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Caros(as) melgacenses,

 Nesta edição da Revista Municipal dirijo-me a todos desejando um Santo Natal e um 

ano de 2017 repleto de concretizações pessoais e profissionais. No que ao Executivo Municipal 

diz respeito, tudo faremos para juntos construirmos e trabalharmos num presente e num futuro 

cada vez mais auspicioso para todos os melgacenses.

 Hoje vivemos um novo ambiente, proporcionado por uma alteração de políticas, de 

âmbito nacional. Com efeito, volvido cerca de um ano de um Governo começa a ficar para trás 

o ciclo vicioso que havia conduzido o país a uma regressão social. É verdade, há um ano foi 

possível iniciar um trajeto de recuperação dos rendimentos das famílias portuguesas e eliminar 

algumas das injustiças sociais. Estou por isso, otimista e espero mais investimento público em 

2017, o que permitirá fazer mais por Melgaço! Para 2017, serão várias as obras no terreno, como 

irão descobrir nas páginas da Revista Municipal.

 Não poderia terminar este ano, sem deixar de referenciar o êxito que foram as segundas 

edições do Festival Filmes do Homem e da Festa do Espumante. A gestão autárquica impõe-nos 

desafios para afirmar os nossos territórios, para a eles trazer valor e acrescentar novos públicos. 

Hoje, mais do que no passado gerir uma autarquia é trabalhar a Marca Territorial e afirmar a sua 

identidade num mercado competitivo. Temos por isso de ser originais, diferenciadores e inovadores. 

Optar por caminhos que nos diferencie e que atraia a visitação a Melgaço e o enriquecimento do 

que é nosso, fortalecendo os nossos produtos sejam eles materiais ou imateriais. Desta forma, 

estamos a trabalhar o Presente, de olhos postos no Futuro.

editorial

Manoel Batista  ||  Presidente da Câmara Municipal



destaque

5

Finalmente foi inaugurado este importante 

equipamento para o concelho, concretizando-se 

uma das aspirações do atual executivo municipal 

que sempre diligenciou nesse sentido junto da 

Administração Central.||

INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS 
É SÍMBOLO DA VISÃO DO GOVERNO PARA A SAÚDE 

f icha técnica
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As Grandes Opções do Plano e Orçamento 

representam para 2017 um investimento de 

cerca de 20 milhões de euros. Uma vez mais 

pautado pelo rigor e pela racionalidade, este 

documento é “inegavelmente marcado pelo 

novo ambiente que se vive, proporcionado por 

uma alteração de políticas de âmbito nacional" 

O executivo vai continuar a apostar num 

conjunto de iniciativas assentes numa estratégia 

de desenvolvimento sustentável do concelho 

e de melhoria da qualidade de vida, de modo 

a promover a criação de novas oportunidades 

para as pessoas e para os agentes económicos, 

destacando a intervenção no Mercado Municipal 

e na EB 2,3 S como duas obras emblemáticas 

deste plano e orçamento.||

Foi aprovada a candidatura para a requalificação da EB 2,3 S de Melgaço e os trabalhos iniciam-se 

em janeiro. O projeto, um investimento elegível de 1 milhão e 110 mil euros, cofinanciado pelo 

FEDER no valor de 943.500 euros, consiste numa intervenção geral e profunda na Escola Básica 

e Secundária de Melgaço, no sentido de a modernizar sob o ponto de vista funcional e também 

da qualidade dos espaços, nomeadamente ao nível da qualidade do ar e do conforto térmico, 

dotando-a assim de condições de funcionalidade e de modernidade compatíveis com o que 

os tempos atuais demandam. Remover as placas de fibrocimento que ainda restam na Escola é 

também um dos processos a resolver.

 

A Escola EBS de Melgaço, com 30 anos de 

existência, tem procurado ao longo do tempo, 

através dos seus órgãos diretivos, manter a 

sua funcionalidade, quer nas condições que 

oferece aos alunos que a frequentam, quer nas 

condições de trabalho do seu pessoal docente e 

não docente. Em boa medida tem sido possível 

garantir boas condições de utilização deste 

equipamento, contudo decorrente da idade que 

o mesmo apresenta, é possível quantificar uma 

série de carências do ponto de vista construtivo 

e de apetrechamento, financeiramente muito 

significativas, que a Escola por si própria não 

consegue resolver. Apesar de se terem já 

substituído as coberturas do refeitório e do 

gimnodesportivo, construídas em chapas de 

fibrocimento, ainda restam os quatro pavilhões, 

pedagógicos e administrativos, por substituir. 

