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Executivo toma posição contra encerramento do tribunal

Plano Director Municipal em consulta pública

Regulamentação

MUNICÍPIO

Planeamento/Serviços
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30 anos de Festa da Cultura

Teatro amador em festival

Comédias apresentam Solar e O esmagador de uvas

Exposições

Festa do Alvarinho e do Fumeiro dá provas de maioridade

Artesanato e sabores reunidos em feira

Alvarinho foi tema de Jornadas

CVRVV promove formação

Workshop aborda T.E.R.

Um dia dedicado às crianças

Universidade sénior protocolada

Educar para o ambiente

Diversificar aprendizagens

Associações em convívio

Centro acolheu estágios do Braga e do Estoril

Campeonato nacional de Slalom

Celta repete campus de verão

Época balnear é na área de lazer

Cruz Vermelha em jornadas

O tráfico é desumano

Caminhar… pela saúde

Qualificação das redes sociais em projecto

Verão em actividade

Idosos participaram em encontro

Eventos 15

Antigo balneário dará lugar a um moderno SPA 

Parque e Fonte termais abertos ao público

Escola superior concluída até ao final do ano

POVT apoia execução de redes públicas

Acesso a Eiró em execução

Outros investimentos - Freguesias

Plano valoriza margens do Rio

Troços de rio apadrinhados

Paderne vai ter centro de dia

PCHI apoia qualificação habitacional

Investimento 8
MELGAÇO, PASSO A PASSO



Apesar da crise, continuamos a fazer um esforço enorme em investimentos que garantem qualidade de vida, acesso aos diversos níveis de formação, 

apostando na Educação como grande investimento no futuro, e no desenvolvimento económico gerador de emprego.

Estão em curso investimentos na ordem dos 3 milhões de euros no que concerne a distribuição de água e drenagem de águas residuais. O 

Município de Melgaço dispõe de uma rede pública de abastecimento de água que abrange 97,3 % da população, superando o objectivo nacional 

que prevê uma cobertura para o País de 95% em 2015.

No que diz respeito ao saneamento básico, está em curso um investimento de 2 milhões de euros que permitirá atingir uma percentagem de 

cobertura populacional de 87,4%, superando os 80 % de cobertura nacional.

Com este esforço, Melgaço está entre os Municípios do País com maior e melhor prestação de serviços no que respeita ao abastecimento de água 

e saneamento, com a importância que daí advém para a qualidade de vida das pessoas.

Os Centros Escolares de Pomares e da Vila concentram o ensino pré-escolar, básico e secundário em condições de excelência para as crianças do 

Concelho que têm acesso ao melhor que há no sistema de Ensino Português. A EPRAMI, na formação profissional, desempenha, também, um papel 

importante. 

Damos agora um grande salto qualitativo com a criação da Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço. As obras da Escola Superior 

estão a decorrer a bom ritmo permitindo a implementação de um investimento de importância estratégica para o Município, no âmbito do seu 

desenvolvimento sócio económico que contribuirá para o aumento da massa crítica do Concelho, dinamizando o tecido económico, social e cultural 

de Melgaço.

 A Educação / Formação é uma aposta séria, e a sério, de política municipal.

Na Reabilitação do Parque Termal do Peso aproxima-se o momento de recuperação total deste recurso natural, colocando-o ao serviço da Saúde, 

do Turismo e do Lazer, transformando-o num pólo de desenvolvimento económico local e regional, criando emprego e projectando Melgaço. 

Actualmente, já se encontram à disposição da população todo o Parque e a Fonte Termal. A intervenção em curso no balneário, requalificando-o, 

ampliando-o  e onde funcionará um moderno SPA termal, permitirá  a sua entrada em funcionamento em 2013. 

Em suma, nestas três áreas de intervenção, estamos a investir cerca de 15 milhões de euros na qualidade de vida da população, na Educação, como 

grande aposta no futuro, e no desenvolvimento económico sustentável, criando riqueza e emprego

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro
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EXECUTIVO TOMA POSIÇÃO CONTRA ENCERRAMENTO DO TRIBUNAL

«Senhora! = A prompta Administração da Justiça é uma das primeiras 
necessidades públicas, e deve por isso merecer a particular attenção do 
governo de Vossa Majestade. A Administração da Justiça em Portugal 
exige immediatas providencias, que façam conhecer os benefícios 
reaes  provenientes da nova Organização Política do Reino. Os Povos 
lamentam a distância em que se acham dos seus Juizes, o longo tempo 
de duração dos pleitos, apesar de desembaraçados dos enredos 
forenses, e a confusão da legislação relativa á ordem do processo (…)»
Reforma Judiciaria aprovada pelos decretos de 29 de novembro de 
1836 e de 13 de janeiro de 1837.

Excelência,

O documento «Linhas Estratégicas para a Reforma da Organização 
Judiciária» de 15 de junho de 2012 encerra a proposta de extinção do 
Tribunal Judicial da Comarca de Melgaço, proposta já preconizada pelo 
anterior «Ensaio para Reorganização da Estrutura Judiciária» de janeiro 
2012.
O documento que antecipou aquela proposta «Ensaio para 
Reorganização da Estrutura Judiciária» de janeiro de 2012, foi alvo 
de oportuna pronúncia por parte desta autarquia local, tendo sido 
formalmente entregue na Direção-Geral da Administração da Justiça em 
26 de março de 2012.

Nessa data informamos o Ministério da Justiça dos vícios de que padecia 
aquele estudo e das graves consequências sociais e económicas que 
adviriam para este concelho caso as suas propostas fossem acolhidas.
No documento agora em discussão pública prevalecem os critérios já 
anteriormente apontados critérios para a manutenção ou extinção dos 
tribunais, a saber:
1. Volume processual subsistente expectável após reorganização inferior 
a cerca de 250 processos entrados; 
2. Distância entre o tribunal a encerrar e aquele que vai receber o 
processo passível de ser percorrida em tempo inferior a cerca de 1 hora; 
3.Qualidade das instalações bem como a circunstância de serem 
propriedade do Ministério da Justiça ou arrendadas; 
4. Evolução da população da zona de acordo com o Censos 2011; 
5. Oferta em meios alternativos de resolução de litígios; 
6. Serviços públicos centrais existentes na localidade e existência, ou 
possibilidade de instalação, de postos de atendimento ao cidadão.

