
Festa promove excelência
dos produtos locais

Políticas de desenvolvimento
local são sustentáveis
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Aplicados os referidos critérios à realidade do Tribunal de Melgaço obteremos os seguintes resultados:

1. O volume processual médio entre os anos de 2008-2010 foi de 317,6 e não 251, como consta do Ensaio, aumentando para 407 novos 
processos em 2011;

2. A distância entre o tribunal judicial de Melgaço e o tribunal judicial de Monção para as populações mais afastadas do centro urbano de 
Melgaço é em média superior a 1 hora;

3. O edifício do Tribunal foi construído em 2001 reunindo excepcionais condições de funcionamento;
4. De acordo com os últimos dados do INE a população residente no concelho de Melgaço obteve, no último ano de 2011, um aumento de 1 

ponto percentual, contrariando, pela primeira vez, a diminuição de população residente denotada nos últimos 50 anos;
5. Não existem no concelho meios alternativos de resolução de litígios, sendo a alternativa mais próxima, embora com jurisdição apenas em 

matéria de Consumo o CIAB com sede na cidade de Braga;
6. Atualmente Melgaço dispõe de serviços públicos de Finanças, Segurança Social, Conservatória, Agrupamento de Escolas com pré-escolar, 

1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino tecnológico, ensino profissional (Escola Profissional do Alto Minho Interior), ensino superior (Escola Superior de 
Desporto e Lazer de Melgaço do Instituto Politécnico de Viana do Castelo), Centro de Saúde e CTT- Correios de Portugal.

Consideramos, também, que quer os dados estatísticos quer o conceito de proximidade têm que ser revistos de acordo com os seguintes factores:

a. Tendência denotada no último ano civil, que revela um aumento populacional, contrariando a tendência negativa das últimas décadas, 
passando a população residente no concelho de Melgaço de 9 176 para 9211. Esta inversão fica a dever-se às politicas de desenvolvimento 
sustentável, investimento e emprego implementadas nos últimos anos pelo município, que a par dos resultados de evolução populacional 
alcançou neste concelho a mais reduzida taxa de desemprego do país (2.8%), sendo ainda o município português onde a crise económica 
se faz sentir com menos impacto (INE, IEFP, DGAL, Banco de Portugal); medidas contrastadas por politicas da Administração Central que visam 
acentuar o padrão de litoralização e reforçar o movimento de concentração populacional junto das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto 
e que assentam exclusivamente em fatores demográficos que estão a conduzir à destruição económica e social do interior e à densificação 
do litoral com graves consequências para o todo nacional.

b. A distância considerada terá que atender à escassez de transportes públicos regulares entre os 2 concelhos e as idiossincrasias geográficas 
deste território de montanha, que não é servido por carreiras públicas sendo o único meio de transporte das populações de montanha o táxi, 
o que na realidade torna a acessibilidade à Justiça um luxo acessível a poucos.

Em suma, não podemos aceitar que a proposta do Ministério preveja a deslocação de milhares de pessoas, dezenas de quilómetros para terem 
acesso à Justiça, sem equacionarem a deslocação dos Magistrados.
A medida que o Governo propõe, insere-se numa politica fortemente penalizadora para as populações do interior, ao longo dos anos discriminadas, 
levando hoje a que 80% dos Portugueses estejam concentrados em 30% do Território Nacional com as consequências negativas que daí advêm 
para o País no seu todo.
Naturalmente, que usaremos todos os meios constitucionalmente permitidos para evitar o encerramento do Tribunal de Melgaço.
O Tribunal é fundamental para garantir uma justiça de proximidade, a que as pessoas têm direito e tem uma carga simbólica insubstituível da 
presença do Estado no Território.

Além de existirem referencias à organização judicial desde os inícios da nacionalidade, mais precisamente a 1183, a Comarca de Melgaço foi 
instituída por Decreto de 24 de Outubro de 1855, assumindo uma importância histórica e cultural, tendo merecido vários artigos científicos e obras 
publicadas, dentro das quais se destaca a obra do Dr. Augusto César Esteves, que assinalou o centenário desta Comarca: “Organização Judicial 
de Melgaço” de 1955.
Apareceu agora o Governo, com uma proposta de Reorganização Judiciaria que ensaia a extinção do Tribunal de Melgaço. Diz o estudo, do 
Ministério da Justiça, que a manutenção ou extinção dos tribunais obedece a um conjunto de critérios: volume processual, distancia de um tribunal 
alternativo, qualidade das instalações, meios alternativos de resolução de litígios, etc.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro
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O Concelho de Melgaço tem vindo a ser assinalado, na comunicação social, como um bom 

exemplo de desenvolvimento e de promoção de qualidade de vida, cujos resultados são visíveis. 

As referências, baseadas em estudos e estatísticas de âmbito nacional, estabelecem Melgaço 

como o concelho português com menor índice de desemprego (2,8% em 2011, segundo dados 

do INE), ou como sendo o concelho mais resistente à crise (classificação atribuída pelo Jornal 

Expresso, com base em dados do INE, IEFP, DGAL e Banco de Portugal).

POLÍTICAs DE DEsENVOLVIMENTO LOCAL sÃO susTENTÁVEIs
Concelho tem a menor taxa de desemprego e é o que menos sente os efeitos da crise

Os bons resultados obtidos prendem-se com 

o desenvolvimento de uma política coesa e 

continuada, que aposta no aproveitamento 

dos diversos recursos locais para promover o 

desenvolvimento sustentado e sustentável do 

concelho.

Tem sido assim o investimento realizado ao 

longo dos anos na qualidade dos produtos 

locais, com especial destaque para o Vinho 

Alvarinho, um produto de vital importância 

económica e turística, exclusivo da Sub-região 

de Monção e Melgaço.

O incentivo dado aos agricultores locais 

para a plantação da uva desta casta, a 

existência de uma adega maioritariamente 

pública e a aposta na promoção através do 

Solar do Alvarinho e da Festa do Alvarinho 

e do Fumeiro e ainda da realização de um 

concurso internacional conduziram a que, 

em pouco mais de dez anos, Melgaço seja 

um nome incontornável quando se fala de 

Vinho Alvarinho, não só pela crescimento do 

número de produtores e marcas, mas também 

pelo amadurecimento e inovação realizados, 

nomeadamente ao nível dos derivados, como 

o espumante ou a aguardente.

Um investimento que se estendeu também 

ao fumeiro tradicional, tanto na promoção 

como no apoio dado aos produtores para 

que criassem pequenas unidade de produção, 

passando pelo processo de certificação 

do presunto, da chouriça e do salpicão de 

Melgaço..