Para além das várias fissuras que originam 

outras tantas infiltrações de água da chuva, 

esta situação representa também um potencial 

problema de saúde para alunos, professores e 

funcionários tendo em conta que o material de 

que é constituído contém amianto, material que 

possui reais efeitos cancerígenos.

Recorde-se que o gimnodesportivo foi 

praticamente todo remodelado.

‘A Câmara Municipal continua a estabelecer 

a Educação como uma das suas prioridades 

em prol de um futuro melhor para as nossas 

crianças e jovens’ – Manoel Batista, Presidente 

da Câmara Municipal.||

GRANDES OPÇÕES DO PLANO: 20 MILHÕES DE EUROS DE INVESTIMENTO Aprovada candidatura de um 1 milhão e 110 mil euros
REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB 2,3 S ARRANCA EM JANEIRO

Projecto do Mercado Municipal
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Durante quatro dias, Melgaço foi palco de um 

evento único: ‘Pegada Zero – I Jornadas de 

Turismo de Natureza – PNPG – Melgaço 2016’. 

Um acontecimento que juntou sinergias entre 

empresas de animação, restauração, alojamento, 

e entre a comunidade local em prol da 

divulgação do riquíssimo património natural da 

região. Numa organização da Câmara Municipal, 

em parceria com as entidades locais, foi ‘uma 

excelente forma de Melgaço se vir a assumir 

cada vez mais como destino de Natureza’, 

considerou o Presidente da Câmara Municipal 

na apresentação do evento, destacando que o 

município tem muitas potencialidades para os 

turistas: ‘Queremos mostrar as nossas riquezas 

nesta área, envolvendo todos os agentes que 

atuam na região. Melgaço tem um grande 

conjunto de oportunidades de negócio que 

poderão ser aproveitadas pelos empresários e 

por isso mesmo estamos recetivos para acolher 

ideias de negócio que promovam o nosso 

território e que o assumam como destino de 

Turismo de Natureza.’

Operadores turísticos, blogueiros, jornalistas 

e turistas participaram nas várias atividades 

contempladas no evento e que permitiram 

apresentar a região, as suas gentes e costumes, 

mostrando que em Melgaço é possível viver 

momentos de aventura e adrenalina, em 

segurança. A organização garante que este 

foi o primeiro de muitos eventos em Melgaço 

em torno da temática ‘Turismo de Natureza’ e 

que tudo será feito para a conservação deste 

património natural.||

PEGADA ZERO: CÂMARA E ENTIDADES LOCAIS PROMOVERAM O TURISMO DE NATUREZA TURISMO TERMAL ANALISADO POR ENTIDADES LUSO-ESPANHOLAS
A mais-valia que é o turismo termal está a ser 

estudada no âmbito do projeto “Raia Termal. 

Um destino em dois Países. O termalismo 

encarado como dinamizador do território 

transfronteiriço é a génese deste projeto que 

unirá esforços, provando que as fronteiras são 

ultrapassáveis. Especialistas reuniram-se nas 

Termas de Melgaço e debateram este tema, 

apresentando as perspectivas do turismo 

termal a nível internacional e o novo quadro 

de financiamento comunitário 2014-2020.||

PENSAR MELGAÇO: QUEM SOMOS OS QUE AQUI ESTAMOS?
A autarquia tem promovido fóruns de reflexão, 

abertos a todos em que promove o debate com 

académicos e técnicos no sentido de Pensar 

Melgaço abertamente. O primeiro momento 

aconteceu em agosto e mais recentemente 

em novembro. Quem somos os que aqui 

estamos? É o mote de reflexão que deriva 

depois para temáticas diversas. No primeiro 

momento, o Professor Doutor Gonçalo Saraiva 

Matias e o melgacense Professor Doutor Álvaro 

Domingues debateram as questões em torno 

da captação de população para os territórios 

de baixa densidade. Em novembro, o Turismo 

como motor do desenvolvimento foi o tema 

em análise pelos académicos Professor Doutor 

António Jorge Costa e pelo bem conhecido de 

todos os melgacenses Professor Doutor Álvaro 

Campelo.||
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São vários os projetos concluídos e que 