Resulta claro do novo documento que o volume processual não é o 
efetivo, mas sim o volume processual estimado, ou seja, se subtrairmos 
àquele, todos os processos de competência especializada (comércio, 
família e menores). Desse modo, e tendo por estáveis os valores médios 
entre os anos 2008-2010 se obtém uma previsão de toda a litigância 
que poderá ocorrer numa determinada comarca para um período que 
em nada é homólogo aos anos referência. E tão incredível é a base 
daquela projeção que no ano de 2011 se verificou nesta comarca um 
aumento processual em relação ao volume processual médio dos anos 
2008-2010 de 90 novos processos.
Relativamente ao segundo critério, e não obstante se remeter nesta matéria 
para a documentação entregue na Direção-Geral da Administração 
da Justiça em 26 de março de 2012, destacamos a interioridade e as 
características orográficas do território que têm que ser ajuizadas quando 
critérios de distâncias geográficas são considerados. Assim, para qualquer 

cidadão das freguesias mais distantes da sede do concelho a distância 
a percorrer para aceder ao direito é suficientemente dissuasora, ainda 
mais se adicionarmos à distância efetivamente percorrida o custo com o 
transporte de aluguer em veículo automóvel ligeiros de passageiros, uma 
vez que não existem meios alternativos de transporte.
O edifício do tribunal judicial, propriedade do Ministério da Justiça, 
concluído em 2001 está organizado em 3 pisos, com uma área bruta 
de 1272 m2, sendo o piso superior composto pela sala de audiências, 
biblioteca, gabinete de Magistrados Judiciais, salas de Testemunhas 
e Advogados. No piso intermédio localizam-se os serviços mais 
relacionados com o expediente administrativo e gabinete dos Magistrados 
do Ministério Público. No piso inferior, além dos espólios e da zona de 
detenção, amplas áreas de arquivo (conforme plantas anexas)
Relativamente à evolução da população reforçamos 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. Mais 
se destaca que, a par dos resultados de evolução populacional, alcançou 
este 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).
Acresce que na comarca de Melgaço não existem meios alternativos de 
resolução de litígios.
Por último, o documento base sobre a reforma judiciária, não demonstra 
respeitar um dos sustentáculos de qualquer reforma da Justiça e que se 
prende com a tutela judicial efetiva, ou seja, a garantia de uma maior 
qualidade das decisões proferidas, bem como o direito a uma efetiva 
tutela judicial sem dilações indesejadas. De facto, com a proposta 
de extinção do Tribunal de Melgaço e a sua integração no Tribunal 
de Monção, os cidadãos de Melgaço passarão a ver o seu acesso à 
Justiça gravemente dificultado, contrariando a garantia constitucional 
preconizada pelo Art.º.20º da Constituição da República Portuguesa que 
prevê que “A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para 
defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo 
a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos” (nº 1). 
Dispõe outro princípio constitucional, consagrado no art.º 13 daquela Lei 
Fundamental que «Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e 
são iguais perante a lei» E «Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, 
prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em 
razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual.» 

Os munícipes de Melgaço, cidadãos de pleno direito, com obrigações fiscais 
integralmente iguais aos seus demais concidadãos, têm, paulatinamente, 
visto os seus direitos constitucionais serem desrespeitados e subtraída 
a sua cidadania. Esta proposta fere manifestamente os Princípios do 
Acesso à Justiça e de Igualdade, pelo que este organismo travará até às 
ultimas instâncias o combate contra a violação grosseira e atentatória 
dos direitos fundamentais desta população.

Aproveitamos para convidar Sua Excelência, Sr.ª Ministra da Justiça, a 
visitar Melgaço para, in loco, verificar as excecionais condições do edifício 
do Tribunal Judicial de Melgaço, bem como melhor se aperceber das 
condições geográficas e sociais deste Município, certos que não ficará 
indiferente às mesmas.

A Câmara e a Assembleia municipais aprovaram o novo Regulamento 

Municipal de atribuição de incentivos à formação, conformando-o 

com o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).

O novo regulamento define assim as regras mediante as quais o 

Município apoia os naturais ou residentes no concelho que ingressem 

ou frequentem níveis de formação 5, 6 ou 7 do QNQ, ministrados 

em estabelecimento de ensino público e que, simultaneamente, 

apresentem aproveitamento escolar e um rendimento per capita 

inferior ao Rendimento Mínimo Mensal Garantido.

As novas regras são aplicáveis já este ano, sendo que o período 

normal de candidaturas decorre durante os meses de Outubro e 

Novembro.

REGULAMENTAÇÃO

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL EM CONSULTA PÚBLICA

A proposta de Plano Director Municipal (PDM), 

aprovada pelo executivo a 27 de Julho, 

estará em consulta pública durante os meses 

de Agosto e Setembro, altura em que os 

interessados poderão proceder à consulta dos 

documentos que o constituem.

Os documentos poderão ser consultados, 

dentro dos prazos estipulados em publicação 

do Diário da República e divulgados através 

de Edital, nos serviços da Secretaria da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística do 

Município e na página electrónica, através do 

endereço www.cm-melgaco.pt.

Os prazos para apresentação de pronúncia– 

reclamação, sugestão e/ou esclarecimento – 

são também definidos pelos mesmos meios, 

sendo apresentados através de formulário 

próprio a disponibilizar pelos serviços 

municipais.

Terminado o período legal de discussão 

pública, serão analisadas as reclamações 

e sugestões apresentadas, as quais serão 

objecto de ponderação vertida em relatório, 

tornado público. 

Seguir-se-á a remessa para a CCDR-N 

para emissão de parecer final, após o 

qual a Câmara Municipal enviará o PDM à 

Assembleia Municipal, para aprovação. Findo 

este processo o novo PDM será publicado 

em Diário da República, data a partir da qual 

entrará em vigor.

O executivo municipal voltou a manifestar o seu descontentamento face ao encerramento do Tribunal Judicial da 
Comarca, previsto no âmbito da reforma judiciária em curso. Em ofício enviado, a 19 de Julho, à Ministra da Justiça, o 
Presidente da Câmara, Rui Solheiro manifesta e justifica as razões da oposição.
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O antigo balneário do Parque Termal do Peso 

está a ser alvo de uma intervenção, que visa 

a sua reconstrução, adaptação, ampliação e 

transformação num moderno SPA termal.

A intervenção, que deverá estar concluída até 

ao final do ano, é da responsabilidade da Cura 

Aquae – Termas de Melgaço EM, empresa que 

por um período de pelo menos 25 anos, será 

detentora da exploração não só do SPA como 

de todas as valências do Parque – Fontes, 

Principal e Nova, navegação na Ribeira da 

Folia, Bar, Parque-infantil, mini-golfe, alamedas 

e jardins.

A actual intervenção do balneário, cujo custo 

ascende a cerca de 5 milhões de euros, valor 

parcialmente financiado pelo ON.2, é a última 

de uma longa série de beneficiações levadas 

a efeito um pouco por toda a área do Parque 

Termal.

A Fonte termal, ou Fonte principal, é um dos 

pontos de interesse do Parque Termal do Peso, 

não apenas pela beleza arquitectónica do 

edifício mas pelas propriedades medicinais da 

sua água. 

Aproveite a abertura da Fonte durante a época 

estival e faça uma prova, gratuita, desta água 

mineralizada, gasocarbónica, bicarbonatada 

cálcica/magnesiana e ferruginosa, indicada 

para o tratamento de afecções das vias 

respiratórias, reumáticas, músculo-esqueléticas 

e ainda para a diabetes.

ANTIGO BALNEÁRIO DARÁ LUGAR A UM MODERNO SPA

PARqUE E FONTE TERMAIS ABERTOS AO PÚBLICO

Horário

1 de Junho a 31 Agosto 

09h00 – 12h00

15h00 – 19h00

1 a 30 de Setembro

09h00 – 12h00

14h00 – 18h00
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Abastecimento de água - Castro Laboreiro

O Município tem a decorrer uma série de 

empreitadas com vista à execução das redes 

públicas de abastecimento de água e de 

tratamento de águas residuais domésticas/

saneamento, apoiadas financeiramente pelo 

POVT – Programa Operacional de Valorização 

do Território e que, no seu conjunto, 

representam um investimento total de cerca de 

3 milhões de euros.

Na rede pública de saneamento, foram 

concluídas as empreitadas de execução das 

redes das freguesias de Penso, Chaviães, 

Cristóval e Gave, e ainda dos lugares de 

Pomares (Paderne) e Cela (Cousso), cujos 

sistemas entrarão em funcionamento 

brevemente. 

No que respeita ao abastecimento de 
água, encontra-se a decorrer os trabalhos 

de implementação de condutas nas brandas 

da Freguesia de Castro Laboreiro, bem como 

a construção de um reservatório de água, no 

lugar de Planalto.

O novo edifício sede da Escola Superior 

de Desporto e de Lazer (ESDL) do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), em 

construção em Monte de Prado, estará 

concluído até ao final do corrente ano, 

antecipando assim o prazo previsto.

A escola, que ministra actualmente o Curso 

de Licenciatura em Desporto e Lazer, terá 

capacidade para 686 alunos e terá a 

atribuição da realização de ciclos de estudos 

diferenciados, visando a atribuição de graus 

académicos, e ainda de cursos pós-secundários 

e de formação pós-graduada, entre outros.

A nova escola, orçada em cerca de 4.5 milhões 

de euros e financiada pelo FEDER no âmbito 

do ON.2 – Programa Operacional Regional 

do Norte, vem enriquecer e completar a oferta 

formativa do concelho, dinamizar o Centro de 

Estágios, atrair e incentivar a fixação de jovens, 

criando ainda emprego qualificado, directo e 

indirecto.

POVT APOIA EXECUÇÃO DE REDES PÚBLICASESCOLA SUPERIOR CONCLUÍDA ATÉ AO FINAL DO ANO

No âmbito do Programa Carisma do POCTEP – Programa Operacional 

de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal, está também em 

execução a rede de tratamento de águas residuais domésticas de parte 

da Freguesia de Fiães, nomeadamente nos lugares de Adavelha, Fulão, 

Porto Carreiro, Faval, Balsada e Adedela.

A rede, que já tem mais de setenta por cento dos trabalhos 

executados, representa um investimento de 113.348,45€ (c/IVA), sendo 

comparticipada em 75%.

Saneamento 
Cela/Cousso

Saneamento 
Fiães



12 13

As Margens do Rio Minho estão a ser alvo 

de uma intervenção, realizada ao abrigo do 

VERBA – Plano de Valorização dos Serviços dos 

Ecossistemas da Região Biogeográfica Atlântica, 

no sentido de contrariar a disseminação das 

zonas marginais, restabelecendo a vegetação 

ripícola e permitindo assim o desenvolvimento 

de dinâmicas naturais e a reconstituição dos 

corredores ecológicos.

A intervenção, que se estendo entre o cais 

de S. Marcos e Monte de Prado, numa área 

aproximada de 31.991ha, tem a totalidade 

dos trabalhos de limpeza e desmatação 

efectuados, através da remoção e controlo de 

espécies invasoras, da gestão de combustível 

e da redução da densidade no estrato 

arbóreo, à qual se seguem agora trabalhos de 

reflorestação e plantação de folhosas na área 

envolvente ao Centro de Recursos/Hípico.

Até ao final do ano será ainda realizada a 

manutenção das áreas já limpas, bem como 

construído o observatório da paisagem e 

da avifauna, a localizar junto ao percurso 

pedestre.

O Plano VERBA, desenvolvido em parceria com 

a ARH Norte IP, representa um investimento de 

cerca de 250 mil euros, financiados no âmbito 

do ON.2 – Programa Operacional Regional do 

Norte.

O Projecto Rios, ou Rio no Verba, visa a 

participação social na conservação dos espaços 

fluviais do concelho, prevenindo e evitando 

possíveis alterações e/ou deteriorações da sua 

qualidade.

Desde a apresentação do Projecto, em 

Março, foram já criados cinco grupos de 

apadrinhamento e monitorização, constituídos 

pela EB 2,3/S, pelo Melgaço Radical CRL, pela 

EPRAMI-Escola Profissional do Alto Minho 

Interior, pelo Município e pelo Centro de 

Acolhimento Temporário “Raio de Sol” que 

optaram por seleccionar um troço no Rio do 

Porto, um no Rio Laboreiro, um no Rio Minho e 

dois no Rio Mouro.

PLANO VALORIZA MARGENS DO RIO

TROÇOS DE RIO APADRINHADOS

OUTROS INVESTIMENTOS - Freguesias

Castro Laboreiro
Ligação Museu/Castelo – Procedeu-se à 

pavimentação deste acesso, com execução 

das entradas das propriedades e alargamento 

e vedação de caminhos.

Tanques públicos – Foi efectuada a reparação 

de diversos tanques públicos, localizados em 

Várzea-Travessa, em Campelo e em Portelinha.

Forno Comunitário – Procedeu-se à reparação 

do forno existente em Portelinha.

Cemitério e Capela – Foi executada a pintura, 

interior e exterior dos muros do cemitério, 

antecedida pela lavagem do muro norte. Na 

Capela efectuou-se a lavagem dos muros, a 

pintura das juntas e das paredes interiores.

Chaviães
Monte do Côtaro – Procedeu-se à limpeza de 

estradões e de matos na zona de reflorestação 

do Baldio.

Diversos – Procedeu-se à limpeza de bermas e 

valetas por toda a freguesia.

Fiães
Alameda do Convento – Encontram-se em fase 

de conclusão os trabalhos de beneficiação da 

Alameda, junto ao Convento.

Outeiro da Loba – Foi executada a 

pavimentação, em calçada à portuguesa, de 

uma parte do estradão de acesso.

Diversos – Procedeu-se à limpeza de bermas e 

valetas por toda a freguesia.

Gave
Cemitério – Foram criadas 24 novas sepulturas 

no espaço do cemitério paroquial.

Sede da Junta de Freguesia – Procedeu-se à 

beneficiação do largo de trás do edifício, através 

de nova pavimentação e ajardinamento.

Posto médico – Encontram-se a decorrer os 

trabalhos de beneficiação de um espaço, no 

edifício da sede da Junta, destinado a posto 

médico.

Vila
São Julião – Executou-se um troço de passeio, 

com cerca de 120 metros, paralelo à Estrada 

Municipal principal 1.

A empreitada de abertura de um novo 

arruamento de acesso a Eiró, que fará a 

ligação entre Carvalho Lobo e o futuro 

Lar da Santa Casa da Misericórdia, já se 

encontra a decorrer.

No terreno, onde foram já concluídos os 

trabalhos de abertura do troço, procede-se 

à execução das infra-estruturas 

eléctricas, de águas pluviais e residuais, 

e de abastecimento de água, às quais se 

seguirão os trabalhos de pavimentação e 

de construção de passeios.

O novo arruamento, que representa 

um investimento de cerca de 197 mil 

euros, financiado no âmbito do ON.2 

– Programa Operacional Regional do 

Norte, deverá estar concluído em finais 

do mês de Setembro.

ACESSO A EIRÓ EM EXECUÇÃO

Castro Laboreiro Chaviães Fiães Gave Vila

Grupo da Escola EB 2,3/S apadrinhou um troço do Rio do Porto
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A Festa da Cultura celebra, entre os dias 10 

e 12 de Agosto, a sua trigésima edição, um 

marco na celebração da cultura, história, 

tradição e património do concelho que, este 

ano, dá especial enfoque a nove das suas 

principais fontes – Fonte principal, Nova, de 

São João, São Vicente, Madalena, dos Burros, 

da Vila, Hotel Pezo e do Solar do Reguengo. 

Durante os três dias de Festa, locais e visitantes 

poderão circular em redor do Centro Histórico, 

onde encontrarão espaços diferenciados, 

dedicados aos livros, ao artesanato, ao Vinho 

Alvarinho, e ainda a associações e instituições 

diversas.

A abertura oficial da Festa decorre no dia 10, 

pelas onze horas, hora em que decorrerá 

também o concurso de Vinho Alvarinho. Da 

programação destaca-se ainda as iniciativas 

de desporto aventura, a apresentação da 

peça de teatro Solar, a exibição e a III Corrida 

de carrinhos de rolamentos e a animação 

musical. O encerramento, na noite do dia 12, 

conta com a actuação do fadista Camané, um 

concerto gratuito seguido de um monumental 

fogo de artifício.

A antiga escola de Além, em Paderne, será 

remodelada e ampliada com vista a acolher 

o futuro centro de dia de idosos da Associação 

Social e Cultural Dona Paterna.

A obra, candidatada à medida 3.2.2 do 

PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural, 

representa um investimento total de cerca 

de 306 mil euros, duzentos mil dos quais 

financiados pelo FEDER e pelo Orçamento de 

Estado.

Com este projecto a Associação, que desde 

Janeiro de 2011 presta serviço de apoio 

domiciliário a cerca de quarenta utentes, 

poderá melhorar e alargar este serviço, 

complementando-o ainda com a oferta de 

estada, convívio e acompanhamento dos 

idosos da Freguesia.

30 ANOS DE FESTA DA CULTURAPADERNE VAI TER CENTRO DE DIA

O PCHI – Programa Conforto Habitacional para 

Pessoas Idosas está a apoiar a qualificação de 

doze habitações no concelho - 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.

As habitações, seleccionadas mediante parecer 

do Conselho Local de Acção Social (CLAS) da 

Rede Social, estão a ser intervencionadas de 

acordo com as necessidades apontadas, que 

podem passar pela recuperação do edificado 

ou pelo seu equipamento.

O Programa, assegurado financeiramente pelo 

Instituto da Segurança Social, visa melhorar 

as condições básicas de habitabilidade e 

mobilidades das pessoas idosas, e representa 

PCHI APOIA qUALIFICAÇÃO HABITACIONAL

um investimento total de 42 mil euros.

O prazo de execução do programa foi 

prolongado até ao final do mês de Agosto, 

altura em que a totalidade das intervenções 

deverão estar concluídas.

Castro Laboreiro – Ribeiro de Baixo (Depois)Castro Laboreiro – Ribeiro de Baixo (Antes) 

Música | Livros | Exposições | Artesanato | Gastronomia
Desporto | Folclore | Concursos | Fogo de artifício
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TEATRO AMADOR EM FESTIVAL

Comédias apresentam Solar e O esmagador de uvas

A Associação Comédias do Minho apresentou, 

entre os dias 25 e 27 de Maio, o 2º FITAVALE 

- Festival Itinerante de Teatro Amador do Vale 

do Minho, intercambiando espectáculos entre 

os cinco concelhos promotores da Associação 

- Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença 

e Vila Nova de Cerveira.

Promovendo a itinerância entre os grupos de 

teatro amador de cada concelho, o Festival 

conduziu, até Melgaço, a peça Garganta, 

encenada pelo Grupo da Associação Cultural 

de Verdoejo/Valença, apresentou, em Monção, 

Voz Off, protagonizada pelo Grupo Os 

Simples/Melgaço, Dança de Roda em Valença, 

pelo TAC – Teatro Amador Courense, O Passeio 

dos mortos em VN Cerveira, pela Associação 

Filarmónica Milagrense/Monção, e NIM em 

Paredes de Coura, por Outra Cena, de VN 

Cerveira.

No âmbito da programação anual da 

Associação Comédias do Minho foram ainda 

apresentadas, em diversas freguesias do 

concelho, a peça de teatro “O esmagador e 

Uvas” e o espectáculo de dança na paisagem 

Solar.

O esmagador de uvas, encenado por John 

Mowat com co-criação e interpretação de 

Gonçalo Fonseca, Luís Filipe Silva, Mónica 

Tavares, Tânia Almeida e Rui Mendonça, retrata 

a vida quotidiana de duas famílias vinhateiras 

e rivais, e pode ser visto, entre os dias 3 e 6 de 

Maio, na Casa da Cultura e nas freguesias de 

Penso, Castro Laboreiro e S. Gregório.

Em Agosto, entre os dias 8 e 11, é apresentado 

Solar, um espectáculo de dança criado por 

Gonçalo Fonseca, com formação e tutória 

da Associação Radar 360º, co-criação e 

interpretação de Liliana Rodrigues, Luís Filipe 

Silva, Mónica Tavares, Tânia Almeida e ainda 

de um grupo de bailarinos amadores do Vale 

do Minho que, em conjunto, incorporam o 

ciclo do trabalho nas vinhas e o ciclo da terra.

Estes dois espectáculos, que integram ainda o 

Projecto Histórias decantadas, são também 

apresentadas nas adegas da Rota do Vinho 

Alvarinho, nos concelhos de Melgaço e 

Monção.

O projecto, promovido pela Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do 

Minho (ADRIMINHO), arrancou a 30 de Junho 

com a apresentação de “Solar” na adega 

Fontaínha de Melgaço, e estende-se até ao 

mês de Outubro, encerrando o ciclo da terra 

com uma performance gastronómica, uma 

acção de formação em instalações sonoras e 

um filme documental.

O esmagador de uvas

Solar

Voz Off
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Museu de cinema apresenta
“Um olhar sobre o cinema cubano”
O Museu de Cinema Jean Loup Passek inaugurou, no passado mês de 

Junho, uma nova exposição temporária, dedicada ao cinema cubano, e 

composta por cartazes, fotografias, artigos publicitários, revistas e ainda 

pela exibição do filme “Soy Cuba”.

Através da exposição o Museu oferece uma visão pluralista sobre a 

produção cinematográfica de Cuba e presta homenagem a nomes 

como Julio Garcia Espinosa (Aventuras de Juan Quinquin, 1967), 

Santiago Alvarez (Hasta la victoria siempre, 1967), Juan Padrón (Elpidio 

Valdês, 1974), Fernando Laverde (Martin Fierro, 1989) ou Fernando 

Pérez (La Vida es Silbar, 1999), entre outros.

EXPOSIÇÕES

Melgaço Radical: uma aventura com 16 
anos
21 de Maio a 9 de Junho - Casa da Cultura

Procurando dar resposta à pergunta – Quem 

somos? a Associação Melgaço Radical, 

nascida de um grupo de jovens melgacenses 

que decidiram aventurar-se na prática de 

desportos aventura, promoveu esta exposição 

demonstrativa das actividade e da evolução 

da associação ao longo deste anos.

Os africanos em Portugal: história e 
Memória
9 a 28 de Julho – Casa da Cultura

Da autoria de Isabel Castro Henriques, 

Presidente do Comité Português do Projecto 

UNESCO “A rota do escravo”, esta exposição 

deu a conhecer aspectos da vida e da 

integração de muitos homens, mulheres e 

crianças de origem africana, cuja presença 

secular marcou a sociedade portuguesa.

De Setembro a Junho
9 a 30 de Junho - Casa da Cultura

Mostra de trabalhos, realizados ao longo do 

ano lectivo pelos alunos do Agrupamento de 

Escolas e da Santa Casa da Misericórdia.

Retorno à infância
15 de Junho a 9 de Julho – Casa da Cultura

Mostra de bonecas de trapo, elaboradas pelos 

utentes dos Centros de Convívio do Centro 

Paroquial de Chaviães, e de brinquedos de 

madeira, pertencentes ao Agrupamento de 

Escolas de Tangil.
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A Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que entre 

os dias 27 e 29 de Abril completou 18 anos, 

deu provas de maioridade, registando um 

volume de negócios, directos e indirectos, na 

ordem dos 1.5 milhões de euros, e um número 

de visitantes que ascendeu aos quarenta mil.

A receita para o sucesso está na excelência 

dos produtos locais, como o Vinho Alvarinho, 

o presunto, o chouriço, a broa ou o mel, mas 

também na vasta oferta turística do concelho, 

seja ela cultural, desportiva ou gastronómica, 

entre outras.

Prova desse mesmo sucesso é o interesse 

demonstrado pelos canais de televisão 

nacional que marcaram presença no evento. 

A RTP esteve largamente presente durante 

o primeiro dia, com a realização de diversos 

directos para os programas da manhã e 

noticiários, e a TVI marcou presença durante 

toda a tarde de Domingo, através da emissão, 

em directo, do programa “Festa dos Sabores”.

FESTA DO ALVARINHO E DO FUMEIRO DÁ PROVAS DE MAIORIDADE

CONCURSOS PREMIARAM
PRODUTOS LOCAIS

A abertura oficial da Festa, que decorreu 

pelas onze horas do dia 27, foi presidida 

pelo Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, Eng.º Daniel Campelo 

que, acompanhado pelo Presidente da Câmara, 

Rui Solheiro, e demais comitiva oficial, visitou os 

cinquenta e sete expositores presentes - 29 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, distribuídos pelos cerca de 

5.000 m2 do recinto.

A presença do Secretario de Estado foi 

aproveitada, pelo Presidente da Câmara, para 

lançar alguns apelos ao actual executivo, 

solicitando uma discriminação positiva para os 

pequenos produtores, no âmbito do Regime 

de Exercício da Actividade Industrial (REAI), 

que tenha em consideração as limitações 

dos pequenos produtores, e ainda uma maior 

intervenção dos municípios ao nível da gestão 

das florestas.

Agradecendo o convite, Daniel Campelo 

subscreveu as palavras do Presidente da 

Câmara e afirmou a sua disponibilidade para, 

dentro das suas competências, contribuir para 

desenvolver e reforçar a produção agrícola e 

florestal.

Abertura da Festa presidida por Daniel Campelo

CONCURSO DO MEL

1º Paulo Manuel Cruz Gonçalves (Cousso)

2º José Gonçalves (Castro Laboreiro)

3º Sónia Cristina Martins (Roussas)

 

CONCURSO DA BROA

1º Dorinda Rosa Alves Pinheiro (Alvaredo)

2º Inês Sousa Lobato (Alvaredo)

3º Deolinda das Dores de Sousa  

(Lamas de Mouro)

 

PRESUNTO

1º Quinta de Folga (Alvaredo)

2º Edmundo dos Santos Domingues 

(Castro Laboreiro)

3º Inês de Sousa Lobato (Alvaredo)

 

SALPICÃO

1º Palmira Fernandes (Castro Laboreiro)

2º Inês de Sousa Lobato (Alvaredo)

3º Roberto Rodrigues, Delícias Planalto 

(Castro Laboreiro)

TVI marcou presença na festa durante a tarde de Domingo RTP garantiu cobertura da abertura da Festa
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A Alameda Inês Negra acolhe, até Outubro, 

a iniciativa Mercado na Praça – Feira de 

Artesanato e Sabores que, no terceiro domingo 

de cada mês reunirá pequenos postos de 

exposição e venda de velharias, bijutarias, 

bordados, licores e compotas, entre outros.

A iniciativa, da Associação Comercial e 

Industrial dos Concelhos de Monção e 

Melgaço, arrancou a 15 de Julho, contando 

com vinte expositores locais. A próxima edição 

será a 19 de Agosto. Não falte!

O Solar do Alvarinho foi um dos locais escolhidos 

pela Comissão de Viticultura da Região dos 

Vinhos Verdes (CVRVV) para a realização do 

curso “Escanção de Vinhos verdes”, o primeiro 

de um série de oito promovidos com o intuito 

de reforçar a presença dos Vinhos Verdes nas 

cartas de vinhos dos restaurantes portugueses 

e de aumentar as vendas deste produto único.

A Formação, destinada a profissionais e a 

consumidores finais, que teve início a 9 de 

Julho e contou com a participação de 17 

formandos que, ao longo de nove horas, foram 

aprendendo a elaborar uma carta de vinhos, a 

harmonizar os vinhos com as ementas, ou a 

implementar estratégias de venda de vinho a 

copo. A estes cursos poderão seguir-se outros, 

como o de iniciação à prova de vinhos verdes 

ou de preparação das quintas e adegas para 

o enoturismo.

Em Junho, mais precisamente nos dias 29 e 30, 

decorreram as Jornadas do Vinho Alvarinho, 

organizadas pela Real Confraria do Vinho 

Alvarinho.

As Jornadas, que decorreram repartidas entre os 

concelhos de Melgaço e de Monção, contaram 

com painéis diversos de reflexão sobre 

temáticas relacionadas com a Sub-região, a 

casta, a modernização e a internacionalização, 

entre outras, terminando com a entronização 

de vinte novos confrades, entre os quais três 

honorários – o enólogo e jornalista de vinhos, 

Anibal Coutinho, o humorista e locutor de 

rádio Fernando Alvim, e ainda o Presidente da 

Viniportugal, Jorge Monteiro.
O TER – Turismo em Espaço Rural esteve no 

centro de uma workshop formativa, realizada 

a 26 de Junho com empresários das aldeias 

de Castro Laboreiro e da Branda da Aveleira, 

ambas classificadas e pertencentes à rede das 

Aldeias de Portugal.

A iniciativa, da Associação de Desenvolvimento 

Rural Integrado do Vale do Minho (ADRIMINHO), 

em colaboração da Associação de Turismo de 

Aldeia (ATA), a Central Nacional do Turismo 

no Espaço Rural (CENTER) e com o apoio do 

Município, visou sensibilizar, alertar e formar os 

empresários para alguns aspectos importantes 

do TER na actualidade, abordando conceitos 

relacionados com a melhoria contínua dos 

serviços e a implementação de boas praticas 

com vista a  melhorar a qualidade da oferta.

ARTESANATO E SABORES REUNIDOS EM FEIRA CVRVV PROMOVE FORMAÇÃO

ALVARINHO FOI TEMA DE JORNADAS

WORKSHOP ABORDA T.E.R.



24 25

O concelho passará a ter uma Universidade 

Sénior, cuja criação foi protocolada, a 14 de 

Junho, entre o Município, a Associação de 

Professores/Educadores, a Santa Casa da 

Misericórdia, a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários, a Delegação local da 

Cruz Vermelha, a Associação Melgaço Radical 

e a Escola Superior de Desporto e Lazer.

O Protocolo, de cooperação entre as sete 

entidades outorgantes, prevê a concertação 

de esforços no sentido de promover a 

Universidade, disponibilizando os recursos 

necessários ao desenvolvimento de actividades 

nas áreas cultural, recreativa e social.

A Universidade, que terá sede na Casa da 

Cultura, constitui-se assim como uma resposta 

social e educacional destinada a indivíduos 

maiores de 55 anos, que queiram beneficiar 

de um contexto de formação informal e 

diferenciado.

O Dia Mundial da Criança foi comemorado, a 

1 de Junho, com cerca de 400 crianças que 

frequentam o Pré-escolar e o 1ºCiclo na Santa 

Casa da Misericórdia e nos centros escolares 

de Pomares e da Vila.

Enquanto os alunos que frequentam o Pré-

escolar brincavam, na piscina coberta, às 

travessias entre Portugal e Espanha, simulando 

situações de contrabando e de pesca, para 

o 1ºCiclo o dia iniciou com uma caminhada 

até ao Parque das Termas do Peso, seguida 

de diversos jogos ao ar livre e de uma prova 

de água na fonte, seguida de um piquenique, 

ideal para renovar as energias.

A iniciativa, do Município e dos professores 

das AEC - Actividades Extra-curriculares, contou 

com a colaboração da ESDL/IPVC, da GNR e 

dos Bombeiros Voluntários que, em conjunto, 

garantiram aos mais novos um dia diferente.

A Porta de Lamas de Mouro, estrutura de apoio 
ao visitante do Parque Nacional da Peneda-
Gerês (PNPG), disponibiliza ao público escolar 
um programa de educação ambiental com 
actividade diversificadas.
No âmbito deste programa foram cerca de 
1.400 os alunos que, durante o ano lectivo 
de 2011/2012, até aqui se deslocaram em 
visitas de estudo, oriundos de diversas escolas 
e níveis de ensino - Escola Superior Agrária de 
Ponte de Lima, Escola Secundária de Monção, 
Esprominho - Escola Profissional do Minho, EB 
2,3 Júlio-Saúl Dias, Escola Profissional Conde de 
S. Bento, Externato Paulo VI e Escola Secundária 
da Senhora da Hora.

Para os alunos do concelho a Porta desenvolveu 
recentemente duas actividades - Herpetofauna 
de Portugal (Anfíbios e Répteis) e o percurso 
pedestre “Mamoa do Batateiro – Branda da 
Aveleira”.
Em Herpetofauna de Portugal (Anfíbios e 
Répteis), os alunos do 2ºCiclo do concelho 
foram sensibilizados para a importância da 
conservação, através de uma apresentação 
teórica e de uma saída de campo para 
observação das espécies.
Para promover a afectividade da comunidade 
local pelos valores naturais, culturais e 
paisagísticos do concelho foi percorrido o 
percurso pedestre Mamoa do Batateiro 
– Branda da Aveleira, através do qual 
os alunos do 3ºCiclo ficaram a conhecer 
o monumento megalítico da Mamoa do 
Batateiro, reforçaram conhecimentos sobre 
a importância das “brandas” para o sistema 
agro-pastoril, e abordaram a importância da 
preservação do património natural e cultural 
da aldeia, num contexto de desenvolvimento 
turístico sustentável.

UNIVERSIDADE SÉNIOR PROTOCOLADA

UM DIA DEDICADO ÀS CRIANÇAS EDUCAR PARA O AMBIENTE
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Os serviços educativos do município colaboram amplamente na diversificação de aprendizagens 

e nas formas de as adquirir. Para o efeito, e durante o período lectivo, levam a cabo iniciativas 

diversificadas, que passam pela exploração da leitura, pelo conhecimento da cultura local ou 

pela exploração de formas de expressão, entre muitas outras.

DIVERSIFICAR APRENDIZAGENS

Assim e durante o mês de Maio, os alunos 

do Pré-escolar e do 1ºCiclo participaram na 

actividade Histórias de encantar, hora do 

conto dedicada a “O Soldadinho de chumbo”, 

complementada com um jogo de memória. 

Ainda com o 1ºCiclo foi desenvolvida actividade 

Ao encontro do nosso passado, que constou 

de uma visita ao moinho hidráulico de 

moagem e ao antigo engenho de serração de 

madeira, da história de “O burro do Bonifácio 

moleiro” e ainda de um atelier de construção 

de um moinho de água. 

Ainda em Maio, também os alunos do 

2º e 3ºCiclo foram desafiados a Ouvir a 
Muralha, usufruindo de uma visita guiada às 

Ruínas Arqueológicas da Praça da República, 

apreciando as muralhas desde o miradouro 

da Torre de Menagem e assistindo a uma 

apresentação da história do Castelo.

Ocasionalmente os serviços educativos 

estenderam o seu âmbito de actuação para fora 

do contexto escolar, convidando os moradores 

do Centro Histórico a Sentir a Muralha, 

através de uma apresentação alusiva à história 

do Castelo e de uma conversa aberta acerca 

do passado do Centro Histórico da Vila.

Juntamente com o projecto educativo da 

Associação Comédias do Minho foram 

também desenvolvidos os projectos Encena 

e Nas Margens, cujas apresentações finais 

decorreram em Junho e Julho, respectivamente.

O Encena, cuja apresentação pública decorreu 

a 5 de Junho na Casa da Cultura, consistiu na 

criação de um grupo de teatro escolar que, ao 

longo do ano, foi experimentando ferramentas 

artísticas e criativas, nas áreas da dramaturgia, 

encenação e cenografia. 

Dinamizada pelo actor Luís Filipe Silva, a 

workshop de formação artística Nas Margens 
juntou, ao longo de uma semana, cerca de 

oito jovens, com idades compreendidas entre 

os treze e os dezoito anos. A apresentação do 

projecto no concelho decorreu a 20 de Julho, 

e nela os jovens participantes deram corpo e 

voz à sua performance coreográfica alusiva ao 

Rio Minho.

Histórias de encantar

Ao encontro do nosso passado

Sentir a MuralhaOuvir a Muralha

Encena Nas Margens
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O Município e as associações do concelho continuam empenhados na promoção de actividades, 

vocacionadas exclusivamente para os associados ou dirigidas a um público mais alargado, e 

que proporcionem novas experiências, conhecimentos diversos, boa disposição e muito, muito 

convívio!

Dentro das actividades reservadas aos 

associados, a Associação de Promotores 

Turísticos Branda da Aveleira e a Associação 

Melgaço Radical promoveram a iniciativa 

Caminhar para manter a forma: Trilho do 
Brandeiro. A iniciativa decorreu a 8 de Julho 

tendo inicio com uma manhã desportiva, 

com opção entre uma descida de Rio Minho 

em Rafting ou uma caminhada, seguida de 

um almoço convívio no recinto da Senhora 

da Guia, à qual aderiram 117 convivas, do 

Município e de nove das associações locais.

A 5 de Agosto foi a vez de a ACRD de Santiago 

de Penso propor a actividade Penso III – 
Caminho de S. Tomé, anteriormente prevista 

para realizar a 15 de Abril, e que teve de 

ser adiada devido a condições climatéricas 

desfavoráveis.

De âmbito concelhio, mas com a participação 

activa das associações locais, foram postas 

mãos à obra e ornamentadas diversas ruas e 

espaços de devoção, com vista à celebração, a 

7 de Junho, do Corpo de Deus.
A 23 de Junho decorreram as Marchas de 
São João, que contaram com o desfile dos 

marchantes, desde a Calçada até ao Largo 

Hermenegildo Solheiro, onde as associações 

participantes – APPACDM – Centro de 

Reabilitação de Prado, Jovens Raianos e Noites 

Gaiteiras – e a Santa Casa da Misericórdia 

apresentaram as suas coreografias. A noite 

prosseguiu com a entrega de diplomas aos 

participantes, por parte do Município, e com um 

bailarico, animado pelo Grupo Ala Norte.

O Centro de Estágios foi a valência escolhida pelas equipas seniores de futebol do Sporting 
Clube de Braga e do Estoril Praia para, entre Julho e Agosto, realizarem a sua preparação para a 
próxima época. 

O Braga, que entre os dias 15 e 22 de Julho 
marcou presença pelo terceiro ano consecutivo, 
realizou diversos treinos orientados por José 
Peseiro. A equipa, liderada por Alan, disputou 
ainda três jogos de preparação, vencendo o Al-
Itihad, da Arábia Saudita, por 3-1, o Desportivo 
das Aves por 2-1, e ao Coruxo, por 2-0.

Estreante em Melgaço, também o Estoril 
preparou aqui o seu regresso à 1ª Liga, com 
plantel renovado. O estágio, que decorreu 
entre os dias 23 de Julho a 3 de Agosto, contou 
também com a realização de dois jogos treino, 
frente ao Gondomar SC e ao FC Famalicão.

A 28 de Julho, o Estoril e o Celta de Vigo 
disputam o Troféu Município de Melgaço, 
uma competição organizada anualmente 
desde a inauguração do Centro de Estágios, e 
que este ano foi vencida pelo Celta, por 2-4, 
em grandes penalidades.

ASSOCIAÇÕES EM CONVÍVIO CENTRO ACOLHEU ESTÁGIOS DO BRAGA E DO ESTORIL

Caminhar para manter a forma: Trilho do Brandeiro

Corpo de Deus Marchas de São João

SC Braga

Estoril Praia



30 31

CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM ÉPOCA BALNEAR É NA ÁREA DE LAZER

CELTA REPETE CAMPUS DE VERÃO

O Rio Minho acolhe, pelo segundo ano consecutivo, o Campeonato 

Nacional de Slalom, disputado numa só prova de perícia em águas 

bravas.

O Campeonato, que decorre a 11 e 12 de Agosto, reúne mais de 

uma centena de participantes, que concorrem ao título de campeões 

nacionais nos escalões de infantis, cadetes, juniores, seniores e veteranos, 

femininos e masculinos. Nas provas, individuais, marcam presença dez 

associações nacionais da modalidade - Melgaço Radical, CNA Valdevez, 

Darque Kc, Água Bravas Clube, Aventura Marão Clube, GD Nabancia, AD 

Amarante, CN Fafe, CN Ponte Lima, CN Gemeses – e quatro espanholas 

– TEA, CD Teixugos, Baiona Club e CPP Penedo.

 

O Campeonato Nacional de Slalom é organizado pela Federação 

Portuguesa de Canoagem e pela Associação Melgaço Radical, com o 

apoio da Câmara Municipal, do IPDJ – Instituto Português da Juventude 

e do Desporto, contando ainda com a colaboração dos Bombeiros 

Voluntários.

O Centro de Estágios voltou a ser escolhido 

pela Fundação Celta de Vigo para, pelo 

segundo ano consecutivo, aqui realizar o seu 

Campus de Futebol de Verão.

O Campus, que funcionou durante as semanas 

de 9 a 13, 16 a 20, e 23 a 27 de Julho, foi 

frequentado por crianças e jovens, entre os 4 e 

os 15 anos de idade, que sob a orientação dos 

treinadores das categorias inferiores do Real 

Clube Celta de Vigo, desfrutaram a aprender 

futebol.

Entre Julho e Setembro é tempo de desfrutar dos espaços e equipamentos da área de lazer do 

Centro de Estágios, entre as quais a piscina descoberta, o lago artificial, o circuito de mini-golfe, o 

campo de ténis e o polidesportivo, mas também o parque-infantil e as diversas zonas ajardinadas 

e de estada.

A zona da piscina, ao lado da qual está instalado um bar com esplanada, é uma das preferidas 

dos veraneantes que, e por apenas 3,5€/dia por adulto, até aqui se deslocam para desfrutar de 

um dia refrescante.
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Os reflexos e as reflexões da pedofilia foram 

o tema das II Jornadas da Cruz Vermelha, que 

decorreram a 18 de Maio, na Casa da Cultura.

Organizadas pela delegação local, as 

Jornadas contaram com a participação de 

representantes locais e técnicos que, em 

conjunto, contribuíram para o esclarecimento 

de temáticas relacionados, nomeadamente, 

com a prevenção, a investigação e o papel da 

sociedade.

“Um dia pela saúde” foi o mote de uma 

caminhada, através do trilho Percursos 

Marginais do Rio Minho, promovida pela Rede 

Social e realizada a 26 de Maio passado, 

com o intuito de promover os hábitos de vida 

saudáveis.

A Caminhada, aberta a toda a população, 

contou com a adesão de dezenas de pessoas, 

apoiadas pela equipa de enfermagem da 

Unidade de Cuidados na Comunidade e da 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

do Centro de Saúde, que efectuou a 

avaliação de glicemia e de tensão arterial dos 

participantes.

A iniciativa, realizada no âmbito do mês de 

Maio, mês do coração, integra o Plano de 

acção da Rede e insere-se numa campanha 

de prevenção de doenças, nomeadamente 

das de foro cardiovascular.

A luta contra o tráfico de seres humanos foi o 

tema central da iniciativa “Tráfico desumano”, 

organizada pelo Município e pelo Observatório 

do Tráfico de Seres Humanos (OTSH) e que 

resultou na assinatura de uma declaração de 

compromisso, por parte dos dez municípios do 

Distrito de Viana do Castelo.

A iniciativa teve início a 9 de Maio 

com a realização de uma conferência, 

complementada por uma exposição, ambas 

destinadas a chamar a atenção para a 

necessidade de combater este flagelo, através 

da divulgação da realidade portuguesa.

Para além dos autarcas signatários da 

Declaração de Luta contra o Tráfico de Seres 

Humanos, a conferência contou ainda com a 

participação de técnicos do OTSH, da Policia 

Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras.

CRUZ VERMELHA EM JORNADAS CAMINHAR… PELA SAÚDE

O TRÁFICO É DESUMANO

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) desenvolveu, em 

parceria com os municípios dos vales do Minho e Lima, o projecto 

“Capacitar para a qualificação e inovação das redes sociais do 

Minho-Lima”, 

O Projecto, aprovado no âmbito do ON.2 – PCI Redes institucionais 

2010, dispõe de mais de 430 mil euros para incentivar e consolidar 

redes de instituições regionais com intervenção relevante no 

domínio do desenvolvimento social, e capacitar as redes sociais 

para a qualificação ao nível da análise social e da inovação das 

intervenções, entendida como fundamental para a promoção do 

empreendedorismo social e organizacional.

qUALIFIÇÃO DAS REDES SOCIAIS EM PROJECTO 
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Cerca de quinhentos idosos, entre os quais 

uma centena do concelho, participaram, a 

22 de Junho, na iniciativa “Redes em Festa” 

promovidas pelas cinco redes sociais do 

Vale do Minho – Melgaço, Monção, Valença, 

Paredes de Coura e Vila Nova de Cerveira.

O encontro, que decorreu no parque das 

Termas de Monção, contou com a participação 

dos idosos da Santa Casa da Misericórdia, 

do Centro Social e Paroquial de Chaviães, do 

Centro Social e Paroquial do Alto Mouro e 

da Associação D. Paterna que conviveram e 

confraternizaram ao som do acordionista Zé 

do Bispo, da Tuna da Universidade Sénior de 

Monção e do Grupo de cantares do Alvarinho 

de Troviscoso.

Postal, da colecção do Núcleo Museológico da Torre de Menagem — Câmara Municipal

O Município e a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) promoveram a 

realização de duas semanas de actividades 

destinadas à ocupação saudável das crianças 

acompanhadas pela CPCJ ou beneficiárias do 

1º Escalão de Acção Social Escolar.

Assim, de 9 a 13 e de 16 a 20 de Julho, 

quarenta meninos e meninas, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 16 anos, 

participaram em diversas actividades lúdicas 

e desportivas, para a realização das quais foi 

imprescindível o apoio das entidades parceiras 

– Agrupamento de Escolas, Centro Paroquial 

e Social de Chaviães, Associação Melgaço 

Radical, Melsport – Desporto e Lazer E.M., 

APPACDM – Centro de Reabilitação de Prado, 

Santa Casa da Misericórdia, EPRAMI, Associação 

D. Paterna e Centro Hípico de Melgaço.

VERÃO EM ACTIVIDADE

IDOSOS PARTICIPARAM EM ENCONTRO