Para além da terra e das condições climáticas 
únicas, outros recursos culturais e naturais têm 
também vindo a ser colocados ao serviço do 
desenvolvimento do concelho.
Exemplo disso é, em termos culturais, a 
Rede Melgaço Museus, composta por cinco 
espaços museológico entre os quais a Torre 
de Menagem, o de Castro Laboreiro, o Espaço 
Memória e Fronteira, dedicado ao contrabando 
e à emigração e o único Museu de Cinema do 
país. Nos recursos naturais a Porta de Lamas 
de Mouro, a primeira das cinco estruturas de 
apoio à visitação do Portas do PNPG - Parque 
Nacional da Peneda-Gerês a entrar em 
funcionamento, o aproveitamento do potencial 
eólico através da instalação de aerogeradores 
e, mais recentemente, a total recuperação do 
Parque Termal do Peso e a sua adaptação a 
um moderno SPA termal.

Enquanto investimento âncora, também o 
Centro de Estágios, com as suas vertentes 
de desporto profissional e de lazer, atraiu 
ao concelho um hotel e uma pousada da 
juventude, sendo determinante ainda para a 
criação da ESDL – Escola Superior de Desporto 
e Lazer de Melgaço, em construção nas suas 
imediações.

A sinalização de percursos pedestres e de 
natureza, a preservação e musealização de 
um vasto património, a defesa da gastronomia 
e das tradições, a transformação de lugares 
emblemáticos em aldeias turísticas, ou 
a vasta oferta de animação turística e 
desportiva existente, entre muitos outros, 
são simultaneamente causa e reflexo deste 
modelo de desenvolvimento, com mais valias 
económicas para os diversos actores da 
economia local.

Economia local que explora aquilo que é 
naturalmente seu e o aproveita em prol do 

desenvolvimento e da qualidade de vida 
da população. Esta política levou a inverter 
a tendência consecutiva de diminuição da 
população do Concelho e, pela primeira vez 
nos últimos cinquenta anos, Melgaço viu, no 
ano 2011, aumentar a sua população (1% de 
acordo com dados do INE).

Escola Superior de Desporto e LazerAdega Quintas de Melgaço

Centro de Estágios

Solar do Alvarinho

Parque Termal do Peso
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Em Melgaço o executivo e a Assembleia 

Municipais são unânimes – O Tribunal da 

Comarca, instituído em 1855, não pode 

encerrar, conforme é a intenção do Governo, 

preconizada no documento de reorganização 

da estrutura Judiciária.

No dossier de contestação enviado à Ministra 

da Justiça, Dra. Paula Teixeira da Cruz, O 

Município sustenta que, e apesar de não 

concordar com os critérios estabelecidos para 

a reorganização, a proposta de extinção deve 

ser corrigida, dado que o concelho preenche 

os requisitos de manutenção do Tribunal – quer 

pelo volume médio de processo, como pela 

distância superior a uma hora até ao tribunal 

judicial mais próximo, pela não existência de 

outras formas de arbitragem ou pelo facto de 

o edifício onde está instalado ser novo e da 

propriedade do Ministério da Justiça. 

Por tudo isto o Município espera que a 

proposta seja, de facto, corrigida e que o 

concelho mantenha o Tribunal da Comarca, 

salvaguardando assim um dos direitos 

fundamentais inscritos na constituição, que é o 

direito dos cidadãos à justiça.

O apoio do Município a todos os que 

pretendam investir no concelho foi reforçado 

com a entrada em funcionamento do espaço 

Melgaço Invest, estrategicamente localizado 

na Praça da República, num dos pontos mais 

centrais da sede do concelho.

O novo espaço, que vem dar nova visibilidade 

ao serviço de apoio ao investidor, auxilia 

os possíveis empreendedores locais, 

nomeadamente informando-os sobre as 

possíveis formas de financiamento ao projecto 

que pretendem desenvolver, das normas 

legislativas referentes à actividade económica 

em questão e das regras de licenciamento 

dos espaços comerciais/industriais, entre 

outras, acompanhando ainda a instalação 

das empresas e auxiliando os empresários 

existentes na resolução de problemáticas 

diversas.

Em 2011 este serviço reencaminhou para o 

programa de desenvolvimento rural PRODER 

cerca de 2.5 milhões de euros de investimento 

e, actualmente, há três processos em 

análise no âmbito do fundo MelgaçoFinicia, 

representando um potencial investimento de 

95 mil euros.

A aposta num espaço deste género é pois 

fundamental para incentivar a economia 

local e promover a criação de emprego, 

contribuindo assim para melhorar a qualidade 

de vida da população. 

ÓRGÃOs AuTÁRquICOs MANIFEsTAM-sE CONTRA ENCERRAMENTO DO TRIBuNAL

INVEsTIMENTO NO CONCELhO APOIADO

Tribunal Judicial de Melgaço foi inaugurado, a 28 
de Junho de 2002, pela então Ministra da Justiça, 
Celeste Cardona

Tem uma IDEIA de negócio?

NÓS AJUDAMOS a concretizá-la!

1855 – Instituição da Comarca de 

Melgaço, por Decreto de 24 de Outubro

1988 - Câmara adquire o terreno ao lado 

dos edifício dos Paços do Concelho, que 

posteriormente cede ao Ministério da 

Justiça, para este aí construir um novo 

tribunal.

2002 - Inauguração do novo edifício, 

construído de raiz, um investimento 

superior a um milhão e trezentos mil 

euros (266.706.604$00)

2012 - Comunicação Social torna pública 

a reforma do sistema judicial preconizada 

pelo Governo, e da qual faz parte a 

intenção de encerramento do Tribunal da 

Comarca

3 Fev - Executivo Municipal envia carta de 

desagrado à Ministra da Justiça

25 Fev - Assembleia Municipal aprova, 

por unanimidade, uma Moção de repúdio 

à extinção do Tribunal

20 Mar - Executivo remete à Ministra da 

Justiça um dossier de contestação, através 

do qual fundamenta e pede a correcção 

da proposta, dado que o concelho 

preenche os requisitos de manutenção 

do Tribunal.

Cronologia
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O Arquivo Municipal, em funcionamento 

no edifício dos Paços do Concelho desde 

2001, adquiriu recentemente uma série de 

programas e equipamentos, que vêm facilitar 

o acesso, local ou remoto, ao catálogo da 

documentação à sua guarda.

Em breve, e graças ao novo software de gestão, 

será possível a qualquer interessado aceder 

aos documentos custodiados pelo Arquivo e 

solicitar a sua reprodução, através do Portal na 

internet do Município.

Para o efeito foram adquiridos também 

dois equipamentos de digitalização de 

documentos, tamanho A2 para documentação 

histórica e A0 para projectos, uma impressora 

de grandes formatos, quatro computadores e 

ainda uma solução de armazenamento digital 

dos dados, através de dois servidores próprios, 

uma storage, e respectivas licenças.

Agora, e depois de os serviços já terem 

efectuado o levantamento e diagnóstico 

da documentação, está a proceder-se 

à digitalização dos diversos fundos 

documentais, nomeadamente dos processos 

de licenciamento de obras particulares, 

bem como à migração dos instrumentos de 

descrição para a nova aplicação de gestão.