representarão quando executados uma 

profunda melhoria na qualidade de vida 

dos melgacenses. A autarquia identificou as 

necessidades e desenvolveu as intervenções 

adequadas, candidatando esses projetos a linhas 

de financiamento. Deixamos nestas páginas 

alguns dos exemplos dos projectos concluídos.||

PROJETOS CONCLUÍDOS

PROJETOS EM CURSO
Estão em curso dois importantes projetos para 

o concelho. O da Central de compostagem 

municipal que visa a instalação de um 

local para tratamento de resíduos verdes, 

como estratégia municipal de gestão de 

resíduos sólidos urbanos (RSU), localizado 

na Zona Industrial de Penso, com o principal 

objetivo de reduzir o depósito de resíduos 

verdes resultantes da manutenção dos 

espaços verdes municipais, limpeza de 

bermas, limpeza florestal, que atualmente 

são depositados em aterro sanitário, bem 

como, simultaneamente, ter capacidade 

de resposta para as diversas solicitações 

dos munícipes que frequentemente fazem 

o depósito inconveniente nos contentores 

de recolha de resíduos urbanos.O processo 

de compostagem permite a transformação 

dos resíduos verdes num fertilizante natural 

(composto), a ser aplicado posteriormente 

nos espaços verdes do município, reduzindo 

a utilização de fertilizantes químicos. É assim, 

um processo biológico de decomposição e 

de reciclagem de matéria orgânica.

Outro importante projeto em curso é a 

Requalificação de arruamentos no centro 

urbano da Vila de Melgaço.
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O executivo municipal continuou o périplo pelas freguesias 

sempre acompanhado pelos técnicos municipais e pelos 

presidentes de junta e respectivo executivo. 

Com estas visitas de proximidade, Manoel Batista e os 

vereadores pretendem contactar de perto com a realidade, 

avaliando as soluções mais de perto.||

VISITAS ÀS FREGUESIAS ALVAREDO

CRISTÓVALCOUSSO

U.DE F.PARADA DO MONTE E CUBALHÃO GAVE

UNIÃO DE FREGUESIAS PRADO E REMÕES

UNIÃO DE FREGUESIAS CASTRO LABOREIRO E LAMAS

S. PAIO

UNIÃO DE FREGUESIAS VILA/ROUSSAS

PADERNE
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ALVAREDO

Nesta página, informamos alguns dos 

investimentos em curso na freguesia:

De referir ainda as limpezas das valetas, os 

diversos arranjos e manutenções por toda a 

freguesia, com resolução de vários pontos 

críticos, as reparações constantes de buracos 

nas estradas das freguesias e a isenção total 

de qualquer taxa no registo de canídeos assim 

como nas licenças das festas da freguesia.

É de destacar ainda a colocação de várias 

grelhas em vários pontos da freguesia, assim 

como a  colocação de espelhos de sinalização 

para garantir maior segurança.

Apoio social

Continuação do projeto viver melhor, com 

Medico e enfermeiras;

Apoio à associação a Batela, que está a fazer 

um excelente trabalho de dinamização, com 

varias acções durante o ano;

Apoio ao Rego do Monte.

EcopontosManutenção aos muros do cemitério e limpeza geral

Valetas do caminho do cemitério

O projeto  da casa mortuária está concluído, estando neste 
momento a ser contactados vários empreiteiros para orçamentar 
a obra que se iniciará no início do próximo ano

Terreno que foi comprado para construir a casa Mortuária

Valeta em coussoContinuação do suporte de Berma do Caminho Presa – Charneca Manutenção dos estradões do Monte do Barbeiro e Porreira

COUSSO

Intervenções várias nas valetas da freguesia e 
alteração da localização dos ecopontos.
Continuamos as intervenções em vários pontos 

nas valetas das freguesia, corrigindo e melhorando 

as mesmas.

Os ecopontos foram movidos do largo da igreja 

para uma posição mais central do lugar de Cousso 

e assentes em plataformas entretanto construídas.

Está já concluído o projeto de reconversão 

da antiga Escola Primária de Cousso.
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CRISTÓVAL FIÃES

A Câmara Municipal vistoriou todas as pontes 

sobre o rio Trancoso e as pontes das corgas 

de Porto Carreiro e do Fulão, aferindo o seu 

estado de resistência e conservação, assim 

como aos aquedutos das estradas e caminhos 

da freguesia. A autarquia procedeu ainda à 

limpeza dos aquedutos em Pousafoles e em 

Souto Mendo de Baixo.

Estão já concluídos os trabalhos de 

pavimentação dos caminhos nos lugares do 

Fulão, de Porto Carreiro, do Largo de Adavelha 

e do largo da Jugaria.

No Cemitério de Adedela procedeu-se à limpeza 

e pintura de muros e grades. E concluíram-se 

as obras da casa mortuária.

