
Concelho dotado com
novos equipamentos sociais
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20 milhões de euros para 2010

Contratação pública tem plataforma electrónica

Actividade municipal com novos regulamentos
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Protecção Civil reforçada com novos serviços e meios

Concelho conta com três novos equipamentos sociais

Rio Minho com percurso marginal

Revitalização das Termas vai mesmo avançar

Obras executadas

Alvarinho e fumeiro para provar e saborear

Gastronomia animou fins-de-semana

Casta Alvarinho é excepção no País

Produtos locais apresentados na BTL

Carnaval animou o concelho

Atribuídos 15 apoios à formação

Concelho aderiu à iniciativa “Limpar Portugal”

Educação ambiental atraiu estudantes a Lamas

Município desenvolve campanha de recolha de lâmpadas

Centro acolheu estágios de futebol

Ponte… Nas Ondas em congresso

Agenda Cultural alargada a Arbo

“Tásse a Ler” com a EPRAMI

Biblioteca animada
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2010 é um ano em que Portugal  vive num contexto internacional  de crise generalizada  em termos financeiros, económicos e sociais. 
Naturalmente que esta situação afecta também a capacidade financeira dos Municípios, que agora se vêm obrigados a respeitar o PEC- Plano de 
Estabilidade e Crescimento, proposto pelo Governo.

Vamos, no entanto, mobilizar recursos financeiros, com especial destaque para o QREN, de forma a garantir que em 2010 continue a melhorar a 
qualidade de vida dos Melgacenses.

Continuamos a investir em infraestruturas e equipamentos em áreas de grande importância para o desenvolvimento do concelho:
- Está concluído o projecto da Escola Superior, que pretendemos seja lançado a concurso no decorrer deste ano.

- Negociamos com a UNICER, accionista maioritário da Vidago Melgaço e Pedras Salgadas a gestão do Espaço Termal do Peso de forma a permitir-
nos a revitalização das Termas e vamos avançar brevemente com a assinatura do contrato, para podermos iniciar a intervenção que virá dar 
dignidade àquele espaço de potencial indiscutível.

- Está em fase de adjudicação a beneficiação do acesso ao novo Lar de terceira idade de Eiró, encontrando-se este em fase de conclusão.

- Estão em curso as obras de acesso ao Centro Hípico, que está praticamente concluído.

- Estão a decorrer as obras do Centro de Dia de Chaviães, que como parceiros temos apoiado e acompanhado. 

Naturalmente que todos estes investimentos de maior dimensão passaram por um processo de candidatura a Fundos Comunitários.
- Foram, também, apresentadas um conjunto de candidaturas ao POVT- Programa Operacional  de Valorização do Território com o objectivo de 
continuar a investir em infraestruturas de saneamento básico e ampliação  da rede de abastecimento de água ao concelho.
Em termos de política social vamos procurar garantir a igualdade de oportunidades a toda a população, mantendo parcerias com todas as 
instituições concelhias, para continuar o Município a ser o principal agente dinamizador da Rede Social.

 Em suma, apesar das dificuldades que o país atravessa que, logicamente, se reflecte na vida das autarquias, Melgaço continua o seu caminho no 
sentido de um cada vez maior desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de vida dos Melgacenses.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro
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20 MILHÕES DE EUROS PARA 2010

PLANO DE ACTIvIDADES

Durante o ano de 2010 o Município de Melgaço vai gastar, de acordo com o previsto no Plano de 

Actividades e Orçamento, mais de 20 milhões de euros, 55.7% dos quais em investimento directo 

no concelho.

2009 foi o ano de arranque do QREN 

2007/2013 que coincidiu também com a 

constituição da CIM Alto-Minho e da gestão de 

25% do ON através da contratualização. Fez-se 

já sentir nos diversos sectores o investimento 

resultante deste quadro comunitário e 

consideramos que o próximo ano será 

aquele em que a execução do QREN atingirá 

velocidade de cruzeiro com as consequências 

que daí advêm para o investimento Municipal.

Planeamento e ordenamento do território
Plano Director Municipal - Os trabalhos de 

revisão do PDM prosseguem com a consulta 

às diversas entidades externas ao Município, 

tendo em vista a sua aprovação.

O ICNB está a elaborar o Plano de 

Ordenamento do PNPG, terminando nesta 

fase a discussão pública do plano e com a 

apresentação da versão final irá a Câmara 

Municipal pronunciar-se novamente, fora do 

âmbito da comissão de coordenação.

Esta a ser elaborado pelos serviços técnicos 

da Câmara Municipal um Plano de Pormenor 

para a Zona de Monte Prado com o objectivo 

de harmonização de todos os equipamentos 

lá existentes com as novas propostas que 

complementarão a oferta turística, desportiva e 

de lazer, como é o caso do Golfe e da Escola 

Superior de Desporto.

O novo PDM já prevê o Plano de Pormenor 

do Peso e com a assinatura do protocolo que 

vai possibilitar a revitalização daquele Espaço 

Termal justifica-se agora avançar com a 

elaboração do Plano de Salvaguarda do Peso.

Cultura e recuperação do património

O Município, na prossecução da sua política 

Cultural e de preservação do Património 

Histórico vai continuar a criar condições de 

divulgação, dinamização e valorização, com 

o objectivo de dar oportunidade a todos 

os Melgacenses e a todos os visitantes de 

contactarem de perto com a nossa história e 

a nossa cultura. 

Por isso, a nossa aposta nos espaços 

museológicos temáticos, que definem a nossa 

identidade cultural. É nosso objectivo continuar 

com o estudo e investigação dos conteúdos 

museológicos e prosseguir a inventariação de 

todo o espólio, com a finalidade de, através do 

projecto Museus Digitais, qualquer pessoa de 

qualquer parte do mundo ter conhecimento 

dos nossos museus e das suas colecções. 

Pretendemos encetar uma série de iniciativas, 

como acções de salvaguarda, valorização, 

divulgação e dinamização, dos valores 

culturais e naturais existentes no concelho.

Queremos dar continuidade na nossa 

actuação, na promoção da leitura, 

diversificando e alargando o plano anual 

de actividades elaborado pelos serviços 

educativos, para assim cobrir todos os níveis 

de ensino existentes no concelho. Vamos 

conferir uma atenção especial aos projectos 

sócio-culturais promovidos pelas associações 

culturais do concelho. 

Vamos garantir uma oferta cultural diferenciada 

a decorrer nos diversos espaços culturais, tais 

como: exposições, sessões de cinema, sessões 

de divulgação e informação de interesse para 

a comunidade, teatro, música, dança e outras 

actividades de expressão cultural. 

Estamos em fase de conclusão dos projectos 

de recuperação do Edifício do Antigo Pelicano, 

para extensão do Museu de Cinema e da 

ampliação da Biblioteca Municipal, para os 

quais foram efectuadas candidaturas. 

O Município continuará a apostar na formação 

na área do teatro, por isso o apoio aos grupos 

de teatro amador e à companhia profissional 

Comédias do Minho. 

Daremos seguimento ao apoio na edição 

de trabalhos em que os assuntos abordados 

estejam relacionados directamente com a 

nossa Cultura, Património e História.   
Serão realizadas actividades e acções 

ambientais com o objectivo de dinamizar 

e divulgar a Porta de Lamas de Mouro e 

continuaremos a trabalhar com a ADERE e o 

Parque Nacional Peneda Gerês. 

A salvaguarda do património documental é 

fundamental, para preservar e disponibilizar 

informação, vamos, por essa razão, criar 

condições de digitalização desse património.

Educação e formação
Com a abertura do novo Centro Escolar da 

Vila, que deu cobertura a todas as freguesias 

da Zona Ribeirinha, e com o Centro Escolar de 

Pomares que dá apoio a toda a parte alta do 

Município, temos o Ensino Pré-escolar e o 1º 

Ciclo do Ensino Básico concentrado nestes dois 

Centros Escolares, que possuem condições 

de excelência para que as nossas crianças 

tenham acesso ao que melhor há no sistema 

de Ensino Português.

Continuando a politica de parceria com a 

APPACDM, daremos todo o apoio para que o 

Centro Hípico do Monte de Prado, em fase de 

conclusão abra o mais brevemente possível.

Continuamos a investir com a EPRAMI na 

formação profissional reconhecendo-lhe um 

papel importante na formação dos nossos 

jovens.

Com a transferência de competências na 

área da Educação, recebemos a gestão do 

património e do pessoal não docente do Ensino 

Básico do 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário 

e vamos manter o mesmo rumo no sentido de 

garantir qualidade nestes níveis de Ensino.