As aquisições, realizadas ao abrigo de uma 

candidatura ao Eixo Prioritário III do Programa 

Operacional Regional do Norte ON.2, 

representam um investimento cerca de 125 

mil euros, e têm por objectivo final prestar um 

melhor e mais eficaz serviço aos cidadãos.

O Executivo municipal aprovou, em 22 de Fevereiro último, duas 

propostas de regulamento, respeitantes às regras de publicidade e 

ocupação do domínio público e aos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.

Os novos regulamentos, que estiveram em apreciação pública durante 

um período de trinta dias, entrarão em vigor após a sua publicação em 

Diário da República.

O Município promove o licenciamento de 

queimadas no concelho, cuja execução 

programada tem em consideração diversas 

variantes de segurança, tais como as condições 

meteorológicas e os índices de risco temporal 

de incêndio.

Durante o mês de Fevereiro, e como 

medida de sensibilização e incentivo ao uso 

controlado do fogo, os serviços municipais, 

juntamente com os Sapadores Florestais e os 

Bombeiros Voluntários, executaram queimadas 

licenciadas, nas freguesias de Castro Laboreiro, 

Chaviães e Cubalhão, numa área total superior 

a 30 hectares.

O licenciamento é a única forma de evitar 

comportamentos de risco que poderão resultar 

em incêndios florestais. A licença para fazer 

queimadas é por isso mesmo obrigatória, 

e deve ser pedida através do Gabinete  

Agro-florestal da Câmara.

18.915,00€ é o montante total atribuído pelo município a 11 alunos 

do concelho que frequentam, no ano lectivo de 2011/2012 o ensino 

superior público. 

Aos incentivos, cujas candidaturas decorrem anualmente durante os 

meses de Outubro e Novembro, concorreram 32 estudantes, vinte e 

um dos quais excluídos por frequentarem estabelecimentos de ensino 

privados, cursos de especialização tecnológica, ou por os agregados 

terem rendimentos per capita superiores à retribuição mínima mensal 

garantida, conforme previsto no Regulamento.

ARquIVO MAIs DIGITAL

NOVOs REGuLAMENTOs

PROMOVER quEIMADAs CONTROLADAs

INCENTIVOs À FORMAÇÃO ATRIBuÍDOs



12 13

A Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL) 

contará, já no próximo ano lectivo, com 

instalações próprias, passando a funcionar 

num novo edifício, actualmente em construção 

nas imediações do Centro de Estágios.

No edifício, que tem a estrutura já 

completamente erguida, estão a ser executados 

trabalhos de alvernaria, de execução das redes 

de saneamento, abastecimento de água e de 

drenagem de águas pluviais, de instalação de 

aquecimento e infra-estruturação eléctrica, e 

ainda de pavimentos térreos.

A sua construção, que vem completar a 

oferta educativa do concelho, está orçada em 

cerca de 4.5 milhões de euros e é financiada 

pelo FEDER no âmbito do ON.2 – Programa 

Operacional Regional do Norte.

EsCOLA suPERIOR DE DEsPORTO E LAZER COM INsTALAÇÕEs PRÓPRIAs

O decorrer das obras foi acompanhado de perto pelo 
Conselho Local de Educação que, a 21 de Março, 
realizou uma visita ao local
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O Parque da Termas do Peso está a ser alvo de uma profunda intervenção, que visa a sua total 

revitalização e colocação ao serviço do desenvolvimento económico do concelho.

PARquE E BALNEÁRIO TERMAL EM INTERVENÇÃO

O edifício do balneário termal, onde 

funcionará um moderno SPA, está a ser alvo 

de reconstrução, adaptação e ampliação. 

A fachada, que manterá os traços originais, 

beneficiou do reforço das paredes exteriores, 

enquanto que as interiores foram demolidas, 

dando lugar a uma nova distribuição espacial. 

Ainda no interior, e aproveitando as galerias 

existentes no sub-solo, foram executadas as 

drenagens de águas residuais. Na área de 

ampliação, correspondente à piscina, decorrem 

os trabalhos de sondagem arqueológica, 

e nos anexos – antiga casa do guarda e 

área técnica – foram já demolidas parte das 

paredes, estando a decorrer a recuperação 

dos telhados. 

Na área do Parque, onde decorre a terceira 

e última fase de regeneração, foi efectuada a 

limpeza de vegetação infestante, o abate de 

árvores secas, a poda de arbustivas, a plantação 

de herbáceas e a limpeza dos regatos. Nos 

arruamentos secundários foram executadas 

as infra-estruturas de drenagem de águas 

pluviais e de electricidade, estando a decorrer 

a recuperação e/ou criação de caneletes, para 

drenagem de águas pluviais superficiais e, 

simultaneamente, delimitação dos canteiros. A 

pré-regularização destes acessos, em saibro, e 

a reconstrução de escadarias foram outros dos 

trabalhos já executados.

O acesso rodoviária interior também foi 

beneficiado, através da regularização da 

plataforma e de nova pavimentação, em 

cubo de granito, sendo que a identificação 

sinalética dos espaços do parque – Balneário, 

Fonte principal, Fonte nova, Bar, Parque infantil, 

instalações sanitárias, circuito de mini-golfe e 

alameda – também já foi adjudicada.

Balneário termal

Arruamentos interiores e regato

Acesso rodoviário e tratamento do coberto vegetal

As intervenções, a cargo da empresa municipal 

Cura Aquae – Termas de Melgaço E.M., 

representam um investimento global superior 

aos 5 milhões de euros, financiados no âmbito 

de uma candidatura ao ON.2 – Programa 

Operacional Regional do Norte.
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O Município continua a apostar fortemente em dotar o Concelho de redes públicas de 

abastecimento de água e de tratamento de águas residuais domésticas (saneamento), um esforço 

continuado de garantia de qualidade de vida da população e de defesa da qualidade  ambiental.

Depois de efectuada a beneficiação do acesso 

ao núcleo habitacional de Eiró, avança agora 

a abertura de um novo arruamento, que 

fará a ligação entre o Lar da Santa Casa da 

Misericórdia e Carvalho Lobo, numa extensão 

de aproximadamente 225 metros lineares.

A empreitada, adjudicada à empresa 

Construcciones Obras y Viales, SA, por 

160.184,64€+ IVA e com um prazo de 

execução de 90 dias, deverá arrancar em 

breve.

O novo arruamento, financiado no âmbito 

do ON.2 - Programa Operacional Regional 

do Norte, vem dar continuidade ao processo 

de regeneração urbana da vila, iniciado há já 

alguns anos, e que incluiu intervenções no e 

em redor ao Centro Histórico, as acessibilidades 

ao Centro de Estágios e a revitalização das 

margens do Rio do Porto.

Chaviães
Monte do Côtaro – Foi efectuada a limpeza de mato 
na zona envolvente ao parque de merendas e de 
protecção à reflorestação do Baldio, realizada ao 
abrigo do Programa AGRO, em 2006.