Está em execução a limpeza de valetas e bermas 

das estradas e caminhos da freguesia.

Incentivo à Natalidade
Foram concedidos dois subsídios de apoio à 

natalidade na freguesia.

Apoio à Terceira Idade
Foi concedido apoio de transporte à população 

para a vacina contra a gripe e à palestra sobre 

os modos de vida saudáveis.

Reconstrução de muros de suporte na Rua Bela Vista Criação de uma rampa de acesso entre os cemitérios (de baixo e de cima)

Pavimentação e ligação à estrada de Viladraque Requalificação na Rua Bela Vista

Muro suporte da igreja de Adadela Largo de Adavelha

Cemitério de Adedela Obras da casa mortuária
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PADERNE

A Junta de Freguesia procedeu à limpeza do 

terreno para o qual está destinado o projeto 

da segunda fase do cemitério novo.

Está concluído o acesso ao terreno onde vai ser 

construído o novo cemitério. Enquanto não for 

necessário para a construção das sepulturas, 

ficará a servir de parque de estacionamento 

para funerais, depósitos e alguns eventos que 

se realizem na sede da freguesia.

Foi objetivo concretizado a construção de várias 

sepulturas.

De referir ainda a construção do muro de 

suporte, na curva da Carvalheira, na estrada 

Pontilhão- Paderne.

Além destas obras, procedemos semanalmente 

à manutenção e limpeza dos cemitérios assim 

como dos jardins e das casas de banho publicas.

GAVE

Neste semestre definimos como prioritárias as 

seguintes obras:

 

- Construção de muro na estrada de Eiriz

- Alargamento e pavimentação da ligação 

Igreja-Casa Mortuária

- Projeto de requalificação da Branda da Aveleira

Muro suporte estrada CarvalheiraConstrução de muro na estrada de Eiriz Muro suporte estrada CarvalheiraProjeto de requalificação da Branda da Aveleira

Novas sepulturasAlargamento e pavimentação da ligação Igreja-Casa Mortuária Casa Mortuária rampa de acesso a novo cemiterio
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SÃO PAIO

Neste número destacamos:

- Projeto de construção de Casa Mortuária

- Alargamento, pavimentação e construção de muros de suporte no caminho de Soutulho–

Granjão

- Construção de muros de suporte no caminho Rasa-Raposeiras

- Reforço no abastecimento de água à Freguesia

- Intervenções de beneficiação em vários caminhos agrícolas

- Conclusão do caminho Travessa-Carpinteira

- Construção e manutenção de muros de suporte

- Limpeza de bermas e valetas

- Limpeza de vários caminhos florestais

- Intervenção de beneficiação do antigo edifício da Junta de Freguesia   

PENSO

Intervenção no Cemitério da freguesia 
Esta intervenção contemplou os muros de 

vedação, os passeios, os portões de acesso, o 

gradeamento, o escadório de acesso, o jardim 

exterior, e por fim colocados utensílios de 

auxílio à limpeza de sepulturas.

Na capela do cemitério foi feita a 

impermeabilização do edifício, modificada a 

iluminação, substituído o piso interior e a porta 

de acesso e pintado o edifício. Nas casas de 

banho foram realizadas pinturas interiores e 

exteriores das paredes e esquadrias.

 

Recuperação do património edificado da 
freguesia - Tanque de lavar de Bairro Pequeno
Esta obra contemplou a substituição integral da 

cobertura, lavagem interior e exterior dos muros 

e pilares, pintura interior e exterior do edifício, 

incluindo gradeamento e limpeza profunda ao 

jardim e da zona envolvente do edifício.

Com esta intervenção, para além de garantirmos 

a segurança das pessoas que utilizam ou 

que passam nas imediações deste tanque, 

recuperamos, igualmente, um dos ex-líbris do 

património edificado da freguesia.

Pavimentação de caminho no lugar de 
Casalmaninho
Depois de realizado o alargamento e colocada 

a conduta de saneamento básico, foi realizada 

a pavimentação deste acesso.

Obras de Beneficiação do Centro de Convívio
Neste local foram realizadas intervenções 

que visam, essencialmente, a conservação do 

edifício e a sua zona envolvente.

Dinamização do Centro de Convívio
Com vista a dinamizar o espaço foram realizados 

convívios, apresentados espetáculos de teatro, e 

realizam-se bissemanalmente atividades físicas 

para a população. A zona envolvente foi palco 

do Festival Internacional Documentário de 

Melgaço.