O Curso Superior de Desporto e Lazer tem 

sido um sucesso pelo nível de adesão e 

de resultados obtidos. Está já em fase de 

conclusão o projecto para a Escola Superior, 

que pretendemos criar em Melgaço, que com 

mais Cursos dará uma maior dimensão a este 

nível de Ensino.

Continuamos a dinamizar as Actividades de 

Enriquecimento Curricular, como o Inglês , o 

Desporto e Musica para todo o 1º Ciclo de 

Ensino Básico e levamos o Inglês ao  Pré-

Escolar.

Garantimos apoio social às crianças e 

famílias carenciadas e todas as crianças que 

frequentam o 1º Ciclo têm alimentação de 

qualidade, através do almoço fornecido nos 

refeitórios escolares.

Asseguramos ainda transporte Escolar a todas 

as crianças do concelho.

Desporto 
Com o Complexo Desportivo/Centro de 

Estágios e as Piscinas Municipais ao dispor da 

população durante todo o ano, possibilitamos 

a prática das mais diversas actividades 

desportivas: futebol, basquetebol, atletismo, 

voleibol, andebol e natação. Esta última, 

tem sido, sem dúvida, a mais procurada, 

nomeadamente pela população mais idosa 

(190 pessoas por mês), chegando a ser 

frequentada diariamente por 180 pessoas, das 

quais 82% são pagantes e18% não pagantes. 

RECEITA DESPESA %

Corrente 8.940.278 \ 8.937.750 \ 44.3%

Capital 11.247.122 \ 11.249.650 \ 55.7%

Total 20.187.400 \ 20.187.400 \

De entre os investimentos a realizar destacam-se a construção da 

escola de ensino superior, a intervenção do Parque Termal do Peso, os 

acessos ao centro de recursos/hípico, o apoio às IPSS do concelho e aos 

investidores, a instalação de energias alternativas em edifícios municipais, 

bem como a aposta continuada nas infra-estruturas de saneamento, de 

abastecimento de água, e na rede viária, urbana e rural.

O Projecto da nova Escola Superior já se encontra concluído

Actividades culturais e educativas desenvolvidas com 
os diferentes níveis de Ensino

 >> 
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Vamos continuar a apoiar as diversas 

Associações Desportivas, assim como os 

diversos níveis de Ensino para que todas estas 

modalidades sejam praticadas. 

Desenvolvimento económico
Num contexto de crise generalizada, com 

efeitos devastadores no emprego e nos níveis 

financeiros e psicológicos de empresas e 

famílias, a política do Município de Melgaço 

assenta na continuidade e na estratégia de 

desenvolvimento económico sustentável 

baseada no aproveitamento e valorização 

dos recursos endógenos e, através desta, 

na qualidade de vida das populações, com 

a criação de infra-estruturas educativas, 

ambientais, rodoviárias, culturais, desportivas 

e de lazer, com a criação de riqueza, 

captando novos investimentos e definindo um 

modelo de desenvolvimento que valorize as 

potencialidades turísticas, económicas, sociais 

e de inovação, tornando-se, de algum modo, 

uma fonte de esperança para empresas e 

famílias do concelho.

A autarquia procura sempre articular a sua 

estratégia com os agentes económicos locais. 
Nesta perspectiva foi criado o Gabinete 

de Apoio ao Investimento, o qual, assume 

um importante papel no relacionamento 

com os agentes económicos, de forma 

a que estes, ao procurarem informações 

sobre as potencialidades do Concelho, as 

oportunidades de investimento nele existentes 

e o apoio nas candidaturas a financiamentos, 

tenham à disposição um meio eficaz de 

resposta às suas necessidades. Pretende 

dinamizar as actividades económicas 

concelhias, considerando a pequena iniciativa 

local fundamental. 

A atracção do investimento e a criação de 

riqueza e de postos de trabalho é um dos 

objectivos do Município. Para a concretização 

deste desiderato, a edilidade criou uma série 

de apoios e incentivos e de benefícios fiscais 

e isenção de taxas. Deste modo criou um 

plano transversal de medidas – Plano de 

Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), 

actuando quer a nível da protecção da família, 

da natalidade e da terceira idade, quer pela 

criação de incentivos à fixação de jovens no 

concelho, nomeadamente a despenalização 

fiscal, com a redução da carga fiscal em termos 

de IMI e IMT; redução da carga fiscal em termos 

de IRS, propondo-se abdicar da totalidade 

desta taxa a favor dos Munícipes; reduzir em 

50% a taxa aplicada aos prédios classificados 

como de interesse público, de valor municipal 

ou de património cultural; isenção de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

(IMT) e IMI durante 2 anos os prédios urbanos 

objecto de reabilitação inseridos no Centro 

histórico da Vila de Melgaço e na área de 

influência da Zona Termal do Peso; agravar em 

30% os prédios urbanos degradados, aqueles 

que, face ao seu estado de conservação, não 

cumpram satisfatoriamente a sua função ou 

façam perigar a segurança de pessoas e bens; 

fixação da taxa de derrama em 0%.

Destaca-se ainda o trabalho desenvolvido de 

dinamização da Zona Industrial de Penso, 

a qual se encontra totalmente preenchida, 

actualmente com 12 empresas instaladas. 

A criação da grande plataforma logística 

em Salvaterra, a escassos quilómetros da 
nossa fronteira, abrirá novas perspectivas de 

captação de investidores pelo que, na revisão 

do PDM, está prevista a localização de um 

parque empresarial e/ou tecnológico.

Melgaço tem vindo a adoptar, de há uns 

largos anos a esta parte, uma estratégia 

de desenvolvimento que assenta na 

valorização dos seus recursos endógenos. O 

desenvolvimento socioeconómico verificado 

ao longo dos últimos anos moldou em grande 

parte o tecido empresarial e social, até então 

motor de subsistência da população. Melgaço 

é, hoje, um Concelho voltado para o futuro 

não descurando, nem desvalorizando, as 

suas raízes, património cultural, arquitectónico 

e ambiental, assenta numa estratégia de 

aproveitamento das suas potencialidades, 

apostando na diversificação da oferta de 

produtos e na qualidade dos mesmos.

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro tem tido um 

incremento assinalável ao longo dos últimos 

anos assumindo um papel de destaque na 

promoção e valorização do concelho e da 

região e das capacidades existentes em termos 

económicos, sociais e culturais. Em 2009 a 

Festa obteve a Declaração de Interesse para 

o Turismo, atribuída pelo Turismo de Portugal 

IP, entidade máxima pelo turismo nacional. 

A sua atribuição, que vem reconhecer a 

nível nacional a importância deste evento, é 

certamente uma honra para Melgaço e para 

todos os que nela participam.

O Festival do Bacalhau, é um evento 

gastronómico que pretende potenciar o 

turismo e dinamizar a actividade económica, 

nomeadamente a promoção dos produtos 

locais como o vinho Alvarinho, estimular a 

criatividade da restauração e a criação de 

hábitos de visita, sobretudo para os nossos 

vizinhos da Galiza. 

O Solar do Alvarinho também tem um papel 

importante na divulgação e promoção dos 

produtos locais e por excelência o vinho 

Alvarinho, considerado por muitos um dos 

melhores vinhos brancos do mundo. Por 

este espaço, passaram no ano 2009, cerca 

de 25.000 pessoas, contribuindo para a 

divulgação de Melgaço enquanto destino 

turístico. 

Melgaço tem feito um esforço muito grande 

no que diz respeito à promoção e valorização 

do Vinho Alvarinho. Finalmente, após anos a 

reclamar a inclusão do nome do concelho 

na designação da Sub-Região, o Município 

atinge finalmente o seu objectivo: a Sub-região 

passou a ter a designação de Monção e 

Melgaço permitindo, assim, combater o grave 

problema concorrencial que representava o 

facto de o seu nome não ser imediatamente 

associado à Sub-Região de produção de vinho 

Alvarinho.

Tendo o vinho Alvarinho um papel vital no 

desenvolvimento sustentável da região, e na 

promoção do próprio território, o futuro passa 

pela junção de esforços tendo como objectivo 

Centro de Estágios acolhe diversas actividades

Promoção dos produtos locaisZona Industrial de Penso dinamizada

Festa do Alvarinho e Fumeiro

 >> 
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final a promoção, divulgação e defesa nacional 

e internacional do vinho Alvarinho e da sub-

região de Monção e Melgaço.

As qualidades termais das Águas do Peso 
são reconhecidas há muitos anos, pelo que 

a recuperação e revitalização da Estância 

Termal constitui uma importância vital para 

o desenvolvimento económico do concelho. 

