passeio 

sénior, esta feita com a deslocação até Santiago 

de Compostela e à Corunha. Esta é a forma de 

combater o isolamento e proporcionar o acesso 

a novas realidades.||

No passado dia 7 de outubro, o Município 

de Melgaço comemorou o Dia Mundial do 

Idoso com os idosos das várias instituições de 

solidariedade social do concelho. Os objectivos 

desta iniciativa passaram por proporcionar 

aos idosos um dia diferente, promovendo 

igualmente o convívio e a confraternização 

entre os utentes das várias instituições. A 

iniciativa decorreu na Casa da Cultura de 

Melgaço, contando com um total de cerca de 

150 participantes, que assistiram à projecção 

do filme “O Pátio das Cantigas”. ||

MELGAÇO CONVIDOU A SABOREAR O CABRITO

COMPOSTELA E CORUNHA RECEBERAM SENIORES

LAMPREIA FOI RAINHA NA DEGUSTAÇÃO DE INVERNO
60 mil pessoas visitaram Melgaço, atraídos pelos 

produtos mais característicos da região: o vinho 

Alvarinho e o fumeiro.

O município mais a Norte de Portugal quer 

sedimentar e desenvolver o conhecimento 

científico aplicado aos produtos do território, 

seja nas suas formas mais tradicionais, seja nas 

novas utilizações, aplicabilidade e potencial. 

Manoel Batista quer “uma relação estreita e 

próxima do conhecimento científico das 

universidades com os nossos produtos 

endógenos”.

Na edição deste ano, a Festa do Alvarinho e 

do Fumeiro apresentou-se com uma imagem 

mais moderna.||

FESTA DO ALVARINHO E DO FUMEIRO APRESENTOU-SE COM NOVA IMAGEM
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No âmbito da iniciativa “Ao encontro de...”, o 

escritor Francisco Moita Flores apresentou em 

Melgaço a sua mais recente obra, “O dia dos 

milagres”.||

MOITA FLORES APRESENTOU LIVRO

A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Melgaço assinou um protocolo 

com o Arquivo Municipal de Melgaço, para 

a cedência de fotografias do espólio desta 

corporação. A ação insere-se num projeto de 

preservação da memória concelhia, através 

da digitalização e divulgação do material 

recolhido.||

BOMBEIROS CEDEM FOTOGRAFIAS AO ARQUIVO MUNICIPAL

A autarquia tem resgatado, desde 2004, os 

arquivos dos estabelecimentos de ensino 

desativados. Esta ação permitiu a recuperação 

de um conjunto significativo de cadernos dos 

antigos alunos das escolas primárias de Chaviães 

-núcleo de Portela-, Prado e Paderne – núcleo 

de Peso e que agora podem ser Recuperador 

pelos proprietários.||

CADERNOS DOS ANTIGOS ALUNOS DE CHAVIÃES, PRADO E PADERNE PODEM SER RECOLHIDOS

 “Fizemos  ajustamentos em relação à edição 

do ano passado. Foi uma ótima oportunidade 

para mostrar o que de melhor fazemos a muitos 

públicos”, considerou Manoel Batista. “Houve 

uma afluência muito boa durante os três dias ao 

Pátio da Galé. Foi mais um palco de afirmação 

do território. Dar visibilidade aos produtos que 

o território faz e que são de grande qualidade”. 

Manoel Batista deixou ainda claro que o 

concelho de Melgaço continuará a bater-se 

pela exclusividade do vinho Alvarinho.||

II EDIÇÃO DO ALVARINHO WINE FEST PROMOVEU TERRITÓRIO
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Portugal sempre foi, e ainda é, um país de 

emigrantes, de gentes que atravessam fronteiras 

e que partem em busca de uma vida melhor. A 

relação com o espaço, com as fronteiras e com 

a memória apresentam particular relevância na 

identidade do país e, em particular, na região 

de Melgaço.

Em parte, foi este o mote que levou o município 

a criar o festival Filmes do Homem, para honrar 

a memória dos que partiram e as histórias, 

igualmente importantes, dos que ficaram. O 

Cinema sempre se revelou como um importante 

meio de expressão e partilha da identidade das 

comunidades na diáspora, capaz de representar 

o sentimento de deslocação, desenraizamento 

e estigmatização das famílias globalmente 

VEM AÍ MAIS UMA EDIÇÃO DO FESTIVAL FILMES DO HOMEM dispersas ou que tentam estabelecer-se em 

novas localidades.

Existe, por isso, a preocupação de encontrar 

essas histórias e registá-las, para evitar que esses 

fragmentos desapareçam, criando um arquivo 

audiovisual com imagens fixas e em movimento. 