Cubalhão
Antiga escola primária – Após cedência do edifício, 
pela Câmara, por um período de 25 anos, está a 
proceder-se à recuperação do telhado e à lavagem 
de paredes, com vista à adaptação do espaço a 
centro de convívio para idosos.
Caminho das Veigas/Portela - Continuam a decorrer 
os trabalhos de construção dos muros de vedação 

dos campos.

REDEs PÚBLICAs EM EXECuÇÃO EIRÓ COM NOVO ACEssO

OuTROs INVEsTIMENTOs

Presentemente estão a decorrer trabalhos 

de execução de sistemas de saneamento 

na Freguesia de Penso (2ªfase), Cristóval, 

Chaviães e Gave, bem como nos lugares de 

Pomares (Paderne) e Cela (Cousso).

Em Penso, Pomares e Cela, onde as condutas 

estão já praticamente implantadas, os 

trabalhos avançam para a colocação da 

estação elevatória e para a pavimentação 

de valas. Na Gave decorrem os trabalhos de 

implantação de condutas, enquanto que em 

Cristóval e Chaviães se aguardam as baixadas 

eléctricas para efectuar o arranque dos 

sistemas, entretanto concluídos.

A rede de abastecimento de água está a ser 

alargada em Castro Laboreiro, onde decorre 

a execução de implantação de condutas, 

abrangendo os lugares das “Brandas” e, 

posteriormente, de construção de reservatório 

para abastecimento.

Este conjunto de intervenções, que representam 

um investimento superior a dois milhões e 

quinhentos mil euros, são financiadas no 

âmbito do POVT - Programa Operacional 

Valorização do Território.

Também com financiamento garantido, mas 

através POCTEP - Programa Operacional 

de Cooperação Transfronteiriça Espanha-

Instalação de ETAR, na Cela (Cousso) ETAR de Chaviães Cubalhão Chaviães

Abastecimento de água em Castro Laboreiro Saneamento em Penso

Portugal, através do Programa Carisma, está 

a execução da rede de saneamento de Fiães, 

que abrangerá lugares com Adavelha, Fulão, 

Porto Carreiro, Faval, Balsada e Adedela.

A empreitada já foi a concurso público, 

encontrando-se actualmente em fase de 

adjudicação.



18 19

Município aderiu ao Projecto Rios

A implementação no concelho do Projecto 

Rios, ou Rio no VERBA, apoiada e apadrinhada 

pelo Município, visa a participação social na 

conservação dos espaços fluviais do concelho, 

prevenindo e evitando a possível alteração  

e/ou deterioração da sua qualidade.

Para o efeito é necessária a constituição de 

equipas (no mínimo de quatro pessoas), que 

adoptem e monitorizem troços específicos de 

um rio ou ribeira à sua escolha (500 metros). 

Após a inscrição e selecção do troço, a equipa 

recebe um Kit didáctico, no valor de 60€, com 

todo o material necessário à monitorização 

do seu troço. A monitorização, que consta 

da observação e recolha de diversos 

dados, deverá ser efectuada duas vezes 

ao ano, no Outono e na Primavera, sendo 

complementada, anualmente, pela realização 

de pelo menos uma acção de melhoria.

A equipa assume assim a responsabilidade 

de vigiar e proteger o troço adoptado, 

contribuindo para a melhoria dos recursos 

hídricos e para a preservação de um dos bens 

essenciais mais preciosos – a água.

A iniciativa, que chegou a Portugal em 2006, 

é promovida pela Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental (ASPEA), que coordena 

o Projecto, pela Associação de Professores de 

Geografia (APG), pela Liga para a Protecção 

da Natureza (LPN) e pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

As margens do Rio Minho estão a ser alvo de 

uma profunda intervenção, a decorrer entre o 

cais de São Marcos e o Monte de Prado, numa 

área aproximada de 31.991 hectares.

Os trabalhos, de limpeza e plantações, 

constam da remoção e controlo de espécies 

invasores, da plantação de autóctones, da 

gestão de combustível com desmatação para 

protecção do trilho pedestre, da gestão de 

combustível com redução da densidades no 

estrato arbóreo, da plantação de folhosas na 

área envolvente ao Centro de Recursos da 

APPACDM, e do controlo e limpeza de mato 

(Monte do Rio).

A intervenção, adjudicada por 204.663,23+IVA, 

está a ser realizada em parceria com a ARH 

Norte I.P., ao abrigo do Plano de Valorização 

dos Serviços dos Ecossistemas das Região 

O Município e o Instituto da Segurança Social 

I.P. estão a promover a qualificação de doze 

habitações do concelho, com vista a melhorar 

as condições básicas de habitabilidade e 

de mobilidade das pessoas idosas, com o 

objectivo último de prevenir e evitar a sua 

institucionalização.

As habitações em intervenção - duas em Castro 

Laboreiro, uma em Cubalhão, duas em Parada 

do Monte, três em Paços, uma em Roussas, 

duas em Paderne e outra em S. Paio – foram 

seleccionadas mediante parecer do Conselho 

Local de Acção Social (CLAS) da Rede Social. 

As qualificações, que representam um 

investimento total de até 42 mil euros, 

decorrem ao abrigo do Programa Conforto 

Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI), 

assegurado financeiramente pela Segurança 

Social, e deverão estar concluídas até Maio.

MARGENs DO RIO MINhO VALORIZADAs quALIFICAÇÃO hABITACIONAL EM CuRsO

O projecto Rios foi apresentado, a 14 
de Março, com vista à constituição 

de equipas de apadrinhamento 
de troços de cursos de água no 

concelho

paisagem e de avifauna, potenciando assim 

a permanência e a observação do potencial 

florístico e faunístico da área, inserida na Rede 

Natura 2000.

Biogeográfica Atlântica (VERBA), sendo 

financiada no âmbito do ON.2

O Plano VERBA prevê ainda, numa segunda 

fase, a construção de um observatório da 

Paderne Parada do Monte
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O Centro de Estágios, inaugurado em Outubro 

de 2001, é um equipamento polivalente, 

vocacionado para a prática desportiva 

profissional e de lazer, que já acolheu cerca de 

85 estágios, de equipas nacionais e estrangeiras 

e de diversas modalidades – Futebol, andebol, 

hóquei em patins, basquetebol, atletismo, 

rugby, taekwondo e Tog Chod.

O ano 2012 foi estreado pelos campeões de 

Angola que, pelo segundo ano consecutivo, 

escolheram Melgaço para a realização 

do estágio de preparação para a Liga dos 

Campeões Africanos-CAF e para o Girabola 

2012.

Assim, e entre os dias 7 e 23 de Janeiro, a equipa 

angolana do Clube Recreativo Desportivo do 

Libolo, treinada pelo ex-seleccionar nacional 

Zeca Amaral, preparou a equipa através da 

diversos treinos e também de seis jogos, frente 

ao Melgacense, ao Vianense, aos Limianos, ao 

Rápido de Bouzas, ao Coruxo e ao Chaves.