Neste sentido, a Câmara de Melgaço e a 

Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas, empresa 

do Grupo UNICER, assinaram no dia 24 de 

Setembro, um Protocolo de colaboração que 

vem finalmente viabilizar a requalificação 

do Parque Termal do Peso. O protocolo, 

que prevê a celebração de um contrato de 

cessão gratuita da exploração do complexo 

termal - com uma área aproximada de 

59.600m2 e constituído por balneário, casa 

do fiscal, balneário provisório, pavilhão/fonte 

principal, fonte nova e zona do parque termal 

- constitui um primeiro mas enorme passo 

na consagração de um desígnio antigo, da 

Câmara e dos Melgacenses, de recuperar 

a vitalidade daquele que foi outrora um dos 

melhores espaços termais do país.

Com o objectivo de agregar e estruturar a oferta 

turística de Melgaço, dinamizar, promover 

e gerir de forma estruturada e organizada o 

turismo através do produto-âncora da região: 

o Alvarinho e criar redes e sinergias entre os 

vários operadores do sector turístico, foi criada 

a Rota do Vinho Alvarinho. Muito mais do que 

“turismo de adegas” ou “turismo de vinhos”, 

trata-se de fazer turismo com o vinho e com 

os seus elementos associados. Neste caso, 

aproveitando a existência de adegas, vinhas 

e lugares relacionados com o vinho para 

divulgar os recursos culturais, arquitectónicos, 

artísticos e gastronómicos da região.

Todos estes recursos são conjugados com outro 

tipo de património, o de carácter etnográfico 

onde se inserem as festas e romarias, o folclore 

típico e o artesanato.

 Melgaço é um concelho que possui condições 

para uma aposta turística diversificada e de 

qualidade.

A Câmara Municipal de Melgaço está 

comprometida em promover o Turismo nas 

suas diferentes vertentes: turismo de lazer, 

turismo cultural, turismo natureza, e turismo 

gastronómico. Um concelho que tem todas as 

condições e potencialidades para se renovar e 

melhorar como destino turístico.

- Gabinete Agro-Florestal: no âmbito do 

fomento de medidas de DFCI – Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, a Câmara 

Municipal promoveu candidatura ao

Programa de Sapadores Florestais, tendo sido 

contemplada com a atribuição de uma das 

sessentas equipas aprovadas a nível nacional, 

encontrando-se em fase de constituição e 

com o objectivo de iniciar as suas actividades 

em 2010. Ainda no âmbito da DFCI – Defesa 

da Floresta Contra Incêndios foi submetida 

candidatura ao programa PRODER, mais 

concretamente à sub-acção 2.3.1.1 – Defesa 

da Floresta Contra Incêndios com os objectivos 

de alargar a rede de Pontos de Água 

fundamentais, que permitem o abastecimento 

de meios aéreos (helicópteros) e veículos 

terrestres e ainda à caracterização, aderente 

à realidade, do território do concelho com 

cartografia de uso do solo e de modelos de 

combustíveis que servirá de apoio às acções 

descritas, mas que poderá ser utilizada como 

cartografia de base noutros instrumentos de 

gestão territorial.

Política social
Em termos de política social procuramos 

garantir a igualdade de oportunidades a 

toda a população. Empenhamo-nos em 

desenvolver parcerias com todas as instituições 

concelhias, funcionando o Município numa 

lógica de agente dinamizador da Rede Social 

do Concelho.

Continuamos a conceder apoio ao Centro 

de Acolhimento Temporário para crianças 

e jovens, a funcionar há cerca de 1 ano. 

Este Centro acolhe 11 crianças e jovens, 

encaminhados pelas Comissões de Protecção 

de Crianças e Jovens e pelos Tribunais. 

Mantemos o apoio técnico e logístico à 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

de Melgaço, contribuindo, desta forma, para 

a protecção das crianças e jovens deste 

concelho e para a promoção dos seus direitos.

No que concerne à população idosa, 

continuamos a trabalhar numa lógica de 

parceria com as IPSS. Estão a decorrer as obras 

de construção do Centro de Dia de Chaviães, 

nas antigas instalações da Escola Primária, 

estando prevista a sua conclusão para o início 

do próximo ano. Este equipamento social irá 

acolher 25 idosos durante o dia e permitirá o 

reforço do apoio domiciliário.

Também está em fase de conclusão o novo 

Lar para Idosos, propriedade da Santa Casa da 

Misericórdia que irá acolher 30 utentes. 

Ainda no que concerne ao alargamento da 

cobertura do apoio aos idosos, procuramos 

apoiar a criação de respostas nas freguesias 

da zona da montanha, nomeadamente, a 

construção de Lar de Terceira Idade e Centro 

de Dia do Centro Interparoquial e Social do 

Alto Mouro, em Parada do Monte e de um 

Centro de Convívio em Cousso.

Prevê-se ainda a criação de uma unidade 

de apoio domiciliário em Paderne, da 

responsabilidade da Associação D. Paterna, 

nas antigas instalações da cantina da Escola 

Primária, bem como, a apresentação de 

candidatura para remodelação da Escola 

Primária para Centro de Dia e Creche.

Vamos apoiar a Delegação da Cruz Vermelha 

Portuguesa na criação de uma Residência 

Autónoma para pessoas portadoras de 

deficiência mental.

De modo a dar resposta às necessidades de 

cuidados de saúde por parte da população 

idosa e/ou em situação de dependência, e 

numa lógica de aproximação à população, 

visando assegurar a igualdade social na 

prestação dos cuidados de saúde, a Unidade 

Móvel de Saúde do Concelho de Melgaço 

continuará a deslocar-se quinzenalmente a 

todas as freguesias.

Dinamizamos actividades socioculturais, 

nomeadamente, o Projecto “Actividade”, em 

parceria com IPSS, Centro de Saúde e IPVC, 

promovendo a actividade física nos idosos. 

Promovemos ainda outras acções de ocupação 

dos tempos livres de crianças e idosos, como o 

Dia Mundial da Criança, Actividades de Verão, 

Dia Mundial dos Avós e Passeio dos Idosos.

Mantemos o apoio à criação de condições de 

habitabilidade nas habitações dos agregados 

familiares desfavorecidos, através da atribuição 

de apoios financeiros ou materiais para 

realização de obras de beneficiação nas suas 

habitações.

Continuamos a implementar o plano 

transversal de medidas de apoio – Plano 

de Desenvolvimento Sustentável e Solidário 

(PDSS), actuando quer a nível da protecção 

da família, da natalidade e da terceira idade, 

quer pela criação de incentivos à fixação de 

jovens no concelho, nomeadamente, Incentivo 

à Natalidade/Adopção; Apoio à primeira 

infância, através do reembolso do montante 

dispendido com a mensalidade da Creche, 

para os agregados familiares residentes no 

Concelho de Melgaço, incluídos no primeiro 

escalão da Tabela de Mensalidades praticada 

pela Instituição; Apoio aos Casais Jovens, 
através da isenção de taxas de edificação 

previstas no Regulamento Municipal para os 

jovens até aos 35 anos; Apoio às Famílias 

Numerosas, alterando os escalões de tarifação 

do consumo de água para as famílias com um 

agregado igual ou superior a 5 pessoas; Apoio 

aos Idosos, através da criação do “Cartão de 

Idoso”, reduzindo em 50% as tarifas e taxas 

praticadas nos Espaços culturais, de Desporto 

e Lazer de gestão Municipal.

Zona urbana
A câmara Municipal, no prosseguimento da sua 

política de preservação e defesa do ambiente 

e qualidade de vida dos Melgacenses, 

tem apostado na preservação, limpeza e 

manutenção de todo o Espaço Público, 

respectivamente nas Ruas, Parques Infantis, 

Jardins, etc. Neste âmbito tem adquirido novos 

equipamentos (como a Varredora Automática, 

papeleiras, cinzeiros, contentores, etc.), tendo 

disponibilizado aos funcionários equipamentos 

e utensílios adequados para o desempenho 

das respectivas tarefas.

Para 2010, e no seguimento da mesma politica 

daremos continuidade à ampliação dos 

espaços verdes no Concelho e renovaremos 

os equipamentos necessários para mantermos 

o nível de qualidade de vida dos Melgacenses 

e de todos aqueles que o visitam Melgaço.

Obras de melhoramento na zona rural
Com a conclusão, em 2009, das empreitadas 

de abastecimento de água às Freguesias de 

Fiães, Parada do Monte e Lamas do Mouro, o 

Concelho de Melgaço atinge uma cobertura 

de 96%, respeitante ao respectivo sistema, 

superando o objectivo de 95% de Portugal 

para 2013. Contudo, existem povoações com 

pouca densidade populacional que necessitam 

de ser abrangidas pelo respectivo sistema, 

tendo o Município efectuado uma candidatura 

ao Programa de Valorização Operacional 

Territorial (PVOT).Sapadores Florestais

Projecto Actividade alargado à Freguesia de Cousso

Beneficiação da Rua da Calçada

 >> 
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 A política aplicada na gestão dos sistemas 

de abastecimento de água não diz apenas 

respeito ao aumento de cobertura das 

populações, mas também à qualidade de 

água fornecida aos consumidores.