Através da residência artística Plano Frontal, 

destinada a jovens criadores, o município tem 

construído um acervo. Já nas duas edições 

anteriores se realizaram filmes documentais 

e projetos fotográficos. Em 2016, mais uma 

vez, acolher-se-ão equipas de jovens artistas, 

para prosseguir com esse trabalho de recolha 

e representação das memórias locais.

Se tudo isto não fosse suficiente para justificar 

a existência deste festival, Melgaço possui um 

dos mais antigos museus de cinema do país, 

onde exibe o espólio do importante crítico e 

programador de cinema Jean Loup Passek, 

também ele guiado até Melgaço através da 

emigração. A justa homenagem do festival foi 

criar um prémio com o seu nome – o prémio 

Jean Loup Passek.

Em Agosto de 2016 vamos assistir à terceira 

edição do festival Filmes do Homem, para o 

qual estão selecionadas 13 longas-metragens 

e 14 médias e curtas-metragens. São filmes que 

constroem narrativas de valor estético e social 

sobre temas como a identidade, a memória e 

a fronteira. Filmes sobre os refugiados Sírios 

que diariamente chegam à Europa, sobre os 

portugueses emigrados em França, sobre as 

memórias de um avô rememorado, sobre a 

fé que acompanha as peregrinações, sobre 

os desabafos femininos que acontecem num 

cabeleireiro que recebe mulheres árabes e 

judias… os 27 filmes selecionados apresentam 

uma multiplicidade de abordagens, filmes 

políticos e sociais, mas também ensaios poéticos 

e narrativas autobiográficas que exploram e 

questionam a memória.

Os processos migratórios e de identidade nas 

representações cinematográficas são também 

matéria de questionamento e reflexão no 

seminário de verão denominado Fora de Campo. 

Em parceria com Universidades e Grupos de 

Investigação de Portugal, Galiza e Brasil, com 

componentes teóricas e práticas, estimula-se 

o debate multidisciplinar e aproximam-se 

abordagens artísticas, tecnológicas e das 

ciências sociais e humanas ao cinema.

Haverá ainda lugar a exposições de fotografia, 

apresentações de filmes pelos realizadores, 

exibição de filmes ao ar-livre, em regime de 

itinerância pelas freguesias envolventes de 

Melgaço e na Galiza, do outro lado da fronteira.

Mas apesar de evocarmos memórias não 

queremos ancorar-nos no passado. As histórias 

que buscamos, em cada uma das iniciativas do 

Festival Internacional de Documentário, são do 

domínio do tempo presente, seja na vivência ou 

na lembrança. O que pretendemos com esta 

reflexão é, sobretudo, olhar o futuro.||

| | cultura cultura | |

FACEBOOK.COM/
FILMESDOHOMEM

02
07AGOSTO

WWW.FILMESDOHOMEM.PT
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22:00h
Teatro -  88.7
“ OS SIMPLES”
Casa da Cultura

23:00h
Animação Musical
LATIN CUBA
Largo Hermenegildo Solheiro 

13
10:30h
SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS 
DE MÉRITO 
Apresentação da reedição do BOLETIM 
CULTURAL – nº 9
Salão Nobre da Câmara Municipal de Melgaço

15:30h / 17:00h
ANIMAÇÃO DE RUA
Soldadinhos de Chumbo
Ruas da Vila

21:30h
ANIMAÇÃO MUSICAL
Rock no Largo com : BB JEAN – ANARKIST’S 
DREAM – THE POKES
Largo Hermenegildo Solheiro

 14
16:00h
CONCENTRAÇÃO DE GRUPO DE BOMBOS
Grupo de Bombos de São Lourenço – Grupo 
de Bombos de Santiago de Figueiró – Grupo de 
Bombos de Santo Estevão – Vila Chã do Marão.
Largo Hermenegildo Solheiro

Desfile dos Grupos: De diferentes pontos da Vila 
para atuação no Largo Hermenegildo Solheiro

22:30h
Concerto Musical
LUÍS REPRESAS
Recinto da Feira

00:00h
PIROMUSICAL
Recinto da Feira

5
22:00h
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE – O 
MUNDO A DANÇAR
Bolívia – Chechénia – Colômbia – Filipinas 
Largo Hermenegildo Solheiro

6
DIA DO BRANDEIRO
Branda da Aveleira
todo o dia

9
22.00h
DANÇA NA PRAÇA
Escola de Dança Arte e Movimento
Praça da República

10
22.00h
DANÇA NA PRAÇA
Escola de Dança do Centro de Estágios
Praça da República

11
20:30h
DESFILE DOS GRUPOS DO FESTIVAL DE 
FOLCLORE
Rotunda do Chafariz, Rua da Caixa Geral de 
Depósitos, Praça da República em direção ao 
Largo Hermenegildo Solheiro