Em Abril o destaque vai para o estágio de 

atletismo, promovido pelo Director desportivo 

de L’Entente Sud Lyonnais, Daniel Aligne, 

e no qual participaram 40 atletas de alto 

nível, alguns deles internacionais, como é o 

caso de Florian Labourel, vencedor de dez 

títulos Nacionais de salto em altura (2012) 

e recordista de França, e de Isabelle Bosco, 

campeã francesa de salto em altura.

A este estágio, que decorreu de 8 a 14, seguiu-

se, de 11 a 16 o da Escola de Futebol de Hers-

Coussa, orginária de França, e que conduziu 

até Melgaço cerca de 90 jovens, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 14 anos, para 

aqui aperfeiçoarem as técnicas de jogo mas 

também conviverem e estreitarem laços.

Os concelhos de Melgaço e Monção 

acolheram, entre os dias 2 e 4 de Março, 

o Torneio Nacional Inter-associações de 

futsal masculino Sub-20, uma competição 

organizada pela Federação Portuguesa de 

Futebol e pela Associação de Futebol de Viana 

do Castelo.

Na fase zona norte do Torneio foram disputados 

onze jogos, que resultaram na classificação 

das associações de futebol do Porto (1º), de 

Bragança (2º) e de Viana (3º) – no Grupo 1 - de 

Coimbra (1º), de Aveiro (2º) e de Vila Real (3º) 

– no Grupo 2 - de Braga (1º), Guarda (2º) e de 

Viseu (3º) – no Grupo 3.

O Centro de Recursos/Hípico da Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental (APPACDM), edificado em 

Monte de Prado, encontra-se em actividade 

desde finais do ano passado e conta 

actualmente com dez alunos fixos, portugueses 

e espanhóis.

A estes alunos, que aqui frequentam aulas 

de Volteio (introdução à equitação) e Sela 

(iniciação ao cavalo montado) juntam-se cerca 

de quinze utentes da APPACDM de Melgaço, 

Monção e Valença que, três vezes por semana, 

beneficiam de hipoterapia.

Para além das aulas, este Centro, que está 

a ser explorado pelo Grupo J. Pimenta, que 

também desenvolve a sua actividade no 

Centro Equestre do Vale do Lima, oferece ainda 

serviços de desbaste e ensino, bem como de 

alojamento de cavalos.

FuTEBOL E ATLETIsMO EM EsTÁGIO

CONCELhO ACOLhEu TORNEIO NACIONAL

CENTRO hÍPICO EM ACTIVIDADE

Estágio de atletas de alto nível promovido por Daniel 
Aligne (França)

Clube Recreativo Desportivo do Libolo (Angola)  Escola de Futebol de Hers-Coussa (França)

Venha conhecer os segredos do mundo equestre 
O BAPTISMO É GRATUITO!

Centro de Recursos/Hípico Monte de Prado - Melgaço
916 783 100 / 965 370 536
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O Conselho Local de Acção Social aprovou, a 16 de Março, o Plano de Acção da Rede para o 

corrente ano, desenvolvido com base nos quatro eixos estratégicos do Plano de Desenvolvimento 

Social, e que privilegiam a intervenção na área do apoio à terceira idade, apoio à primeira 

infância, apoio à juventude e inclusão social.

O Programa “Parlamento dos Jovens”, 

organizado pela Assembleia da República e 

conduzido, localmente, pelo Agrupamento de 

Escolas, promoveu uma acção de debate sobre 

a temática das redes sociais e que decorreu, a 

9 de Janeiro, na Casa da Cultura.

Para debater o tema com os jovens a iniciativa 

contou com a participação de representantes 

do Agrupamento de Escolas, do Município, da 

CPCJ e das Associações de Pais e Encarregados 

de Educação.

Este programa, que tem como objectivo 

promover a educação para a cidadania, 

culminará com a realização de duas sessões 

nacionais, a decorrer na Assembleia da 

República, em Maio.

REDE sOCIAL APROVOu PLANO DE ACÇÃO PARA 2012

“PARLAMENTO DOs JOVENs” PROMOVEu DEBATE

No primeiro eixo, relativo ao apoio à terceira 
idade, prevê-se o alargamento da resposta 

de apoio domiciliário da Associação D. 

Paterna, para 50 utentes, e a construção de 

instalações para o Centro de Dia desta mesma 

instituição, o início da actividade do Lar de 

Terceira Idade da S.ta Casa da Misericórdia, 

a apresentação de uma candidatura para 

financiamento das obras do Centro de Dia e 

Lar de Terceira Idade do Centro Inter-paroquial 

do Alto Mouro e ainda a construção de 

instalações de apoio domiciliário e Centro 

de Dia da Associação Castro Solidário. Prevê-

se ainda a obtenção de financiamento para 

equipamento e apetrechamento da antiga 

escola do 1º CEB de Penso, com vista à criação 

de Centro de Convívio, a atribuição de serviço 

de tele-assistência a 10 utentes da S.ta Casa 

da Misericórdia, a dinamização do projecto 

“Actividade”, a participação no encontro 

anual “Redes em Festa”, e assegurar cuidados 

preventivos e de promoção da saúde, através 

da Unidade Móvel de Saúde, entre outros.

Ainda na área da terceira idade pretende-

se efectuar obras de beneficiação em 12 

agregados identificados pelos serviços 

locais ao abrigo do programa PCHI, recrutar 

e monitorizar grupos de voluntários nas 

freguesias, para apoio aos idosos, e organizar 

um Seminário dedicado à temática do 

Alzheimer.

Ao nível do apoio à 1ª infância, prevê-se a 

aquisição do equipamento e a obtenção de 
A instalação de uma residência autónoma na antiga escola de S. Gregório é um dos objectivos 

inscritos no Plano

ocupação saudável dos tempos livres, a cargo, 

quer da S.ta Casa da Misericórdia, quer da 

CPCJ e do Município, através da organização 

de actividades lúdicas em períodos não 

lectivos, iniciativas de promoção e educação 

para a saúde, privilegiando a prevenção do 

início de consumo de tabaco e a exposição 

ao fumo, bem como a redução de riscos em 

contexto escolar, e acções de esclarecimento 

para alunos do 3ºCEB e Secundário sobre uso 

de contraceptivos e planeamento familiar.

Manter-se-ão os apoios à formação de quadros 

superiores, e a formação em diversas áreas e 

níveis de ensino para os jovens do concelho.