 

Limpeza Geral da Freguesia
Com vista a valorizar os terrenos existentes e a 

tornar a freguesia mais asseada e atrativa a Junta 

de Freguesia investiu fortemente na conservação 

e limpeza dos seus espaços públicos. Foram 

realizadas limpezas que asseguraram a faixa de 

segurança de gestão de combustíveis junto a 

edificações, limparam-se todos os acessos às 

habitações da freguesia, assim como a rede 

viária agrícola/florestal de maior transitabilidade.

Travessa Carpinteira-caminho Razas Raposeiras-muro suporte

Razas Raposeiras-muro suporte

Recuperação do Património Edificado da Freguesia- 
Tanque de Lavar de Bairro Pequeno

Chegada da corrente eletrica ao recinto de S.ToméIntervenção no Cemitério

Razas Raposeiras-muro suporte

Chegada da Corrente Elétrica ao recinto 
de S. Tomé
O dia 20 de Agosto de 2016 ficará 

marcado na história do Recinto de S.Tomé 

e, consequentemente, da Freguesia de 

Penso, por conseguirmos ver concretizado 

um sonho antigo da nossa população, a 

chegada da corrente elétrica a S.Tomé. O 

ato contou com a presença do Presidente 

da Câmara Municipal de Melgaço, Dr. 

Manoel Batista, do Diretor Norte da EDP 

Distribuição, Eng.˚ Mário Guimarães e 

do Gestor de Área da EDP Distribuição, 

Eng.˚ José Augusto Carvalho. Atendendo 

às potencialidades deste local entendemos 

que se começam a criar as condições 

necessárias para o início de novas 

oportunidades.
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UNIÃO DE FREGUESIAS CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO

Em Castro Laboreiro há a destacar as intervenções:

 

- Construção de muros em Ameijoeira

- Obras de beneficiação do cemitério

- Apoio na construção do Centro de Noite

1. Calcetamentos:

a. no Lugar do Barreiro

b. no Ribeiro de Cima

c no Lugar das Eiras

d. no Lugar de Pontes

e. no Lugar do Vido

f. no Lugar das Laceiras

UNIÃO DE FREGUESIAS CHAVIÃES E PAÇOS

Pavimentação do acesso ao Lugar do Coto do Mocho

Limpeza do cemitério;

Limpeza de valetas e aquedutos;

 

Arranjo do lavadouro público em Gondufe;

Colocação de canles para o desvio de aguas pluviais;

Colocação de corrimão no cemitério;

Colocação de corrimão no parque da Igreja;

Limpeza de valetas e aquedutos;

Pavimentação do acesso ao Lugar do Coto do Mocho Arranjo do lavadouro público em Gondufe

Pavimentação do acesso ao Lugar do Coto do Mocho Muro e colocação de corrimão no parque da igreja
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UNIÃO DE FREGUESIAS PRADO E REMOÃES

Cemitério de Prado – Vai, brevemente, ser 

iniciada a construção de mais dois talhões 

de sepulturas (quinze), bem como o arranjo e 

limpeza dessa parte do cemitério.

Presa de Azenha – Devido à destruição ocorrida 

na conduta entre o regato e esta Presa de água, 

em virtude da intempérie, a Junta de Freguesia 

procedeu à sua reconstrução.

Cemitério de Remoães – Está a ser elaborado 

projeto para a construção, no início do 

próximo ano, de WC público que possa servir 

a população.

Caminho dos Bouços – Está a ser elaborado 

projeto para alargamento de parte deste acesso, 

o que virá permitir uma melhor circulação.

UNIÃO DE FREGUESIAS PARADA DO MONTE E CUBALHÃO

Beneficiação de fontanário público de orjaz

Beneficiação de diversas acessibilidades

Início das obras de ampliação do cemitério de Parada do Monte.

Acesso à Barronda (Remoães) – Foi finalizado o arranjo deste 
acesso o qual constou da instalação de uma nova rede de 
distribuição de água ao domicílio, canalização de águas pluviais 
e de rega e pavimentação em cubo.

Sede da Junta Freguesia (Remoães) – Foi executada a pintura 
interior e o arranjo do telhado, que tinha sido danificado pelo 
vento e chuvas.

Fontenário da Fonte Nova (Remoães) – Foi executado o arranjo 
deste fontenário, com instalação de gradeamento de proteção 
e pavimentação. Na sequência foi, também, beneficiado o 
Fontenário de Mitreira, através de nova pavimentação.