21:00h
FESTIVAL DE FOLCLORE DO ALTO MINHO
Grupo Folclórico S. Paulo de Barroselas (Viana 
do Castelo) - Danças e Cantares do Neiva (Ponte 
de Lima) - Rancho Folclórico de Paço Vedro de 
Magalhães (Ponte da Barca) – Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Paredes de Coura 
(Paredes de Coura) – Rancho Folclórico de S. Paio 
(Arcos de Valdevez) – D.C. Regionais do Orfeão 
de V.P. de Ancora (Caminha) – Rancho Folclórico 
e Etnográfico de Reboreda (Vila Nova de Cerveira) 
- Grupo Folclórico de Ganfei (Valença) – Grupo 
Folclórico de Pinheiros (Monção)
Largo Hermenegildo Solheiro

12
10:00h
DIA DA DIÁSPORA MELGACENSE
Grandes manhãs da Porto Canal 
Largo Hermenegildo Solheiro

10:00h
ABERTURA DO FESTIVAL DAS TAPAS E DO 
ALVARINHO E DA FEIRA DE ARTESANATO 
Hermenegildo Solheiro

 11:00h / 16:00h
ANIMAÇÃO DE RUA
Banda da Caneca
Ruas da Vila

16:00h 
Apresentação Pública do “CARTULÁRIO DO 
MOSTEIRO DE FIÃES.
José Marques
Alameda do Mosteiro de Fiães

| | cultura cultura | |

Nos dias 12, 13 e 14 será servido nos restaurantes 
aderentes o Prato Bife de Presunto à la Carte. 
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acontece acontece

Promovida pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Melgaço Sports 

Center, a prova de BTT que decorreu no Centro de Estágios de Melgaço, 

a 3 de abril, contou para campeonato regional e inter-regional Minho 

e Porto.||

De 2015 já vinha o epíteto de maior aventura 

do trail alguma vez realizado em Portugal e, 

este ano, a prova de trail running organizada 

por Carlos Sá passou pelos cinco territórios 

que integram o parque nacional.||

REAL VALLADOLID, BOAVISTA FC E GRUPO 

DESPORTIVO DE CHAVES ESCOLHEM 

MELÇAGO PARA ESTÁGIO DE PRÉ-ÉPOCA

Centro de Estágios de Melgaço posiciona-se 

como um dos mais modernos, melhor equipados 

e mais completos complexos desportivos.

Atletas de referência em XCO estagiaram em 

Melgaço

Joana Monteiro e Mário Costa são dois atletas 

de BTT na vertente de XCO (Cross Country 

Olímpico). Os atletas são duas referência a nível 

nacional. Ambos são atletas da Seleção Nacional, 

têm presenças em provas da Taça do Mundo, 

em Europeus e em Mundiais de XCO. A presença 

destes dois desportistas potencia a imagem de 

Melgaço como destino de Turismo ativo e de 

BTT, ajudando na promoção do Centro de BTT 

de Melgaço que se encontra em fase de pré-

homologação.||
PROVA DE BTT

PENEDA-GERÊS TRAIL ADVENTURE

CENTRO DE ESTÁGIOS DE MELGAÇO ELEITO COMO DESTINO DE VÁRIAS EQUIPAS
Torneio de futsal autárquico, iniciativa que 

reuniu oito municípios do Alto Minho e da 

Galiza.||

Para potenciar a marca Melgaço e tudo o que está encerra, seja a 

título gastronómico , cultural, histórico ou de costumes, promoveu-se 

uma evento associado ao desporto de natureza. Um ultra trail, de 45 

quilómetros, um trail de 26 quilómetros e um mini trail com 16 quilómetros 

eram as alternativas propostas.||

TORNEIO TRANSFRONTEIRIÇO DE FUTSAL

MELGAÇO ALVARINHO TRAIL

| | desporto desporto | |
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+ PERTO DE SI
+ PERTO DE MELGAÇO

www.cm-melgaco.pt
facebook.com/cmmelgaco
twitter.com/mun_melgaco

ACOMPANHE 
TODAS

AS NOVIDADES

PEDIDO DE ENVIO REGULAR DA REVISTA MUNICIPAL

SIM, desejo receber gratuitamente a Revista Municipal de Melgaço, que solicito 
me seja enviada para a seguinte direcção

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:

A Câmara Municipal de Melgaço edita a Revista Municipal, através da qual pretende dar a conhecer, a todos os munícipes, o 
trabalho que vai desenvolvendo no concelho.
A Revista, distribuída gratuitamente aos residentes no concelho, poderá também chegar aos munícipes não residentes, nome-
adamente aos naturais de Melgaço residentes no estrangeiro.

Assim, se reside fora da área do concelho de Melgaço e deseja receber a Revista Municipal, recorte e preencha o cupão 
de pedido, que deverá ser entrege na Câmara Municipal ou enviada por correio para:

Município renova imagem

Plano e Orçamento para 2015 
aprovados
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Câmara Municipal de Melgaço
Gabinete de Comunicação e Imagem
Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço



+ por si