A recolha dos resíduos indiferenciados da 

responsabilidade do Município, realizada com 

o auxílio de duas viaturas, estando garantida a 

respectiva recolha em quantidade e qualidade. 

No período de Verão estes circuitos são 

reforçados, devido ao aumento populacional 

verificado nessa altura do ano. Por todo o 

território concelhio estão distribuídos cerca 

de 800 contentores para a deposição de RSU, 

na sede do Concelho iniciou-se a substituição 

dos respectivos contentores pelo sistema dos 

enterrados, por motivos de enquadramento 

paisagístico quer por ocupação de espaço.

Desde 2007, e assim continuará em 2010, faz-

se contratação de uma empresa especializada 

na área para proceder à limpeza e desinfecção 

dos contentores de RSU.

Está implementado um serviço de recolha 

de Monstros/Monos que além de ser um 

serviço gratuito para o Munícipe, contribui 

para a supressão dos potenciais focos de 

contaminação que o depósito destes resíduos 

originou sempre que o produtor/detentor de 

tais resíduos os abandonou pelos variados 

espaços despovoados existentes no concelho.

A gestão dos resíduos recicláveis (papel, 

embalagens e vidro) é da responsabilidade da 

empresa Valorminho, estando distribuídos pelo 

concelho diversos Ecopontos para a respectiva 

deposição.

O Município reforça, todas as sextas-feiras 

a recolha do papel e embalagens, na Zona 

Urbana da Vila, junto de comércios e grandes 

produtores destes resíduos, de forma a evitar 

sobrelotação dos respectivos Ecopontos.

Modernização administrativa
novas tecnologias
A Inovação e tecnologia são grandes apostas 

do Município para o ano 2010. Nomeadamente 

na área da Educação, há ainda muito por 

fazer, e são essas lacunas que pretendemos 

colmatar: melhores ferramentas de 

aprendizagem, inovadoras e apelativas, novos 

conteúdos e novas formas de abordagem aos 

temas leccionados. A área do Turismo também 

será alvo de investimento pois pretendemos 

criar uma ferramenta de trabalho transversal 

a todos os actores turísticos do concelho e da 

região, potenciando assim uma gestão mais 

agregada a todas as valências do território. A 

cultura não será esquecida pois, como parte 

integrante da oferta turística da região, terá 

também investimentos dinamizadores da 

oferta global.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA TEM PLATAFORMA ELECTRÓNICA

ACTIvIDADE MUNICIPAL COM NOvOS REGULAMENTOS

Dando seguimento ao previsto no Código dos 

Contratos Públicos (CCP) o Município adoptou 

a Plataforma electónica VortalGov, através da 

qual realiza procedimentos concursais.

De acesso universal para os fornecedores 

através do endereço à plataforma é gratuita 

para o acesso, consulta das peças concursais 

disponibilizadas e para a apresentação de 

propostas, interagindo ainda com o Portal dos 

Contratos Públicos, onde são obrigatoriamente 

publicados todos os procedimentos de 

contratação pública efectuados em Portugal.

A adopção da plataforma electrónica, que tem 

por objectivo desmaterializar a contratação 

O Município reformulou e/ou desenvolveu um 

leque alargado de Regulamentos Municipais 

que, após consulta pública, se encontram já 

aprovados pelo Executivo e pela Assembleia 

municipais.

São quinze novos regulamentos, respeitantes 

à liquidação e cobrança de taxas e outras 

receitas municipais (RLCTOR), ao exercício de 

diversas actividades sujeitas e licenciamento 

municipal, ao Arquivo Municipal, à utilização 

e serviços prestados na Porta de Lamas de 

Mouro, à utilização e serviços prestados na 

Casa da Cultura e Biblioteca Municipal, à 

venda ambulante, à organização e exploração 

do Centro Coordenador de Transportes, aos 

empreendimentos turísticos e estabelecimentos 

de alojamento local, à execução do regime 

de exercício da actividade industrial (REAI), 

à organização e exploração do edifício do 

mercado municipal, à publicidade e ocupação 

do domínio público, ao Cemitério Municipal, 

aos sistemas abastecimento de água e de 

drenagem de águas residuais, aos resíduos 

sólidos, higiene e limpeza pública, e ainda aos 

preços da Divisão de Serviços Urbanos.

Em consulta pública estão o Projecto 

de Regulamento Municipal de taxas de 

urbanização e edificação, e de taxas do 

Regulamento Municipal do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos de 

venda ao público e de prestação de serviços, 

bem como as respectivas fundamentações 

económicas e financeiras.

Os regulamentos aprovados, bem como os 

que se encontram em consulta, podem ser 

consultados nos serviços e/ou no Portal do 

Município na internet. 

A reformulação e/ou desenvolvimento da 

regulamentação da actividade municipal tem 

por objectivo a adequação, à Lei, das diversas 

práticas e procedimentos, tornando-os mais 

transparentes e acessíveis, para os serviços e 

para os munícipes.

pública, tornando-a mais universal, simples e transparente, representa mais um passo em frente 

na modernização municipal.

www.vortalgov.pt

Àgua e Saneamento são investimentos prioritários
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PROTECÇÃO AO CONSUMIDOR REFORÇADA

Empenhado na defesa dos direitos dos 

consumidores do concelho, o Município 

associou-se ao CIAB – Centro de Informação, 

Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal 

Arbitral de Consumo), através da assinatura de 

um protocolo.

A assinatura decorreu no dia 28 de Janeiro, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, contando 

com a presença do Secretário de Estado da 

Justiça e da Modernização Judiciária, José 

Magalhães, da Directora-Geral do Consumo, 

Teresa Moreira, do Presidente do CIAB, Victor 

Sousa, e do Presidente da Câmara, Rui Solheiro.

Durante a cerimónia o Secretário de Estado 

da Justiça e da Modernização Judiciácia, José 

Magalhães, elogiou o Município pelo empenho 

em aderir a este centro de arbitragem, e 

felicitou o CIAB pela inovação e pelo trabalho 

de proximidade que tem vindo a desenvolver.

Salientando a importância da descentralização 

e do trabalho em rede, o Presidente da Câmara, 

Rui Solheiro, manifestou grande satisfação em 

assinar um protocolo que vem ajudar, de forma 

gratuita e próxima da população, a prevenir e 

a resolver problemas no âmbito da justiça.

Enquanto Centro de Arbitragem, reconhecido 

pelo Ministério da Justiça, o CIAB faz sobretudo 

informação e mediação, ao nível do direito de 

consumo, nacional e internacional, e ainda ao 

nível da iniciativa “Casa pronta”.

PROTECÇÃO CIvIL REFORÇADA COM NOvOS SERvIÇOS E MEIOS

O serviço de Sapadores Florestais, que se 

encontra a trabalhar no concelho desde o início 

do passado mês de Março, veio reforçar os 

meios locais de protecção civil, nomeadamente 

no que respeita à prevenção e vigilância contra 

incêndios, mas também de apoio ao seu 

combate e rescaldo.

Para o efeito conta com uma equipa, composta 

por cinco elementos e uma viatura devidamente 

equipada, que se encontra ainda integrada 

no dispositivo de prevenção estrutural da 

Autoridade Florestal Nacional (AFN), identificada 

com o código SF 24-111 Melgaço.

Actualmente a equipa desenvolve acções 

de prevenção estrutural de DFCI – Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, que constam da 

execução de faixas de gestão de combustíveis, 

ou seja, cortes, limpeza e trabalhos de redução 

de matos, entre outros.

A acção dos sapadores ocorre em praticamente 

todo o concelho, à excepção das freguesias 

de Castro Laboreiro e de Lamas de Mouro, 

que dispõem de um outro serviço prestado no 

âmbito do PNPG- Parque Nacional da Peneda-

Gerês.

O SMPC- Serviço Municipal de Protecção Civil 

reforçou ainda os meios disponíveis através 

da aquisição de uma lâmina limpa-neves, em 

forma de cunha, que funciona adaptada a uma 

retroescavadora, e possui 2.5 metros de largura 

útil de trabalho.

A nova lâmina, que representou um 

investimento de cerca de 5.600€ vem juntar-se 

a uma outra já existente, de fabrico artesanal, 

e a dois espalhadores de sal, um deles 

adquirido em 2009, equipamentos destinados 

à desobstrução de estradas e caminhos, em 

tempo de neve.