O quarto e último eixo, relativo à inclusão 
social, prevê acções facilitadoras de 

empregabilidade, através da articulação 

de meios entre o Centro de Emprego e os 

agentes locais, a atribuição de apoios para 

obras de beneficiação com candidaturas 

aprovadas, a realização de obras na antiga 

escola de S. Gregório para criação, por parte 

da delegação local da Cruz Vermelha, de uma 

residência autónoma, e a realização de obras 

de remodelação/adaptação e obtenção de 

Acordo de Cooperação para funcionamento 

de Lar Residencial da APPACDM. Pretende-

se ainda sensibilizar a comunidade para a 

temática da violência doméstica, dinamizando 

actividades de prevenção, em contexto 

escolar, no âmbito do projecto “Família em 

Convivência”, e capacitando os agentes locais, 

ao abrigo do Projecto “Equ@l”, para as questões 

relacionadas com a temática. Sensibilizar os 

intervenientes sociais e a comunidade em 

geral para fenómenos como a pedofilia e 

o tráfico de seres humanos, é outra linha de 

intervenção.

Os objectivos deste eixo passam ainda pela 

intervenção de nível remediativo com doentes 

alcoólicos, e por elevar os níveis de qualificação 

da população adulta.

Acordo de Cooperação com a Segurança 

Social para funcionamento da creche da 

APPACDM, efectuar a avaliação diagnóstica 

de todos os processos sinalizados relativos 

a crianças em perigo e acompanhar 

as medidas de promoção e protecção 

aplicadas, proporcionando acompanhamento 

psicológico às situações sinalizadas pelos 

estabelecimentos de ensino, atribuir prestação 

financeira a todos os nascimentos/adopções, e 

efectuar o reembolso mensal da mensalidade 

da creche aos agregados do primeiro escalão. 

A dinamização do Programa de Saúde Escolar, 

orientado para a promoção de hábitos de 

alimentação saudáveis em 85 crianças do 

ensino pré-escolar (PASSEZINHO) é outra 

acção planeada.

Relativamente ao terceiro eixo, de medidas de 

apoio à juventude, estão previstas acções de 
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Entre os dias 27 e 29 de Abril decorre mais 

uma edição da reconhecida Festa do Alvarinho 

e do Fumeiro, um evento organizado pelo 

Município desde 1995 com o intuito de 

promover a excelência dos produtos locais.

Nesta décima sétima edição a programação 

mantém a qualidade a que já nos habituamos… 

Distribuídos por um recinto coberto com cerca 

de 5.000 m2 encontram-se 29 expositores de 

Vinho Alvarinho, da Sub-região de Monção e 

Melgaço, 9 produtores locais de fumeiro, 5 de 

broa e doçaria, 14 de artesanato, institucionais 

e de associações, e ainda 9 tasquinhas para 

saborear pratos típicos da região.

No interior e no exterior do recinto não falta 

animação, diurna e nocturna, com destaque 

para os concursos de produtos locais, para 

os momentos musicais e para a emissão em 

directo, a partir das 14h00 de Domingo do 

programa “Iniciativa TVI”.

Paralelamente à Festa decorrem, em 

catorze restaurantes aderentes, as jornadas 

gastronómicas, através das quais os visitantes 

poderão usufruir de menus especiais, e um 

sem número de actividades de animação 

desportiva, mais ou menos radicais, como 

Rafting, canyoning, rappel, caminhadas, um 

raid TT ou um passeio em Kart Cross pela Rota 

do Alvarinho.

Já sabe… a Festa arranca pelas 10 horas do 

dia 27 e Abril e prolonga-se até às 20h00 de 

Domingo. Não perca!

FEsTA PROMOVE EXCELÊNCIA DOs PRODuTOs LOCAIs

EXPOSIÇÃO
VENDA
PROVA 

de produtos locais

ARTESANATO

GASTRONOMIA

E MUITA ANIMAÇÃO!

Os meses de Fevereiro e Março foram dedicados 

à promoção e degustação da gastronomia 

local, através das iniciativas “Lampreia do Rio 

Minho – Um prato de excelência” e “Fim-de-

semana Gastronómico”.

Lampreia com arroz, à bordalesa, seca, frita ou 

assada… foram muitas e variadas as formas 

de confeccão deste ex-libris da gastronomia 

local, preparadas e servidas pelos onze 

restaurantes do concelho que aderiram à 

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

Para além da degustação da Lampreia, ao 

longo de todos os fins-de-semana de Fevereiro 

e Março, a iniciativa contou com um pacote 

turístico e um variado programa de animação, 

uma exposição sobre património fluvial e 

ainda a realização de um Showcooking. O 

Showcooking, que decorreu a 3 de Março na 

Casa da Cultura, reuniu cerca de vinte pessoas 

em redor dos segredos de preparação e 

confecção deste ciclóstomo, cujos segredos 

foram desvendados e saboreados.

A iniciativa, promovida pela ADRIMINHO 

e pelos municípios de Caminha, Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila 

Nova de Cerveira, decorreu, pelo terceiro ano 

consecutivo, no território do Vale do Minho.

De 17 a 19 de Março o Fim-de-semana, 
Gastronómico, foi dedicado ao cabrito do 

monte a ao bucho doce, numa iniciativa 

promovida pelo Turismo do Porto e Norte E.R. e 

pelo Município.

Ao longo destes três dias os dezoito 

restaurantes aderentes à iniciativa registaram 

grande afluência, tendo sido servidas mais de 

mil refeições.

FEVEREIRO E MARÇO DEDICADOs À GAsTRONOMIA LOCAL

Showcooking de confecção de Lampreia

Património fluvial em exposição
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A Comunidade Intermunicipal do Vale do 

Minho desenvolveu um sistema integrado de 

visitação, apresentado publicamente a 29 de 

Março, no Solar do Alvarinho, composto por 

três tipologias de roteiros físicos, um regional, 

um infantil e outro por concelho, e diversos 

conteúdos a ser disponibilizados através de 

leitor MP4. Em complemento a estes foi também 

desenvolvida uma aplicação Multimédia e 

interactiva, para consulta via computador, e 

outra de navegação GPS.

A partir de agora os municípios de Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila 

Nova de Cerveira, passam a disponibilizar, 

aos visitantes e aos operadores turísticos, 

informação de apoio à visitação e interpretação 

do seu património paisagístico e ambiental, 

através de visitas virtuais, identificação e 

descrição de pontos de interesse, vídeos e 

vocalização em três línguas – português, inglês 

e castelhano.

O Solar do Alvarinho foi palco, no passado 

dia 5 de Março, de uma prova de vinhos da 

Sub-Região de Monção e Melgaço, conduzida 

pela jornalista Sarah Ahmed, e destinada a 

seleccionar os vinhos da casta Alvarinho que 

integrarão a 7ª edição do World Atlas of Wine.

A prova, acompanhada pelo Eng. Luís Cerdeira, 

da CVRVV - Comissão de Viticultura da Região 

dos Vinhos Verdes, e pela Dra. Tânia Oliveira, 

da ViniPortugal, contou com uma mostra de 

quarenta e quatro marcas de alvarinho - 18 de 

Monção e 26 de Melgaço.