Limpeza de valetas (Prado e Remoães) – Em toda a área da 
freguesia (Prado e Remoães) foi executada a limpeza de valetas 
e muros, bem como a desobstrução de regos e aquedutos.
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freguesias investimento ||

O executivo municipal visitou algumas das obras em curso no município 

para verificar o andamento das mesmas. A destacar das diversas 

intervenções na rede viária a execução do caminho no Lugar do Casal 

Maninho, na freguesia de Penso e a beneficiação de diversos caminhos 

na freguesia de Cristóval. O Presidente da Câmara Municipal, Manoel 

Batista, acompanhado pelo vereador Hilário Afonso e pelos técnicos, 

visitou ainda as obras de requalificação do sistema de drenagem junto 

ao Lugar de Poules, na freguesia de Paderne. O Executivo fez também 

questão de acompanhar o início dos trabalhos de execução do Pontão 

do Ribeiro de Cima, em Castro Laboreiro, efetuando de seguida uma 

visita ao Lugar de Pontes, a fim de analisar a viabilidade de alteração 

do pavimento do caminho de acesso aquele lugar. Ainda em Castro 

Laboreiro efetuou uma análise a locais prioritários para a colocação de 

guardas de segurança nas diversas estradas municipais.||

EXECUTIVO MUNICIPAL DE VISITA ÀS OBRAS 

Antiga sede da junta-obras no telhado e pavimentação interior

Antiga sede da junta - substituição de pavimento

constução valetas lugar da aldeia

Muro suporte estrada de Santa Rita

Pontão do Ribeiro de Cima Visita diversa a Castro Laboreiro – lugar de Pontes

Visita a Castro Laboreiro – guardas de segurançaRede viária – Casal Maninho, Penso

Rede Viária – Poules, Paderne

UNIÃO DE FREGUESIAS VILA E ROUSSAS

São muitos os trabalhos que estão em curso na 

União de Freguesia de Vila e Roussas:

 - Continuação da limpeza de bermas e valetas 

em toda a freguesia;

 - Realização de obras na casa da antiga 

sede da junta de Roussas, que consistiram na 

substituição de telha em parte da cobertura,  

substituição do pavimento e pintura interior 

do r/chão;

 - Construção de valetas no lugar de Aldeia - 

Roussas;

 - Execução de trabalhos para escoamento de 

águas pluviais nos lugares de Cela e Costa - 

Roussas

 - Beneficiação do tanque público de Paçô - 

Roussas;

 - Execução de muro de suporte da estrada em 

Stª Rita - Roussas;

 - Limpeza de baldios;

 - Limpeza de estradão florestal que liga o lugar 

de Mijanços à estrada de Fiães;

 - Colocação de espelhos rodoviários;

- Inicio do alargamento do caminho que liga 

os lugares de Val e Oleiros;

- Aprovação em Assembleia de Freguesia do 

processo de toponímia referente à zona mais 

rural da freguesia;

- Colocação de placas de sinalização em toda 

a freguesia.
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obras obras

A EDP Distribuição colocou em exploração um 

novo posto de transformação na freguesia de 

Penso, Melgaço, para alimentar as infraestruturas 

do Recinto da capela de S. Tomé e outras 

necessidades nas zonas adjacentes.

No âmbito desta obra, além do Posto de 

Transformação de 100 kVA, foram construídos 

1,95 quilómetros de rede de média tensão e 

0,1 quilómetros de rede de baixa tensão, 

envolvendo um investimento total de 65 mil 

euros. 

Esta era já uma reivindicação antiga e que vem 

agora satisfazer a população: com a entrada em 

funcionamento desta infraestrutura, melhora-se 

a qualidade do serviço disponibilizada para os 

habitantes de Penso, 523 habitantes (de acordo 

com os censos de 2011), e fica garantida a 

disponibilização de potência para a satisfação 

de novas solicitações de energia elétrica para 

esta localidade.||

A Casa Mortuária de Gave cumpre uma 

necessidade da população: oferece agora 

condições de utilização com o conforto 

necessário ao uso pretendido. Este edifício é 

uma mais-valia para a população de Gave e 

um investimento que dignifica a freguesia e que 

teve o contributo do Município de Melgaço.||

EDP CONSTRÓI NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO NA FREGUESIA DE PENSO INAUGURADA CASA MORTUÁRIA DE GAVE 

| | investimento

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE 
LAMAS DE MOURO-PENEDA

CENTRO DE ESTÁGIOS: AMPLIAÇÃO DO 
GINÁSIO 
DE MUSCULAÇÃO E AQUISIÇÃO DE  
NOVOS EQUIPAMENTOS

investimento ||



acontece acontece
A Rede Europeia Anti-Pobreza - EAPN Portugal 

- (Núcleo de Viana do Castelo), em parceria 

com a autarquia, promoveu uma ação de 

Formação sobre Envelhecimento Ativo, com 

o principal objectivo de promover a partilha 

de conhecimentos e experiências de práticas 

e orientações que visem a promoção de um 

envelhecimento ativo de qualidade. ||

ENVELHECIMENTO ATIVO

O DIA DOS AVÓS FOI UMA ALEGRIA

| | acção social acção social | |

No Centro de Estágios de Melgaço deu-se o 

pontapé de partida para a primeira jornada 

do evento Olympics4All - Olimpíadas 

Intergeracionais. Idosos de quatro concelhos 

do Alto Minho mostraram aos mais novos que 

a força de vontade é a alavanca para seguirem 

em frente e que também são capazes de praticar 

desporto.

O evento em Melgaço juntou idosos dos 

concelhos de Melgaço, Vila Nova de Cerveira, 

Caminha e de Viana do Castelo que mostraram 

a sua performance em modalidades como 

Futebol de 5, basquetebol, natação (50 metros), 

atletismo (60m e 1500m), jogos de malha, corda 

e petanca. A ação, de cariz social e desportivo, 

pretende aumentar a consciencialização da 

prática do desporto sem fronteiras e sem 

idade, ampliar a participação no desporto e na 

atividade física desta faixa etária. ||

OLYMPICS4ALL ARRANCARAM EM MELGAÇO

700 IDOSOS NO REDES EM FESTA
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acontece acontece| | cultura cultura | |

A Cinemateca Portuguesa prestou homenagem ao Museu de Cinema de Melgaço e a Jean Loup 

Passek com a Medalha de Mérito Cultural.||

O melgacense Carlos Pereira de Lemos, Cônsul Honorário de Portugal em Melbourne, deu a 

conhecer o seu livro ‘História de Uma Vida’. A obra retrata a história e vida de Carlos Pereira de 

Lemos. São memórias de todos os momentos da sua vida, em vários países por onde passou.||

Foi uma audiência muito interessada e 

participativa que ouviu a palestra de Júlio 

Machado Vaz sobre uma temática que ainda 

aflige muitos lares: violência doméstica e no 

namoro.||

CINEMATECA PRESTA HOMENAGEM A MELGAÇO

HISTÓRIA DE UMA VIDA

JÚLIO MACHADO VAZ DEBATEU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO

No Mosteiro de Fiães foi apresentado o Cartulário pelo Padre José 

Marques num momento que juntou muitos melgacences.||

O diretor regional da cultura do Norte, António Ponte, visitou as 

escavações em curso para ver o andamento das mesmas.||

APRESENTADO CARTULÁRIO DO MOSTEIRO DE FIÃES

ESCAVAÇÕES NA ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA DE REMOÃES

32 33



acontece acontece| | cultura cultura | |

A autarquia decidiu homenagear os melgacenses. 

Numa sessão solene entregou medalhas de 

mérito, numa iniciativa que demonstrou gratidão 

e apreço perante os cidadãos que, de qualquer 

forma, honraram, prestigiaram e promoveram 

o município, contribuindo para o bem-estar 

da população. Foram atribuídos os títulos de 

Cidadão de Honra e de Cidadão de Mérito.||

ENTREGA DE MEDALHAS DE MÉRITO

ALVAREDO
José Augusto Fernandes Pinheiro
António Carlos Lopes
António Augusto Alves dos Santos 
Arias António Gonçalves
António da Ascensão Alves Lima
CASTRO LABOREIRO
Adelino Esteves
CHAVIÃES
José Augusto Rodrigues
José António Pinto
António Luís da Ascensão Reinales
António Esteves Alves
COUSSO
Nuno Domingues Coelho
António Afonso
Alfredo Esteves
Fernando Afonso
Agostinho Pereira
Manuel da Cunha Machado Coelho
CRISTÓVAL 
António Joaquim Domingues de Sousa
Jorge Rodrigues
António Manuel Vieira
Armando Justino Esteves 
Manuel Francisco Domingues
CUBALHÃO
Manuel José Rodrigues
Manuel de Jesus Domingues
José Luís Domingues das Neves
FIÃES
Carlos Alberto Domingues

António Rodrigues Bravo
Manuel Henriques
GAVE
Justino Alves
Hugo Fernandes
José Maria Rodrigues
LAMAS DO MOURO
José Augusto Pereira
Virgílio Domingues
PAÇOS
António Augusto do Souto
Arnaldo Francisco Fernandes
Augusto Alves
Abílio Martins
PADERNE
Rui Manuel Nóvoas de Pinho Gonçalves
Alfredo José Cordeiro de Morais
José Joaquim Pereira de Castro
Amílcar Jorge Fundinho
Manuel António Gomes
Ismael Fernandes Pires
PARADA DO MONTE
Manuel Cândido Afonso
Manuel Domingues
António de Jesus Domingues
José Pires
José Pereira júnior
José Afonso
PENSO
César Luís Fernandes Alves
Manuel Avelino Rodrigues
José Henrique Rodrigues

Júlio Luís de Castro Rodrigues
PRADO
Maximiano José Calheiros Gonçalves
Manuel Abílio Rodrigues
Jorge Manuel Salgado Soares
Manuel José Morais
Manuel José Salgado
Salvador dos Anjos Soares
REMOÃES
José Rui da Costa Carvalho
Eduardo Augusto 
Justino Vieites
ROUSSAS
José Manuel Alves da Costa
António Fernandes
Manuel Torres Gonçalves
Artur Anselmo Dantas
S. PAIO
José Afonso
Manuel José Vaz Pereira
António Augusto Carpinteiro
António Augusto Táboas
André Manuel Domingues
António Cândido Sérvio
VILA 
Augusto José dos Santos Fernandes
João Rodrigues Nabeiro
Raúl Arménio Gomes de Sousa

Título de Cidadão de Honra:
Rui Solheiro
Jean Loup Passek

Cidadão de Mérito:
Ex-Presidente de Câmara Manuel Bento Sousa Silva
Ex-Presidente de Câmara Carlos Augusto Alves
Título póstumo ao Vereador Dario Humberto Lourenço Barata,

Títulos honoríficos de Cidadão de Mérito a todos os ex-presidentes de junta que honraram o cargo, desde o 25 de Abril até 2013:

Foi uma aposta arriscada e ousada, mas está 
ganha. O Festival Internacional de Cinema é 
um êxito! Conquistou o seu lugar nos roteiros 
e destinos dos amantes desta arte e afirma-se 
agora também além-fronteiras. Este ano, foram 
muitos os que vieram a Melgaço ver cinema, 
mas também são já alguns os que pedem para 
o nosso Festival ir até eles… o próximo destino 
é o Parlamento Europeu.||

FESTIVAL DE CINEMA FOI UM ÊXITO!
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acontece acontece

Efabulação dos Sentidos O Segredo de Simónides – Colecção de Coleccionadores

Eu vou com as aves – apresentação do livro da  
melgacense Albertina Fernandes

| | cultura cultura | |

“Exposição Ecológica Arquitetura Popular” 

Dia Mundial do Cinema comemorado com os mais 
pequenos

“As Histórias do Matias” “Mutantes” : Comédias do Minho desafiaram mais jo-
vens a reinventar espaços

Exposição conta-nos “As Histórias do Contrabando”
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acontece acontece
Foram dias e noites de festa que animaram todos os que em agosto 

elegem o Município mais a Norte de Portugal como destino. Folclore, 

danças várias, Teatro, música e muita animação marcaram mais um 

Melgaço em Festa!||

FOI ASSIM NO MELGAÇO EM FESTA!

| | cultura eventos | |

MARCHAS POPULARES

A segunda edição consagrou e consolidou este evento que reuniu 

os principais produtores de alvarinho do concelho, provando que o 

espumante de Alvarinho é mais uma das apostas ganhas pelo território.||

FESTA DO ESPUMANTE
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acontece acontece

... Real Club Celta de Vigo ...

... Sporting Club de Braga, Deportivo da Corunha 

EQUIPAS ESCOLHEM CENTRO DE ESTÁGIOS:

... Boavista ...

4º ENCONTRO BMW MELGAÇO

I MARATONA BTT MELGAÇO

28º JAMBOREE DE MINIBASQUETE

22  de Janeiro: 5ª prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse

19 de Março: Maratona de BTT Melgaço

1ª prova da Taça de Portugal de XCM – Maratonas;

23 Abril: III XCO Vila de Melgaço – Campeonato do Minho BTT XCO

Data ainda por confirmar

21 Maio: III MAT – Melgaço Alvarinho Trail

28 a 30 Julho – Grande Prémio Minho Juniores – Última etapa em 

Melgaço (estrada)

| | 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: Câmara Municipal de Melgaço

Gabinete de Comunicação e Imagem
Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço



+ por si