SANEAMENTO DE PENSO E ALvAREDO EM EXECUÇÃO

Após a entrada em funcionamento das redes de abastecimento de água e de saneamento nas freguesias 

de Parada do Monte e Lamas de Mouro, onde decorrem as respectivas ligações às habitações, continuam a 

decorrer as empreitadas de execução das redes públicas de tratamento de águas residuais domésticas em 

Penso (1ª fase) e Alvaredo (2ª fase).

Os trabalhos, que estiveram temporariamente suspensos devido ao mau tempo, decorrem nos lugares de 

Bouças, Fontainha, Charneca, Maninho, Padreiro, Pinheiro e Corredoura, em Alvaredo e, em Penso, ao longo 

da EN 202, entre o Bairro Pequeno e a Rabosa e ainda em Ranhó. 

A empreitada de execução da rede permitirá a 

drenagem destes lugares para a ETAR existente na 

Zona Industrial, complementando assim os sistemas 

destas duas freguesias.

As redes concelhias de abastecimento de água e 

de saneamento têm sido uma aposta contínua do 

executivo que, aos poucos, as tem estendido a todo 

o concelho. Para dar continuidade a este trabalho, 

tão importante para a defesa do meio ambiente 

e da qualidade de vida da população, foram 

efectuadas seis candidaturas, uma ao ON - Programa 

Operacional da região Norte, e as outras cinco ao 

POVT- Programa Operacional de Valorização do 

Território (QREN), candidaturas essas que aguardam 

aprovação das entidades competentes.

A assinatura do protocolo contou com a presença do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães
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Caminho do Telheiro

CONCELHO CONTA COM TRÊS NOvOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

O concelho passará a dispor, durante o segundo semestre do corrente 

ano, de três novos equipamentos sociais, cuja execução resulta das 

sinergias criadas entre o Governo, o Município e as instituições locais de 

solidariedade social.

Os equipamentos – o novo lar da Santa Casa da Misericórdia, o Centro 

de Dia de Chaviães, e o Centro de Recursos da APPACDM – aportam 

respostas diferenciadas às necessidades do concelho, em áreas como o 

apoio aos idosos e aos cidadãos com deficiência.

Centro de Recursos/Hípico
A área do Monte de Prado acolheu este novo equipamento 

que, encontrando-se associado ao Centro de Reabilitação 

de Prado/APPACDM, dará apoio a cidadãos com deficiência 

física e/ou psíquica. Para o efeito conta com dois picadeiros, 

cavalariças e outras áreas associadas ao seu funcionamento, 

como bar, balneários e instalações sanitárias, entre outros.

Centro de Dia de Chaviães
Situado na antiga escola primária e tutelado pelo Centro 

Paroquial e Social da Freguesia, este centro de dia pode 

acolher diariamente vinte e cinco idosos, prestando ainda 

apoio domiciliário a outros 25.

Lar da Misericórdia
Implementado em Eiró, o novo Lar tem capacidade para 

acolher 30 novos utentes, dispondo, para o efeito, de um 

edifício de dois pisos, com vinte quartos, salas de jantar e de 

convívio, para além de outros espaços indispensáveis ao seu 

funcionamento.
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RIO MINHO COM PERCURSO MARGINAL REvITALIZAÇÃO DAS TERMAS vAI MESMO ARRANCAR

O Monte de Prado será “recortado” por um trilho pedestre, denominado 

“Percursos marginais do Rio Minho”, e que ao longo pouco menos que 

5 Km percorre um espaço natural, inserido na Rede Natura. 

Para a sua implementação será necessário proceder à marcação de 

trilho e à limpeza da levada, à construção de um passadiço em madeira, 

numa extensão de mil metros e com duas zonas de descanso, bem como 

à colocação de cestos de lixo, de sinalética e de painéis interpretativos 

em nove pontos do percurso – A vila, o Alvarinho, o Centro de Estágios, a 

levada, o Monte de Prado, o Rio Minho, as pesqueiras, a geomorfologia 

e a paisagem, e ainda as termas.

A execução do trilho, que se encontra em fase de análise de propostas, 

tem um custo estimado em cerca de 212 mil euros, 75% dos quais 

financiados pelo ON.2 no âmbito do Eixo Prioritário 3, referente à 

valorização e requalificação ambiental e territorial.

Com a concretização deste projecto o Município revitaliza o potencial 

turístico desta zona, ao mesmo tempo que cria mais um atractivo para 

o concelho.

O protocolo de cooperação, assinado entre 

o Município e a Vidago Melgaço e Pedras 

Salgadas, em Setembro último, e que já obteve 

o parecer positivo das entidades competentes, 

conduzirá, em breve, à celebração do contrato 

que permitirá finalmente ao Município intervir 

formalmente no Parque Termal, promovendo 

a sua revitalização.

Devido ao grau de complexidade de algumas 

das intervenções a efectuar, nomeadamente 

no que respeita ao balneário termal, a 

Câmara dirige a sua acção imediata para o 

aproveitamento da zona de lazer do Parque.

Assim, e até ao verão, será executada a 

construção do bar, a limpeza e preparação 

das zonas de passeio, arranjado o mini-golfe, 

intervencionado o riacho, de forma a torná-lo 

novamente navegável, e aberta ao público da 

Fonte Termal.

Com estas intervenções e com as acções 

previstas de animação local, o Município 

pretende que o usufruto do complexo termal 

seja devolvido aos melgacenses no mais curto 

espaço de tempo possível.

BAR (a construir)

Balneário Termal

Curso de água
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Lugar das Cainheiras – Procedeu-se à reparação do depósito 

de água de consumo doméstico e ao restauro do tanque público 

deste Lugar.

Escola antiga – Concluíram-se os trabalhos de construção dos 

muros de vedação da antiga casa da Escola de Cousso, onde será 

criado posteriormente um centro de recreio.

Caminho Igreja/Tojeira – Precedeu-se ao alargamento deste 

caminho, situada no Lugar de Cousso.

Acesso ao largo do Cubato - Foi reconstruído o muro de vedação 

no acesso ao Largo, de forma a possibilitar o acesso a viaturas de 

maior porte.

Diversos - Foram executadas vários trabalhos de limpeza de 

valetas, obstruídas pelo mau tempo que se fez sentir.

ALvAREDO CHAvIÃES

CASTRO LABOREIRO COUSSO

Saneamento – Terminada a passagem do saneamento encontram-

se a decorrer trabalhos de nivelamento e preparação do piso, entre 

Bouças (Alvaredo) e Rabosa (Penso).

Estação meteorológica – Adquiriu-se uma estação meteorológica, 

que se encontra instalada no Lugar do Côto, destinada a apoiar os 

viticultores locais.

Garagem – Concluíram-se os trabalhos de construção de uma 

garagem, no Lugar do Côto, destinada a acolher o tractor e as 

alfaias.

Lugar de Padreiro – Está a proceder-se ao arranjo de valetas, na 

antiga estrada nacional, com encanamento de águas e nivelamento 

do piso.

Centro de Dia - Executados os trabalhos de adaptação da 

antiga escola primária a centro de dia, procede-se agora ao seu 

equipamento interior.

Parque de estacionamento – Concluíram-se os trabalhos 

de criação de um espaço, junto ao cemitério, destinado a 

estacionamento. Também junto à Igreja continuam os trabalhos de 

criação de um espaço destinado a estacionamento.

Suportes dos contentores de lixo – Procedeu-se à construção de 

suportes aos contentores de lixo, em diversos lugares da Freguesia.

Capela do cemitério – Procedeu-se à instalação de luz eléctrica 

nesta capela, que também foi alvo de pequenas beneficiações.

Diversos – Foram levados a cabo pequenos arranjos no cemitério 

e efectuada a limpeza de valetas e aquedutos, um pouco por toda 

a Freguesia.
Estação meteorológica Centro de Dia

Lugar das Cainheiras Escola antiga
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Caminho Orjaz/Confurcos – Foram concluídos os trabalhos de 

abertura/alargamento e de construção de muros de suporte neste 

caminho.

Ligação Orjaz/Cavaleiro Alvo (S. Paio) – Foi efectuada a 

abertura deste acesso, que liga as duas freguesias. 

Diversos – Foram levados a cabo trabalhos de limpezas em valetas 

e caminhos públicos, e efectuada a poda de árvores da freguesia.

Ligação Ponte da Cela/Pereiro – Encontram-se em fase de 

conclusão os trabalhos de alargamento e de construção de muros 

de suporte deste acesso, que contou também com a passagem da 

rede de saneamento, entre Pereiro e Moinho Fundeiro. Esta ligação 

será  posteriormente pavimentada.