VALE DO MINhO DEsENVOLVEu sIsTEMA DE VIsITAs (ECO)TuRÍsTICAs CuLTuRA+MuLhER AssINALOu DIA INTERNACIONAL

sOLAR ACOLhEu PROVA DE ALVARINhOs PARA O WORLD ATLAs OF WINE

O Sistema de visitas (eco)turísticas: Promoção e sustentabilidade da paisagem”, foi desenvolvido 

no âmbito do Projecto de Promoção e sustentabilidade das paisagens do Vale do Minho, co-

financiado pelo ON.2, e representando um investimento total de cerca de 1.5 milhões de euros.

Para assinalar o Dia Internacional da 

Mulher, o Município promoveu a iniciativa 

Cultura+Mulher, através da qual, e entre os dias 

8 e 11 de Março, convidou todas as mulheres 

a usufruir de uma visita, guiada e gratuita, 

aos espaços museológicos inseridos na Rede 

Melgaço Museus - Núcleo Museológico da 

Torre de Menagem, Núcleo Museológico de 

Castro Laboreiro, Museu de Cinema e Espaço 

Memória e Fronteira. 

As cerca de 250 mulheres que aderiram à 

iniciativa foram ainda surpreendidas, no final 

da visita, com a oferta de uma flor, símbolo 

de gratidão e homenagem num concelho 

cuja história ficou marcada pela lenda de Inês 

Negra, a heroína que resgatou o concelho ao 

domínio castelhano.

O Wold Wine Atlas é uma publicação de 

referência internacional sobre o mundo dos 

vinhos, única pela sua abordagem cartográfica, 

que dá um sentido especial de lugar ao vinho. 

A primeira edição, de 1971, vendeu 4 milhões 

de cópias publicadas em 14 línguas. A sexta e 

última edição data de 2007.
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A Comédias do Minho – Associação para a 

Promoção de Actividades Culturais no Vale do 

Minho foi distinguida com o prémio da Crítica 

2011, atribuído pela Associação Portuguesa 

de Críticos de Teatro.

O júri, constituído por Alexandra Moreira 

da Silva, Constança Carvalho Homem, 

João Carneiro, Maria Helena Serôdio e Rui 

Monteiro, justificou a atribuição do prémio 

pelo investimento realizado na formação e 

na criação artística dentro e fora de portas, 

através de acções de formação, oficinas e 

encontros com criadores, e ainda pela co-

produção de espectáculos, para além do 

trabalho regular e permanente desenvolvido 

enquanto companhia de teatro, no âmbito do 

Projecto pedagógico aproximarte e ainda pelo 

trabalho de dinamização dos grupos de teatro 

amador, nos cinco concelhos promotores da 

Associação - Melgaço, Monção, Paredes de 

Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira.

A entrega do prémio teve lugar no passado dia 

5 de Março, no Jardim de Inverno do São Luiz 

Teatro Municipal, em Lisboa.

Presépios
Elaborados pelas crianças e jovens que frequentam a catequese no 

Arciprestado.

20 de Dezembro a 20 de Janeiro

Casa da Cultura

Recordos
Mostra de 36 obras de pintura da autoria de Juana Estevez Lopez, 

professora reformada e natural do concelho vizinho de Arbo.

4 de Janeiro a 4 de Fevereiro

Casa da Cultura

Património no território
Promovida pela Direcção Geral da Cultura do Norte, esta exposição 

deu a conhecer, através de painéis informativos com imagens, diversos 

monumentos cujas acessibilidades e condições de conservação, 

restauro e valorização, permitem a visita pública. 

13 de Março a 12 de Abril

Casa da Cultura

Associação apresentou programação

A programação da Associação para o corrente ano de 2012 foi publicamente apresentada a 20 

de Janeiro, na Casa da Cultura.

Dessa programação faz parte a peça “Inverno”, uma co-produção com o “Ao Cabo Teatro” 

apresentada, entre os dias 18 e 22 de Janeiro, na Vila e nas freguesias de Roussas, Castro 

Laboreiro e Paderne.

Para este ano está ainda prevista a realização do espectáculo de teatro “O esmagador de uvas” 

e do Fitavale – 2ºFestival de Teatro Amador do Vale do Minho, em Maio, do espectáculo de dança 

na paisagem “Solar”, em Agosto, e ainda uma performance gastronómica mais lá para o final do 

ano, entre outras acções de formação e pedagógicas.

COMÉDIAs DO MINhO GALARDOADA COM O PRÉMIO DA CRÍTICA 2011 EXPOsIÇÕEs

MÚSICA

Janeiro é época de Reis e Janeiras e, por isso mesmo, de música… E para 

dar seguimento à tradição a Casa da Cultura acolheu dois concertos – 

Ensemble e coro da Academia de Música Fernandes Fão, do Dia 7, e os 

diversos grupos e associações locais que, no dia 28, se reuniram para 

desfrutarem de um convívio musical.

A Música foi também mote para um concerto pedagógico, sobre 

a pequena história dos instrumentos musicais, e que a Academia de 

Música Fernandes Fão desenvolveu, a 6 de Março, com os alunos do 

4ºano.

Inverno

Entrega do Prémio decorreu, a 5 de 
Março, em Lisboa

Presépios

Património
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Fevereiro

Vamos cozinhar histórias
Hora do conto e atelier de escrita 

criativa, através do qual os alunos 

“cozinharam” histórias, mediante a 

sua imaginação e os ingredientes 

disponíveis.

Público: Pré-escolar e 1ºCiclo 

Local: Biblioteca Municipal

Abril

Mamoa do Batateiro – Branda 
da Aveleira
Percurso pedestre explicativo, com 

abordagem teórico-prática sobre 

a Anta e a Mamoa, o sistema agro-

pastoril da Branda e os aspectos 

geomorfológicos da região.

Público: 7º, 8º e 9º anos

Partida: Porta de Lamas de Mouro

Catabrisa
Espectáculo de teatro sombras 

e dança, apresentado pelo 

Aproximarte - Projecto Pedagógico 

da Associação Comédias do 

Minho, uma criação de Gémeo 

Luís, com interpretação de Filipe 

Caldeira, coreografia de Joana 

Providência e dramaturgia de 

Eugénio Roda.

Público: 2º, 3º e 4º anos 

Local: Casa da Cultura

Rodopios
A ilustração, os livros e os objectos, 

criados a partir do universo visual 

de Eugénio Roda, são o tema 

central de uma exposição que 

é simultaneamente uma oficina 

a ser explorada, numa iniciativa 

Aproximarte - Projecto Pedagógico 

da Associação Comédias do 

Minho.

Público: Pré-escolar

Local: Casa da Cultura

Março

O Nabo Gigante
Visualização do conto “O nabo 

gigante”, de António Mota que, 

abordando a tranquilidade do 

trabalho na terra, relembra que 

mesmo o mais pequeno e fraco 

pode ter uma importância… 

gigante!