Caminho Lameiro/Coelhos – Concluíram-se os trabalhos de 

alargamento e de construção de muros neste acesso, que já se 

encontra pavimentado.

Abastecimeto de água – Procedeu-se à limpeza das nascentes e 

dos reservatórios de abastecimento de água à freguesia.

Diversos – Procedeu-se à limpeza de valetas em toda a freguesia.

CRISTÓvAL FIÃES

CUBALHÃO GAvE

Largo do Cruzeiro – Procedeu-se à compra de um campo neste 

largo, destinado a parque de estacionamento e área de lazer, sendo 

ainda reservado um espaço para acolher as festas da freguesia.
Cemitério paroquial – Continuam a decorrer os trabalhos de 

alargamento do cemitério.
Largo do Cruzeiro Cemitério paroquial

Ligação Orjaz/Cavaleiro Alvo (S. Paio) Ligação Ponte da Cela/Pereiro
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Instalações sanitárias – Estão a ser erguidas novas instalações 

sanitárias públicas, de apoio à Igreja e ao Cemitério. A cave 

funcionará ainda como espaço de arrumação para utensílios de 

trabalho.

Largo da Igreja e Cemitério – Procedeu-se à colocação de 

gradeamento, de protecção às zonas de estacionamento criadas 

neste Largo, e à execução de passeios.

Redes de abastecimento de água e saneamento – Encontra-se concluída a 1ª fase da 

execução das redes públicas de abastecimento e de drenagem de águas residuais domésticas, 

que servem praticamente toda a freguesia. As redes serão entretanto estendidas ao Lugar da 

Costa de Baixo.

Ligação Carrascal/Cortegada – Procedeu-se à construção de valetas e de travessias nesta 

estrada, até à Portela.

Caminho do Gorgolo – Foi executada a pavimentação, em betão, deste caminho, que liga o 

Lugar do Casal a Cortegada.

Lugar da Lagarteira – Foi realizada a pavimentação, em cubo, de um largo do lugar.

Lugar do Carrascal – Procedeu-se ao alargamento de um caminho do lugar, e reconstruído 

o seu muro de vedação.

Lugar do Côto Santo – Foram refeitos dois muros de suporte à estrada municipal, que se 

encontravam danificados pelo mau tempo.

Diversos – Vão sendo levados a cabo trabalhos de limpezas em valetas e caminhos, em 

diversos lugares da freguesia.

LAMAS DE MOURO PADERNE

PAÇOS PARADA DO MONTE

Saneamento – Concluíram-se os trabalhos de execução da rede 

pública de tratamento de águas residuais domésticas, que já se 

encontra em funcionamento.

Lugar de Porto Ribeiro – Foi efectuado o calcetamento, em 

calçada à portuguesa, de um caminho do lugar.

Cemitério – O novo Cemitério da Freguesia, situado nas imediações 

do actual, já se encontra concluído. Com 83 sepulturas e 87 

gavetões, este espaço dispõe de uma Capela mortuária e zona de 

estacionamento.

Estrada Queirão/Feira do Gado – Após infra-estruturação do 

saneamento básico, este estrada foi entretanto pavimentada, em 

tapete betuminoso.

Estrada do Granjão – Está a proceder-se ao alargamento deste 

acesso.
Lugar de Porto Ribeiro Cemitério

Largo da Igreja e Cemitério ETAR



26 27

Caminho Vila Nova/Galvão – Concluíram-se os trabalhos de 

execução de muros e a reposição de latadas neste caminho.

Beneficiações – Procedeu-se à beneficiação de diversas bermas 

e entradas, em propriedades que se encontravam desniveladas 

devido à pavimentação, nas estradas entre Prado e Paderne, e na 

ligação entre o lugar de Serra e da Breia.

Diversos – Foi efectuada a limpeza de valetas e aquedutos, um 

pouco por toda a Freguesia, e no Cemitério Paroquial.

Caminho da Cabana – Procedeu-se à pavimentação, em cubo, de 

dois caminhos neste Lugar, e ainda à captação de água pública.

Caminho Regadinhas/Paçô (1ªfase) – Concluíram-se os trabalhos 

de construção de muros de suporte, e de captação e canalização 

de águas neste acesso, que brevemente será pavimentado.

Largo da Igreja – Foi efectuada a repavimentação, em tapete 

betuminoso, deste largo.

Diversos – Procedeu-se à limpeza de valetas e aquedutos, um 

pouco por toda a freguesia, e no Cemitério Paroquial. Devido ao 

mau tempo dos últimos meses foram ainda levados a cabo diversos 

trabalhos de limpeza em estradas, caminhos e estradões.

PENSO REMOÃES

PRADO ROUSSAS

Saneamento – Os trabalhos de execução da rede de drenagem 

de águas residuais, interrompidos devido ao mau tempo, terão 

entretanto continuidade.

Centro de Convívio – Continuam a decorrer os trabalhos de 

adaptação da antiga escola primária a centro de convívio, com 

pavimentação do recinto exterior e colocação de candeeiros de 

iluminação. 

Diversos – Procedeu-se à limpeza de bermas e valetas da Freguesia.

Largo e Adro da Igreja – Concluíram-se os trabalhos de 

calcetamento deste espaço, que em breve terá iluminação própria.

Cruzeiro – Procedeu-se à reconstrução do muro de suporte do 

largo do Cruzeiro, que se encontrava em risco de aluimento.

Cruzeiro/Folia – Foi efectuada a recuperação da valeta de recolha 

de águas pluviais e rego de herdeiros, entre o Cruzeiro e o Lugar 

da Folia.

Diversos – Foram levados a cabo trabalhos de limpeza nos 

cemitérios, em valetas e caminhos públicos da Freguesia.
Centro de Convívio Largo e Adro da Igreja

Caminho Vila Nova/Galvão Caminho da Cabana
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ALvARINHO E FUMEIRO PARA PROvAR E SABOREAR

O dia 30 de Abril marca o início de mais uma 

Festa do Alvarinho e do Fumeiro, um evento 

com reconhecido interesse turístico, que se 

prolonga até 2 de Maio.

Nesta 16ª edição, estarão representados 

36 produtores de Vinho Alvarinho, da Sub-

Região de Monção e Melgaço e 9 de fumeiro, 

distribuídos por uma espaço coberto com cerca 

de 5.000 m2, complementado com stands de 

associações e/ou entidades cuja actividade se 

encontra relacionada com a vida económica, 

social e cultural do concelho, e ainda por 

tasquinhas.

O programa apresentado para os três dias 

da festa é longo e variado, passando pelos 

concursos de produtos locais – mel, salpicão, 

presunto e broa - pelo encontro de apicultores 

e a workshop sobre o mel do Alto Minho, 

pelo atletismo, através da Milha Urbana do 

Alvarinho, pelo desporto aventura, com as 

descidas do Rio Minho em rafting, os passeios 

em kart cross pela Rota do Alvarinho e pela 3ª 

edição dos trilhos do Alvarinho em BTT, e ainda 

pela animação, diurna e nocturna.

A Festa, cuja abertura oficial decorrerá 

pelas 11 horas do dia 30, sendo presidida 

pelo Secretário de Estado das Pescas e da 

Agricultura, Dr. Luís Medeiros Vieira, recebe 

anualmente milhares de visitantes.

Rails de protecção (Assadura) – Procedeu-se à colocação de 

cerca de 140 metros de rails de protecção, na Rua Sra. da Orada.

S. PAIO

vILA

Ligação Cavaleiro Alvo/Orjaz (Cubalhão) – Foi efectuada a 

abertura deste acesso e a sua pavimentação, em tout-venant.

Caminho do Paço – Procedeu-se ao alargamento deste caminho, 

para posterior pavimentação.

Caminho da Frieira – Procedeu-se à pavimentação deste caminho, 

em cimento.

Abastecimento de água – Foi executada uma nova captação, 

junto aos depósitos, para reforço da rede pública de abastecimento.

Diversos – Foram levados a cabo trabalhos de limpeza, em valetas 

e caminhos públicos da freguesia.
Ligação Cavaleiro Alvo/Orjaz (Cubalhão) 

 Rua Sra. da Orada
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GASTRONOMIA ANIMOU FINS-DE-SEMANA

PRODUTOS LOCAIS APRESENTADOS NA BTL

CASTA ALvARINHO é EXCEPÇÃO NO PAÍS

Durante os meses de Fevereiro e Março a gastronomia típica marcou 

presença nos restaurantes do concelho através da realização de duas 

iniciativas - “Lampreia do Rio Minho – um prato de excelência” e “Fim-

de-semana gastronómico” – que atraíram ao concelho centenas de 

apreciadores.

Assim, e nos dias 13 e 14 de Fevereiro, as ementas apresentaram o 

cozido, com carnes de porco bísaro, e bucho doce com compota de 

alvarinho, numa iniciativa, promovida pelo Turismo do Porto e Norte de 

Portugal, E.R. e pelo Município, com o objectivo comum de consolidar o 

produto “Gastronomia e Vinhos” como uma realidade da região.

A degustação da lampreia - com arroz, à bordalesa, frita, com ovos ou 

assada – decorreu ao longo de todos os fins-de-semana, através da 

iniciativa “Lampreia do Rio Minho – um prato de excelência”, promovida 

pela ADRIMINHO em conjunto com  os municípios de Caminha, Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira, uma acção 

com vista à criação de uma rede intermunicipal para promoção deste 

recurso endógeno.

Paralelamente a esta iniciativa esteve patente, na Casa da Cultura, a 

exposição “O Rio Minho e a Pesca da Lampreia”, que contou com o 

apoio do Aquamuseu, da Junta de Freguesia de Lanhelas, da Corema, 

da Associação Cultural e Recreativa S. Tiago de Penso e de alguns 

pescadores locais.

Melgaço marcou presença na edição 2010 

da Feira Internacional de Turismo (BTL), através 

da realização de um Showcooking de “Alta 

cozinha com Alvarinho”, no dia 13 de Janeiro, 

dia de abertura do certame.

O Showcooking, a cargo do Chefe de cozinha 

Nuno Martins, do Monte de Prado Hotel & SPA, 

constou da confecção, ao vivo, de lampreias 

do Rio Minho, seca e à bordalesa, aliando os 

produtos locais a uma confecção gastronómica 

de qualidade.

Paralelamente, e como não podia deixar de 

ser, na BTL foram ainda apresentados outros 

produtos locais de qualidade, como o presunto 

e os enchidos, as compotas, os licores, o bucho 

doce, e os bolinhos de milho, acompanhados 

numa prova de vinho Alvarinho e espumantes 

do concelho.

A participação do Município na BTL 2010, que 

decorreu em Lisboa, entre os dias 13 e 17 

de Janeiro, foi realizada em conjunto com a 

Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte 

de Portugal (ERTPN), e insere-se num trabalho 

de promoção continuado e sustentado, 

neste caso dirigido a um público específico - 

distribuidores, profissionais do sector, jornalistas 

especializados, importadores, escanções, 

membros de clubes de vinhos, agências de 

viagens e operadores turísticos.

Ao contrário do que estava inicialmente 

previsto, e apesar dos muitos interesses 

envolvidos, a designação Alvarinho continua 

a ser exclusiva da Sub-Região de Monção e 

Melgaço.

A exclusividade, concedida através do regime 

de excepção, o único aprovado no âmbito 

da Portaria n.º 199/2010, de 14 de Abril, que 

estabelece as normas de indicação do ano de 

colheita e das castas de uvas na rotulagem 

dos produtos vitivinícolas, vem reconhecer, de 

forma inequívoca, a especificidade e unicidade 

deste vinho.

A portaria, que veio transpor para a legislação 

nacional uma directiva comunitária, previa, no 

seu projecto inicial, a possibilidade de incluir, 

nos produtos vitivinícolas sem Denominação de 

Origem ou Indicação Geográfica, a indicação 

das castas de uvas, desde que produzidas a 

partir de uvas colhidas em território nacional 

continental.

Ao ter conhecimento de tal possibilidade, e das 

consequências desastrosas que daí adviriam 

para padrões de qualidade do Alvarinho e, 

consequentemente, para a economia local, 

os municípios de Monção e de Melgaço e 

a Associação de Produtores de Alvarinho 

prontamente manifestaram, ao Ministério da 

Agricultura, o seu desagrado fundamentado 

face ao projecto.

A Portaria agora publicada, que aplica o regime 

de excepção à casta Alvarinho, vem defender 

o produtor mas também o consumidor que, 

de outra forma, correria o risco de consumir 

um produto, com a mesma designação, 

mas sem os mesmos níveis de qualidade, 

reconhecida nacional e internacionalmente e 

internacionalmente.

Exposição “O Rio Minho e a Pesca da Lampreia” - Casa da Cultura

Denominação de origem controlada
Sub-Região de Monção e Melgaço
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CARNAvAL ANIMOU O CONCELHO CONCELHO ADERIU À INICIATIvA “LIMPAR PORTUGAL”

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAI ESTUDANTES A LAMAS

O Entrudo deste ano foi mais animado e 

diversificado, já que ao tradicional e colorido 

desfile das escolas se juntaram os bailes dos 

idosos e das associações locais.

Assim, os festejos foram inaugurados 

pelos idosos que, no dia 11 de Fevereiro, 

transfiguraram o gimnodesportivo do Centro 

de Estágios, participando num baile repleto 

de fantasias e de cores, ao qual não faltou 

animação musical e um pezinho de dança. 

O baile, organizado no âmbito do Projecto 

Actividade, reuniu cerca de cento e cinquenta 

idosos, provenientes das instituições locais e 

da comunidade.

No dia 12 decorreu o desfile das escolas, que 

junta os alunos dos diversos níveis de ensino, 

desde o pré-escolar ao superior, passando 

pelo profissional e especial. No desfile, ao 

qual assistem muitos familiares e apreciadores, 

não faltaram os palhaços e arlequins, o 

Peter Pan, a Sininho e o Capitão Gancho, os 

robots, o capuchinho vermelho e o caçador, 

os pescadores e até a família Simpson, entre 

outros.

Prontas para a paródia típica desta época 

também as associações locais de juntaram, 

no dia 14, na sede de “Os Fronteiriços”, 

onde cerca de oitenta convivas participaram 

num almoço convívio, com baile e, claro, um 

pequeno desfile.

O Município e as associações locais aderiram 

à iniciativa “Limpar Portugal” através da 

actividade “Vamos limpar o trilho pedestre da 

Branda da Aveleira”, que decorreu no passado 

dia 21 de Março.

A iniciativa começou pelas 10h00, com a 

concentração dos cerca de cem participantes 

junto à Capela da Senhora da Guia, de onde 

partiram para o trilho, ao longo do qual foi 

efectuada a operação de limpeza. Depois, 

e para repor energias, houve um almoço 

convívio, ao qual se seguiu a plantação de 

diversas árvores, e a colocação das placas 

simbólicas do seu apadrinhamento pelas 

associações participantes.

Sob proposta da Associação Humanitárias 

dos Bombeiros Voluntários, esta iniciativa 

contou com a participação do Município e 

A Porta de Lamas de Mouro recebeu, desde 

o início do ano, mais de 500 alunos, que até 

aqui se deslocaram no âmbito do programa 

de educação ambiental.

Os alunos, pertencentes a diferentes níveis de 

ensino e oriundos de diversos pontos do país, 

participaram em actividades desenvolvidas 

nos diversos espaços da Porta, sendo ainda 

acompanhados em percursos rodoviários e 

pedestres. 

A Porta de Lamas de Mouro, inaugurada 

em 2004, é uma estrutura vocacionada 

essencialmente para a recepção e informação 

dos visitantes do Parque Nacional da Peneda-

Gerês (PNPG). 

das associações “Os Cucos”, “Os Simples”, “Os Fronteiriços”, ACD de Paderne, “Noites Gaiteiras”, 

“Veranda da Aveleira”, ACR de S. Tiago de Penso, “Mouro” 21, “Comédias do Minho”, e “Melgaço 

Radical”.

ATRIBUÍDOS 15 INCENTIvOS À FORMAÇÃO

Apostando na valorização do potencial humano do concelho, o 

Município aprovou, em reunião do executivo de 8 de Fevereiro, 

a atribuição de 15 incentivos de apoio à formação de quadros 

superiores, no valor total de 27.550,00 euros.

Os incentivos, atribuídos anualmente, destinam-se a auxiliar as 

famílias a fazer face à despesas relacionadas com o prosseguimento 

de estudos dos filhos, e a eles podem concorrer todos os estudantes, 

naturais do concelho, que frequentem estabelecimentos de 

ensino superior e pertençam a agregados familiares com baixos 

rendimentos.

Baile em “Os Fronteiriços”

Após a limpeza do trilho, cada associação participante plantou e apadrinhou três àrvores

Colégio dos Cedros EB 2,3 de Lijó

Festa dos idosos Desfile das escolas do concelho Desfile das escolas do concelho
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MUNICÍPIO DESENvOLvE CAMPANHA DE RECOLHA DE LÂMPADAS CENTRO ACOLHEU ESTÁGIOS DE FUTEBOL

Dando mais um passo na protecção da qualidade de vida da população 

e do meio ambiente está a ser desenvolvida no concelho uma campanha 

de recolha de lâmpadas inutilizadas.

A campanha conta, para além da distribuição de cartazes e de um 

folheto informativo, com a criação de três pontos de recolha próprios, 

de forma a evitar o depósito inadequado destes detritos junto com 

lixos indiferenciados e/ou em vidrões, uma vez que contêm substâncias 

perigosas, como o mercúrio.

Desenvolvida pelo Município, através da Divisão de Serviços Urbanos, 

esta campanha conta com o apoio da Valorminho – Valorização 

e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A, empresa que procederá ao 

encaminhamento destes detritos para tratamento. 

Desde o início de 2010 o Centro de Estágios 

acolheu já duas equipas internacionais de 

futebol – o Sport Clube Luanda e Benfica e 

o Impact de Montreal - uma nacional – o 

Leixões - e ainda uma “escolinha”, através do 

departamento de formação do SC Rio Tinto.

Na estreia do ano marcou presença o Sport 

Luanda e Benfica, equipa que pelo quarto ano 

consecutivo escolhe Melgaço para se preparar 

para o início de temporada do Girabola, o 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão Angolana.

O Benfica que Luanda, que permaneceu em 

estágio entre os dias 27 de Janeiro e 16 de 

Fevereiro, treinou com nova equipa técnica, 

tendo o Professor Álvaro de Alameida Mavi 

como treinador, e realizou, ao longo do estágio, 

diversos jogos treino, frente ao Cerveira, ao 

Moreirense, ao Boavista e ao Melgacense.

Coincidindo ainda com o final de estágio dos 

angolanos também o Leixões Futebol Clube 

escolheu Melgaço para, entre os dias 9 e 11 

de Fevereiro, realizar um mini-estágio sob a 

orientação do novo treinador, o espanhol 

Fernando Castro Santos.

Entre os dias 22 de Fevereiro e 4 de Março 

o Centro de Estágios acolheu os canadianos 

do Impact de Montreal que, durante a sua 

estada disputaram três jogos treino, frente ao 

SC Freamunde, ao Boavista, e ao Celta de Vigo, 

tendo ainda organizado um “Open Camp”.

Nas camadas jovens, e depois de em finais de 

2009, ter acolhido o Santa Maria FC, também 

o departamento de formação do SC Rio Tinto 

escolheu Melgaço para, nos dias 13 e 14 de 

Março, realizar um mini-estágio.
Pontos de recolha

Impact de Montreal

Sport Clube Luanda e Benfica

Leixões F.C.

• Câmara Municipal

 Divisão de Serviços Urbanos

 Estaleiro Municipal

• Junta de Freguesia da Vila
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PONTE… NAS ONDAS EM CONGRESSO

TEATRO

EXPOSIÇÕES
AGENDA CULTURAL 
ALARGADA A ARBO

O concelho foi palco, entre os dias 22 e 28 

de Fevereiro, da estreia da peça “Homens 

perfeitos”, apresentada pela Associação 

Comédias do Minho nas freguesias da Gave, 

Roussas, Castro Labroreiro e Cristóval, e ainda 

na Casa da Cultura.

Encenada por Raquel Silva a partir das 

farsas de Anton Tchékhov, e interpretada por 

Gonçalo Fonseca, Luís Filipe Silva, Mónica 

Tavares, Rui Mendonça e Tânia Almeida, esta 

comédia conduziu os espectadores através 

da vida das pessoas comuns, com problemas 

e defeitos banais, dando-lhes acesso à 

profunda humanidade dos personagens e a 

possibilidade de rir dos seus defeitos.

A Agenda Cultural de Melgaço foi recentemente 

alargada ao concelho vizinho de Arbo, com 

o objectivo de facilitar, à população dos 

dois lados da fronteira, o conhecimento e a 

possibilidade de participar nas actividades 

desenvolvidas nos dois concelhos.

Passando a designar-se “VIVER MELGAÇO e 

ARBO” a agenda, editada desde 1999, informa, 

em português e castelhano, sobre diversas 

iniciativas, como festas, cinema, exposições, 

concertos e teatro, disponibilizando ainda 

um pequeno roteiro turístico sobre espaços e 

valências para visitar.

Na contracapa é divulgado o “documento 

do mês”, uma iniciativa do Arquivo Municipal  

dedicada, este ano, à República.

7 a 31 de Janeiro

“3 Mários” – Exposição de pintura de Mário 

Alegria, Mário Garrido e Mário Rebelo de 

Sousa

3 de Abril a 5 de Maio

Trabalhos, de Ondina Esteves

23 de Abril a 5 de Maio

“32 perguntas 32 respostas” - Exposição 

comemorativa do 25 de Abril, cedida pelo 

Centro de documentação 25 de Abril da 

Universidade de Coimbra

Os quinze anos de trajectória do projecto 

“Ponte… nas Ondas!” deram origem à 

realização de um congresso internacional, 

denominado “Pontes de Cultura, pontes de 

futuro”, e que decorreu nos dias 23 e 24 de 

Abril, no Museu do Verbum, em Vigo, e no dia 

25 na Casa da Cultura de Melgaço.

O congresso, que culminou com o 

concerto “Pontes no atlântico”, contou 

com a participação de personalidades da 

comunicação e outras relacionadas com o 

património imaterial galaico-português que, 

em conjunto, reflectiram sobre a trajectória 

desta iniciativa e sobre a sua importância para 

a região transfronteiriça.

O concerto, que teve lugar no dia 25 na 

Casa da Cultura, contou com a presença dos 

cantores Uxia, da Galiza, do português João 

Afonso, e da brasileira Socorro Lira.

Ponte... nas Ondas! é uma experiência 

educativa que se vem desenvolvendo desde 

1995 graças à cooperação entre escolas 

primária e secundárias da Galiza e do norte 

de Portugal.

Partindo de uma emissão radiofónica de 12 

horas, realizada integramente por alunos 

galegos e portugueses, a jornada foi evoluindo 

e alargando o seu âmbito, ao longo destes 

quinze anos de actividade.

Este ano, o “Ponte… nas ondas!” decorreu no dia 

16 de Abril, com emissão através da Internet, 

com realização da UVIGO-TV e acessível em 

www.pontenasondas.org.
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Postal da colecção do Núcleo Museológico / Torre de Menagem da Câmara Municipal

“TÁSSE A LER” COM A EPRAMI

BIBLIOTECA ANIMADA

A Biblioteca Municipal e a EPRAMI têm dado 

corpo ao Projecto “Tásse a Ler”, através da 

realização de diversas acções de promoção 

da leitura, e que têm vindo a ser desenvolvidas 

no concelho desde o mês de Janeiro, com o 

objectivo de aproximar o público da biblioteca.

Durante as sessões de “Escrita mal comportada 

- Como nasce uma pequena comunidade de 

leitores jovens”, “Eu sou tu - oficina de desenho, 

experimentação do corpo e escrita criativa”, os 

alunos da EPRAMI que acompanham o Projecto 

foram conduzidos através da escrita criativa e 

da exploração das possibilidades do corpo e 

das personagens que o habitam. Através da 

performance “Camões era um poeta Rap”, 

conciliou-se o público com a mestria da Língua 

Portuguesa, aproximando a Lírica da vivência 

contemporânea.

A Biblioteca Municipal acolheu, durante o mês de Janeiro, duas 

actividades, integradas no Itinerâncias Culturais-Programa de acções de 

promoção da leitura, da Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB).

A primeira decorreu no dia 12 e contou com a participação de 20 alunos 

do 5ºano que, através do atelier de leitura de poemas e projecção 

de imagens matemáticas, levada a efeito pelo Grupo do Sótão, foram 

“Desmatematicando”.

À descoberta de novos vocábulos e sua grafia, e do significado e sentido 

das palavras, partiram 39 alunos do 9ºano, através da actividade 

“Palavras marcianas”, realizada no dia 19 Janeiro, por Miguel Horta.

Aberta ao público geral decorreu, a 27 de Abril, no café Cova do Leão, a actividade “Um rio de 

contos” que, contando com a participação dos contadores de histórias Miguel Horta e Thomas 

Backt proporcionou uma magnífica sessão de contos e leitura de textos.

O projecto “Tásse a ler”, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, é promovido pelos 

municípios da Vale do Minho-AM, através da Rede de Bibliotecas, e decorre entre Setembro de 

2009 e Abril de 2011.

“Escrita mal comportada”

Desmatematicando Palavras marcianas

“Eu sou tu”