Público: Pré-escolar

Local: Biblioteca Municipal

Viver na Idade Média
Viagem à Idade Média e aos 

hábitos da época, relacionados 

com a vida quotidiana de um 

castelo, nomeadamente com o 

sistema defensivo, a vida dentro 

da muralha e os senhores do 

castelo.

Público: 4ºano

Local: Torre de Menagem

APRENDER A BRINCAR… DOs 3 AOs 10! À descoberta da Biodiversidade 
nas margens do Rio Mouro
Acção de consciencialização 

sobre a importância do uso 

regrado deste recurso natural, 

através de uma abordagem 

teórico-prática.

Público: 5ºano

Local: Porta de Lamas de Mouro

À descoberta de novos amigos
Hora do Conto e exploração de 

livros infantis, com os alunos da 

Sala da Transição e dos Pequenos 

da Santa Casa da Misericórdia.

Os serviços educativos municipais desenvolvem, ao longo de todo o ano lectivo, uma série 

de actividades pedagógicas diferenciadas, dirigidas maioritariamente ao público escolar 

com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.

Desde Janeiro foram já realizadas cerca de doze actividades, de criação e animação da 

leitura, de educação ambiental, de exploração de histórias e tradições locais, desenvolvidas 

em espaços diferenciados – na própria escola, nos espaços museológicos, na Porta de 

Lamas de Mouro, na Casa da Cultura ou ao ar livre.

A Porta de Lamas de Mouro foi o local 

escolhido para o desenvolvimento de uma 

acção de formação, destinada a pessoal 

docente das escolas associadas ao Centro de 

Formação do Vale do Minho – Agrupamentos 

escolares de Melgaço, Monção, Valença, Vila 

Nova de Cerveira e Caminha.

A Acção de formação, que decorreu a 3 de 

Março, foi dedicada ao concelho abordando, 

da parte da manhã, a geografia a cultura e a 

história locais. Á tarde, os cerca de sessenta 

professores participantes visitaram a Oficina 

Temática da Porta de Lamas e o Núcleo 

Museológico de Castro Laboreiro.

PROFEssOREs EM FORMAÇÃO

Janeiro

Conhecer o Morcego
Acção de sensibilização sobre 

importância da conservação dos 

morcegos, desenvolvida através 

de uma apresentação multimédia 

e um atelier de pintura.

Público: Pré-escolar

Local: Sala de aula

Brincando com a pequenada
Hora do conto e exploração de 

livros infantis, com os alunos da 

Sala da Transição e dos Pequenos 

da Santa Casa da Misericórdia.
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Culturais, desportivas, humanitárias ou 

outras, a verdade é que são mais de vinte as 

associações registadas no concelho e que, 

de forma mais ou menos activa, constituem 

o movimento associativo local, apoiado e 

incentivado também pelo Município que, e 

para além da atribuição de subsídios, presta 

apoio logístico e participa activamente nas 

diversas iniciativas.

Desde o início deste ano têm vindo a decorrer 

uma actividade por mês, organizada por uma 

das associações, mas para a qual todos são 

convidados.

Assim, a 22 de Janeiro, a ACR Noites Gaiteiras 

desafiou os 130 participantes para uma 

Missão impossível, com três actividades a 

decorrer em simultâneo – a missão, uma 

espécie de caça ao tesouro pelo Centro 

Histórico, uma caminhada junto ao Rio Minho 

até ao Centro de Recursos/Hípico Hípico, onde 

usufruíram de uma demonstração, gratuita, de 

passeio a cavalo.

A 19 de Fevereiro foi a vez do Grupo de Teatro 

Amador “Os Simples” promover um simples 
domingo gordo, actividade que iniciou com o 

atelier de decoração de máscaras “Quem vê 

máscaras, vê associações”, e cujos trabalhos 

finais foram alvo de um concurso, à tarde, 

após um magnífico cozido à portuguesa e 

um baile… que contou com cerca de sessenta 

mascarados.

Celebrando a entrada da Primavera e o Dia 

Mundial da Árvore os Jovens Raianos decidiram 

organizar, a 25 de Março, um Encontro com 
a Natureza, através do qual conduziram os 

oitenta e dois participantes, do Município e 

das associações locais, através do “Roteiro do 

AssOCIAÇÕEs EM CONVÍVIO

contrabando”. Após o almoço convívio todos foram convidados a participar na pintura de um 

mural da sede da Associação e a plantar uma árvore.

Dando continuidade ao aprofundamento de conhecimentos sobre a própria Freguesia a ACRD 

Santiago de Penso realizou, a 15 de Abril, a actividade Penso III – Caminho de são Tomé, 

conduzindo os participantes em direcção à capela de S.Tomé, para descer, pelo caminho da 

procissão, até à sede da Associação, para almoçar. À tarde os convivas participaram ainda em 

jogos tradicionais, terminando a actividade com um delicioso caldo verde.

O Entrudo foi assinalado, a 17 e a 20 de 

Fevereiro, pelo já tradicional e colorido desfile 

das escolas e ainda pelo Baile de Carnaval dos 

idosos.

As celebrações arrancaram com o desfile 

das escolas, organizado pelo Agrupamento 

de escolas de Melgaço e que, a partir das 

14h30 do dia 17, percorreu as ruas da Vila, 

transfigurando-as em pura alegria e cor… Ao 

todo foram cerca de 900 os figurantes, a partir 

dos 3 anos, e que surpreenderam o público 

com os diferentes temas exibidos por cada 

grupo/turma – Micheys e Minnies, soldadinhos 

de chumbo e princesas, gnomos, índios, bruxas, 

estrunfes, piratas, uma centopeia, espantalhos, 

robôs, arlequins, cientistas, mafiosos, totós, 

desportistas, mimos e muito mais!

Para além das escolas do Agrupamento 

participam ainda no desfile o Jardim-de-

infância da Santa Casa da Misericórdia, os 

alunos da EPRAMI e os utentes da APPACDM-

Centro de Reabilitação de Prado.

Na segunda-feira, dia 20, a festa foi dedicada 

aos maiores de 65 anos que, trajados a 

rigor, conviveram e participaram no Baile 

de Carnaval. A actividade, organizada pelo 

Projecto Actividade, contou com a presença 

de cerca de 200 idosos, do concelho e das 

instituições locais.

EsCOLAs E IDOsOs AssINALARAM A PAssAGEM DO ENTRuDO

Pré-escolar e Santa Casa da Misericórdia

Ensino Básico

Secundário, EPRAMI e APPACDM

Baile Sénior

Missão impossível

Um simples domingo gordo

Encontro com a natureza
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Postal, da colecção do Núcleo Museológico da Torre de Menagem — Câmara Municipal

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

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, 
nomeadamente 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 pedido 
anexo, que deverá ser entrege na Câmara Municipal ou enviada por correio para:

  Câmara Municipal de Melgaço
  A/c Gabinete de Comunicação e Imagem
  Largo Hermenegildo Solheiro
  4960-551 Melgaço

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:




