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MUNICÍPIO

Plano Director Municipal aprovado

Património natural e histórico valorizado

Cooperação com Timor

PAEL visado pelo Tribunal de Contas

Incentivos à formação atribuídos

Planeamento/ Serviços 6

Tribunal não encerra nem sofre desclassificação
Reformas 8

Alvarinho e fumeiro reunidos em festa

Fins-de-semana dedicados à gastronomia

Concelho promovido na BTL

Presépios de Natal premiados

Centro de Estágios recebeu equipas

European Pro Showcase apresentou talentos

Troféu exibiu perícias

Dia Internacional da Mulher celebrado

Associação Comédias do Minho apresentou programação

Concelho acolheu estreia de “Maria!”

Divas do cinema no Fantasporto

O Natal e os Reis em festa

Livros apresentados

Concurso de fotografia digitaliza-se

Actividades promovem e animam a leitura

Escolas, idosos e associações celebraram o Carnaval

CLAS aprovou plano de acção

Motorshow solidário

Eventos 16

Valorização das margens do Rio Minho concluída

Termas abrem ao público

ESDL tem novas instalações

Redes públicas executadas

Novos pontos de água em construção

Centro de Dia de Paderne em edificação

Investimento 9

MELGAÇO, PASSO A PASSO



A revisão do Plano Director Municipal está, finalmente, aprovada, pela Câmara e pela Assembleia Municipal, a 20 e 23 de Fevereiro, respectivamente. 

O Novo Plano mantém praticamente todas as áreas urbanas do anterior, registando apenas alguns acertos pontuais impostos pela actual legislação.

Com o encerramento do processo de revisão do PDM, torna-se necessário proceder à alteração do Plano de Pormenor da zona da Escola, da 

Encosta das Carvalhiças e do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penso, sobre os quais têm surgido vários pedidos para alteração, uma vez 

que se encontram desajustados da dinâmica económica actual. 

Com a abertura das Termas, e tendo em consideração a expectativa urbanística criada em torno deste empreendimento, pretende – se desencadear 

também os mecanismos de gestão territorial necessários para um desenvolvimento urbano harmonioso da zona do Peso.

Permitam-me que destaque dois investimentos que pela sua dimensão e importância têm um papel determinante no futuro de Melgaço e dos 

Melgacenses. A nova Escola Superior e a renovação das Termas do Peso estão concluídas e serão inauguradas no próximo mês de Maio.

Ao falarmos do renovado Parque e Balneário das Termas do Peso e da Escola Superior de Desporto e Lazer estamos a falar de investimentos (10 

milhões de euros) importantes numa política de aposta na formação e no desenvolvimento económico sustentável.

Trata-se de alargar e consolidar o Ensino Superior, colocando – o ao serviço do desenvolvimento económico, cultural e social de Melgaço e de 

apostar num recurso endógeno pondo-o ao serviço da saúde, do lazer e do turismo contribuindo uma maior a vida económica permitindo a fixação 

de população no nosso território.

Digamos que com a concretização da Escola Superior e com a recuperação das Termas, o sonho se tornou realidade.

São dois grandes investimentos em sectores fundamentais para garantir um futuro melhor para todos os Melgacenses.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro
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A versão final do Plano Director Municipal 

(PDM) aprovada pelo Executivo e pela 

Assembleia municipais, a 20 e a 23 de 

Fevereiro, respectivamente, está a ser ultimada 

para publicação em Diário da República, o que 

deverá acontecer durante o mês de Maio.

A versão a publicar resulta dos acertos 

efectuados após o período legal de discussão 

pública e do parecer final favorável da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N).

O Novo Plano, que entrará em vigor após 

a sua publicação em Diário da República, 

mantém praticamente todas as áreas urbanas 

do anterior, registando apenas alguns acertos 

pontuais impostos pela actual legislação.

O património do concelho vai ser alvo de 

distintas acções de valorização, realizadas ao 

abrigo de duas candidaturas transfronteiriças, 

relativas ao Parque Nacional da Peneda-Gerês 

e ao património do concelho.

A Candidatura “Gerês-Xurês”, que se baseia 

no valor ímpar deste parque transfronteiriço, 

reconhecido pela UNESCO, em 2009, 

como reserva da biosfera, une numa única 

candidatura quinze beneficiários dos dois 

lados da fronteira, empenhados na criação de 

um modelo de gestão comum.

O projecto, que tem um investimento elegível 

de mais de um milhão e oitocentos mil euros, 

comparticipados em 75% pelo FEDER, prevê, 

entre outras acções, a criação de seis portas 

do lado espanhol, a edição de uma brochura 

conjunta de divulgação, a promoção do 

turismo sustentável, e ainda o incentivo à 

criação de eco-negócios.

Com o Projecto Muralha digital pretende-

se criar uma rede transfronteiriça de cidades 

amuralhadas, em constituição entre as 

cidades espanholas de Lugo e Santiago de 

Compostela, e os concelhos portugueses de 

Melgaço, Monção e Valença.

A gestão conjunta da valorização do património 

histórico e arqueológico comum tem um custo 

elegível que ascende a cerca de um milhão 

e novecentos mil euros, comparticipados em 

75% pelo FEDER.

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL APROVADO PATRIMÓNIO NATURAL E HISTÓRICO VALORIZADO

O Município subscreveu, a 21 de Março, um 

acordo de cooperação entre municípios 

portugueses e timorenses, que visa desenvolver 

e reforçar as relações de amizade e de 

cooperação entre as populações.

No caso concreto de Melgaço, o acordo, que 

tem um período de vigência de dois anos, 

prorrogável, prevê cooperações diversas, 

ao nível da formação de trabalhadores 

municipais, de apoio ao desenvolvimento 

de projectos e programas municipais, de 

intercâmbio e de trocas económicas, culturais, 

sociais e educativas entre as populações e as 

suas organizações representativas.

COOPERAÇÃO COM TIMOR

A adesão do Município ao Programa II de 

Apoio à Economia Local (PAEL), consumada 

através de contrato a 16 de Novembro de 

2012, foi alvo de um aditamento, datado de 5 

de Fevereiro, e que estipula que o empréstimo 

a conceder ao Município terá um valor de até 

2.130.366,25 euros (dois milhões, cento e 

trinta mil, trezentos e sessenta e seis euros e 

vinte e cinco cêntimos).

O empréstimo, que teve visto prévio do Tribunal 

de Contas a 3 de Abril, visa a transferência 

da dívida de curto para longo prazo, 

facilitando assim a regularização de dívidas a 

fornecedores.

PAEL VISADO PELO 
TRIbUNAL DE CONTAS

O Município atribuiu 18.430,00 euros de 

incentivos à formação, montante global 

destinado a apoiar 12 estudantes do concelho 

que frequentam, no ano lectivo de 2013/2014, 

cursos públicos de nível 5, 6 ou 7 do Quadro 

Nacional de Qualificações.

Aos incentivos, cujas candidaturas decorrem 

anualmente durante os meses de Outubro 

e Novembro, podem concorrer, conforme 

previsto em regulamento próprio, todos os 

naturais ou residentes no concelho, que 

demonstrem possuir situação económica que 

não lhes permita fazer face aos encargos 

relacionados com o curso.

INCENTIVOS À FORMAÇÃO 
ATRIbUÍDOS
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O Tribunal Judicial de Comarca de Melgaço, cujo encerramento estava previsto no documento 

que estabelece as “Linhas estratégicas para a reforma e organização da estrutura judiciária” e 

no “Ensaio para reorganização da estrutura judiciária”, afinal não encerra nem sofre qualquer 

desclassificação. A garantia, dada ao Presidente da Câmara de Melgaço, Rui Solheiro, em reunião 

realizada, a 15 de Março, no Ministério da Justiça, reconhece assim aquilo que o Município 

sempre defendeu.

Recorde-se que o Tribunal da Comarca de Melgaço foi um dos mais de cinquenta com 

encerramento previsto a nível nacional, decisão contestado desde o início pelo Município com 

base nos critérios que o próprio Ministério estabeleceu para a reorganização, nomeadamente no 

que se refere ao número médio de processos, à distância superior a uma hora até ao Tribunal 

Judicial mais próximo e ao próprio edifício, que é novo e da propriedade do Ministério da Justiça.

O não encerramento do Tribunal e a sua não desclassificação são boas notícias para a população, 

que assim continuará a usufruir de um serviço de justiça de proximidade.

TRIbUNAL NÃO ENCERRA NEM SOFRE DESCLASSIFICAÇÃO

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

03/02 - Executivo Municipal envia carta de 

desagrado à Ministra da Justiça

25/02 - Assembleia Municipal aprova, por 

unanimidade, uma Moção de repúdio à 

extinção do Tribunal

20/03 - Executivo remete à Ministra da Justiça 

Cronologia
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

28/06 – Autarcas de todo o país, entre os quais 

o Presidente do Município, manifestam, em 

Lisboa o descontentamento face ao anunciado 

encerramento de mais de meia centena de 

tribunais a nível nacional. Os autarcas, que 

tentaram, em vão, ser recebidos pela Ministra, 

ameaçaram cortar relações com o Ministério

19/07 – Executivo Municipal volta a manifestar 

o descontentamento através de nova 

exposição, enviada à Ministra da Justiça

19/11 – Ministra da Justiça assegura ao 

Presidente da Câmara, em reunião realizada 

no Ministério da Justiça, que o Tribunal 

se manterá em funcionamento, na forma 

de secção de proximidade, decisão que 

não satisfaz o executivo, que continua a 

desenvolver esforços no sentido de manter o 

seu pleno funcionamento.

2013
15/03 – Em reunião no Ministério da Justiça 

são dadas garantias, ao Presidente do 

Município, Rui Solheiro, que o Tribunal Judicial 

da Comarca de Melgaço não encerrará nem 

sofrerá qualquer desclassificação.

Contrariar a disseminação nas zonas 

marginais, restabelecendo a vegetação 

ripícola e permitindo assim o desenvolvimento 

das dinâmicas naturais e a reconstituição 

dos corredores ecológicos foi o objectivo da 

intervenção levada a cabo nas margens do 

Rio Minho, entre o Monte de Prado e o Cais 

de S. Marcos.

A intervenção, levada a efeito numa área com 

cerca de 31.99 hectares, consistiu na remoção 

e controlo de espécies invasoras, na plantação 

de autóctones, na gestão de combustível com 

desmatação, e na redução das densidades do 

estrato arbóreo. A beneficiação da Ligação 

entre o parque de merendas de Monte de 

Prado e o Centro hípico, entretanto concluída, 

a instalação de um observatório da avifauna, 

localizado junto ao percurso pedestre, e a 

publicitação do projecto, através da edição de 

um desdobrável informativo, foram outras das 

acções desenvolvidas.

A valorização da margens do Rio Minho foi 

realizada no âmbito do Plano de Valorização 

dos Serviços dos Ecossistemas da Região 

Biogeográfica Atlântica (VERBA), em parceria 

com a ARH – Administração da Região 

Geográfica do Norte IP, e representou um 

investimento de cerca de 250 mil euros, 

financiados ao abrigo do ON.2 – Programa 

Operacional do Norte.

VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO MINHO CONCLUÍDA

Intervenção do Presidente da Câmara, Rui 
Solheiro, no Terreiro do Paço, contra o anunciado 
encerramento do Tribunal

Ligação Parque de merendas/Centro 
Hípico (Monte de Prado)

Observatório da avifauna
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26 de Abril foi a data escolhida para a 

reabertura ao público do renovado Balneário 

das Termas do Peso, um edifício emblemático 

do Parque das Termas do Peso, agora 

transformado num moderno e bem equipado 

Medical Spa.

Para além do circuito termal, das 

hidromassagens, dos duches, das massagens, 

e dos envolvimentos, entre outros, o novo 

Medical Spa oferece um conjunto de consultas 

médicas, tratamentos de fisioterapia e 

reabilitação para o aparelho respiratório – 

rinite alérgica, sinusite, faringite e bronquite 

– aparelho digestivo – dispepsia, duodenites, 

colecistites, disquenésia biliar, obstipação, colón 

irritável ou colite funcional – osteoarticulares – 

lombargia, artralgia, impotência funcional – e 

Diabetes - tipo 1 e 2.

A recuperação do balneário, que teve um 

custo de cerca de 5 milhões de euros, 

parcialmente financiados no âmbito do ON.2- 

Programa Operacional Regional do Norte, foi 

levada a efeito pela Cura Aquae – Termas de 

Melgaço EM, empresa municipal detentora 

da exploração do Spa e de todas as demais 

valências deste magnífico Parque, também ele 

alvo de uma profunda requalificação.

TERMAS AbREM AO PÚbLICO

Piscina dinâmica

Sauna e banho turco
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As novas instalações da Escola Superior 

de Desporto e Lazer (ESDL), construídas de 

raiz no Monte de Prado, nas imediações do 

Centro de Estágios, encontram-se em fase de 

acabamentos e de equipamento interior, com 

vista a entrar em funcionamento ainda durante 

este ano lectivo.

O edifício, que conta com áreas e valências 

diversas, de administração e direcção, de 

ensino, como a biblioteca, os gabinetes dos 

professores, as salas de aula teóricas, práticas 

e gimnodesportivas, espaços polivalentes, 

como o refeitório, o bar e o auditório, áreas 

técnicas, como a cozinha, o armazém 

e o centro informático, com espaços de 

circulação, pedonal e automóvel, e ainda de 

estacionamento, representou um investimento 

na ordem dos 4.5 milhões de euros, financiados 

parcialmente no âmbito do ON.2.

As novas instalações, com capacidade para 

acolher até 686 alunos, vêm permitir o 

alargamento da oferta educativa de EDSL, 

que passará a disponibilizar ciclos de estudos 

diferenciados, visando a atribuição de graus 

académicos, mas também cursos pós-

secundários e de formação pós-graduada, 

entre outros. Um dos cursos a iniciar já no 

próximo ano lectivo será o de Mestrado em 

ESDL TEM NOVAS INSTALAÇÕES

actividades de fitness, entretanto aprovado 

pela Agência de Avaliação do Ensino Superior.

IPVC e Movijovem assinaram acordo de 
cooperação
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

no qual de insere a Escola Superior de 

Desporto e Lazer de Melgaço, e a Movijovem 

– Mobilidade Juvenil CPRL, entidade gestora 

das pousadas da juventude, assinaram, a 1 

de Março, um acordo de cooperação, que 

permitirá a estudantes, funcionários e restantes 

membros da comunidade académica usufruir 

de descontos, entre 10 e 15% em alojamento, 

e de 50% no aluguer de espaços de reunião.

Deste acordo beneficiam já três estudantes 

da ESDL, que se encontram em Melgaço ao 

abrigo do Programa Erasmus.

BibliotecaCantina/barAuditório
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A Freguesia de Paderne passará a dispor, já 

em 2014, de um centro de dia para idosos, 

resultante da remodelação e adaptação da 

antiga escola de Além.

A empreitada de construção, promovida pela 

Associação Social e Cultural Dona Paterna, foi 

adjudicada à empresa Escala Perfil, unipessoal 

Lda, por 201.733,70 euros (+IVA), com um 

prazo de execução de 365 dias, seguidos.

A entrada em funcionamento deste novo 

Centro de Dia permitirá à Associação, 

que desde 2001 presta serviços de apoio 

domiciliário, melhorar e alargar esse serviço, 

complementando-o com a oferta de estada, 

convívio e acompanhamento dos idosos da 

Freguesia.

CENTRO DE DIA DE PADERNE EM EDIFICAÇÃO

O Município continua a efectuar investimentos nos sistemas públicos 

de tratamento de águas residuais domésticas (saneamento) e 

de abastecimento de água, com vista a dotar o concelho com as 

infraestruturas necessárias à salvaguarda do meio ambiente e da 

qualidade de vida da população.

Assim, e no âmbito do Programa Operacional de Valorização do Território 

(POVT), procedeu-se à execução da rede pública de abastecimento 
de água às Brandas de Castro Laboreiro, cujo sistema se encontra em 

fase de arranque. Também ao abrigo do POVT, mas no que respeita aos 

sistemas de tratamento de águas residuais domésticas, concluíram-

se os trabalhos de execução das redes nas freguesias da Gave e Cousso 

(lugares de Cousso e Cela), encontrando-se ambos os sistemas em 

condições de funcionamento.

Em Fiães, mas com o apoio do Programa Carisma do POCTEP – Programa 

Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal, 

encontra-se igualmente concluído e em fase de arranque o sistema de 

tratamento de águas residuais da freguesia.

O concelho passará a dispor de quatro novos pontos de água para 

abastecimento de meios aéreos e terrestres, em construção nas 

freguesias de Fiães, Paderne, Penso e São Paio.

A construção dos pontos, três deles tipo charca, com uma capacidade 

de armazenamento entre os 1.000 e 1.200 m3, e outro em forma de 

reservatório em betão armado, com capacidade de cerca 240 m3, foi 

adjudicada à empresa Venasil - Cleaning and gardens por 45.513,47€ 

(+IVA), e deverá estar concluída durante primeiro semestre deste ano.

Este reforço, elaborado no âmbito da prevenção estrutural do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, resulta de uma 

candidatura ao PRODER e conta com uma comparticipação de 70%.

REDES PÚbLICAS EXECUTADAS

NOVOS PONTOS DE ÁGUA EM CONSTRUÇÃO

Etar de Fiães
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Entre os dias 26 e 28 de Abril decorre mais 

uma edição da famosa Festa do Alvarinho e do 

Fumeiro, um evento que atrai anualmente ao 

concelho milhares de visitantes, oriundos de 

diversos pontos do país e também de Espanha.

O evento, cujo recinto ocupa uma área de 

aproximadamente 5.000 m2 cobertos, conta 

com a participação de 30 produtores de Vinho 

Os fins-de-semana de Fevereiro e Março foram 

dedicados à promoção turística de algumas 

das especialidades da gastronomia local, 

como é o caso da Lampreia do Rio Minho, 

do cabrito e do bucho doce, eleitos atracção 

principal das iniciativas “Lampreia do Rio 

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

semana gastronómico”.

A edição deste ano do Fim-de-semana 
gastronómico, que decorreu entre os dias 8 

a 10 de Fevereiro foi dedicado, no concelho, 

ao cabrito do monte, assado, e ao bucho doce, 

duas iguarias da gastronomia local servidas 

em quinze restaurantes aderentes a esta 

iniciativa, promovida pelo Turismo do Porto e 

Norte E.R. e pelo Município.

Também ao fim-de-semana, mas ao longo 

dos meses de Fevereiro e de Março, decorreu 

mais uma edição da iniciativa Lampreia 
do Rio Minho – Um prato de excelência, 

promovida pela ADRIMINHO – Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do 

Minho e pelo Município, como o apoio do 

Turismo do Porto e Norte E.R.

Os participantes nesta iniciativa puderam 

saborear a Lampreia – com arroz, à bordalesa, 

frita ou assada – servida em doze restaurantes 

aderentes, e ainda participar num variado 

programa de animação, com opções entre 

a prática de actividades de turismo natureza 

ou aventura, como o Trilho pedestre das 

pesqueiras, de visitas à Rede Melgaço Museus 

ou mesmo de provas nas adegas aderentes à 

Rota do Alvarinho.

ALVARINHO E FUMEIRO REUNIDOS EM FESTA FINS-DE-SEMANA DEDICADOS À GASTRONOMIA

Alvarinho da Sub-região de Monção e Melgaço, 

9 produtores de Fumeiro, 4 de doçaria e 

licores, e ainda 18 outros expositores locais 

de artesanato, institucionais e de animação 

turística, entre outros.

Para além da compra/prova de produtos, e 

da animação musical, os visitantes poderão 

participar em diversas actividades paralelas, 

gastronómicas, nas tasquinhas e nos 

restaurantes aderentes, de desporto natureza 

e aventura, como rafting, caminhadas ou 

parapente, e ainda assistir, durante a tarde de 

Domingo, à emissão, em directo, do programa 

da TVI “Somos Portugal”.
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Melgaço voltou a marcar presença na Bolsa 

de Turismo de Lisboa através da realização 

de acções de promoção do concelho, dos 

produtos locais e da Rota enoturística do 

Vinho Alvarinho, levadas a efeito nos espaços 

da Entidade Regional de Turismo do Porto e 

Norte de Portugal, do Consórcio Minho IN e no 

Pavilhão do Turismo de Portugal.

As acções, que tiveram lugar no dia 28 de 

Março, destinavam-se aos muitos operadores 

turísticos, agentes da restauração, de 

alojamento e de distribuição, a empresas de 

animação e agências de viagem presentes 

no recinto, e que não resistiram aos encantos 

dos produtos em prova - enchidos e presunto, 

compotas, licores, bucho doce e bolinhos de 

milho, acompanhados com vinho Alvarinho e 

espumante.

O ano de 2013 arrancou, no Centro de Estágios, 

com uma forte componente internacional… 

Entre Janeiro e Abril foram quatro os estágios, 

de andebol, futebol e atletismo, que trouxeram 

até Melgaço equipas estrangeiras, originárias 

de Angola, da Austrália e de França.

A marcar a passagem e o arranque do novo 

ano esteve a Selecção Nacional de andebol 

da Austrália que, e entre 28 de Dezembro e 

11 de Janeiro, ensaiou a sua participação 

no mundial de andebol, que decorreu em 

Espanha. Composta por 22 elementos, a 

equipa disputou seis jogos, com as equipas 

portuguesas do ISMAI, do Porto Académico, do 

Modicuse do FC Porto, e ainda com a Selecção 

Galega de Andebol e o SD Teucro.

Aos australianos seguiram-se os angolanos, do 

Futebol Clube do Maquis e do Sport Luanda 

e Benfica que, em Janeiro e Fevereiro, aqui 

realizaram os seus estágios de preparação 

para o Campeonato Nacional de Angola, o 

Girabola 2013.

Os Bravos do Maquis, treinados por Zeca 

Amaral, permaneceram em Melgaço entre os 

dias 23 de Janeiro e 11 de Fevereiro, período 

ao longo do qual realizaram diversos treinos e 

disputaram cinco jogos, frente ao GD Chaves, 

aos espanhóis do Iberos FC, ao Leixões FC, e 

ainda com a AD Limianos e com os espanhóis 

do Rápido de Bouzas. 

A equipa do Benfica de Luanda, que tem 

sido uma presença constante neste Centro, 

esteve em estágio entre os dias 13 e 24 de 

Fevereiro e disputou quatro jogos treino com o 

portugueses do Moreirense FC e do Gil Vicente, 

e com os espanhóis do RC Celta de Vigo B e do 

Rápido de Bouzas.

Já em Abril, mais concretamente entre os dias 

CONCELHO PROMOVIDO NA bTL CENTRO DE ESTÁGIOS RECEbEU EQUIPAS ANGOLANAS, AUSTRALIANAS E FRANCESAS

O concurso de presépios de Natal, promovido 

pela Associação Comercial e Industrial dos 

Concelhos de Monção e Melgaço e pelo 

Município, contou com a participação de treze 

comerciantes locais que, durante a época 

natalícia, decoraram as suas montras com 

imaginativos e originais presépios.

De entre esses presépios foram seleccionados 

os três primeiros classificados – Avitiminho, Broa 

de Mel e Artesanato Inês Negra que, a 1 de 

Fevereiro receberam, das mãos do Presidente 

da ACICMM, Américo Temporão Reis, e do 

Vice-Presidente do Município, Manoel Batista, 

os magníficos cabazes de produtos locais que 

constituíam o prémio.

PRESÉPIOS DE NATAL PREMIADOS

22 e 29, foi a vez dos atletas do Entente Sud 

Lyonnais, equipa da primeira divisão francesa, 

se deslocarem até Melgaço. A equipa, 

composta por 35 atletas e 5 treinadores, 

realizou dois treinos diários, de preparação 

para as finais inter-clubes “Elite”.

Selecção Nacional de Andebol – Austrália

Sport Luanda e Benfica – Angola

Futebol Clube do Maquis – Angola
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O Dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, 

foi o mote e a data de arranque da iniciativa 

Cultura+Mulher, através da qual o Município 

convidou todas as mulheres a efectuar uma 

visita gratuita aos espaços museológicos 

inseridos na Rede Melgaço Museus, e da qual 

fazem parte o Núcleo Museológico da Torre de 

Menagem, o Núcleo Museológico de Castro 

Laboreiro, o Museu de Cinema e o Espaço 

Memória e Fronteira.

Com esta iniciativa, que se prolongou até 10 

de Março, o Município prestou homenagem 

não só às mulheres de Melgaço, como a 

todas as que nestas datas se deslocaram até 

ao concelho, às quais ofereceu ainda um 

pequeno postal comemorativo.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER CELEbRADO

A KAFUTE–Sports management agency 

organizou no concelho o 1º European Pro 

Showcase, um evento que decorreu entre 

os dias 20 e 25 de Março no Centro de 

Estágios, contando com a participação de 

18  jogadores, com idades compreendidas 

entre os 16  e 31 anos, originários de diversos 

países, como Portugal, França, Canadá, USA, 

Costa do Marfim, Suiça e  Argélia.

A equipa foi orientada por Artur Jorge e pelo 

treinador de guarda-redes Orlando Silva que, 

ao longo dos treinos e dos jogos, disputados 

com o Varzim SC e com o SC Vianense, exibiram 

os jogadores frente a directores, treinadores e 

observadores de talento.

A prova de arranque do Troféu Perícias do Alto-

Minho, que decorreu a 7 de Abril, no Centro de 

Estágios, contou com 23 corredores que, e ao 

longo do dia, realizaram três mangas, seguidas 

de repetições para melhoria de tempo. A 

classificação geral da prova foi encabeçada 

pelo Lotus n.º16, conduzido por António 

Borges, com um tempo 1:24,413, seguido de 

Hugo Ribeiro, em Austin, e de Paulo Ferreira, 

em Datsun, na segunda e terceira posições.

O Troféu, que se estenderá até Outubro com 

etapas em Paredes de Coura, Vila Nova de 

Cerveira, Valença, Arcos de Valdevez, Monção 

e Barcelos, foi localmente organizado pelo Pico 

de Adrenalina – Clube de desporto automóvel, 

com o apoio do Município.

EUROPEAN PRO SHOWCASE APRESENTOU TALENTOS

TROFÉU EXIbIU PERÍCIAS

Dia Internacional da Mulher  

MUNICÍPIO DE 

MELGAÇO

CULTURA  
 MULHER++ MULHER

8 a 10 de Março

PARTICIPE nesta viagem, gratuita, 

através dos espaços museológicos 

da rede Melgaço Museus e VENHA 

COMEMORAR CONNOSCO este dia

especialmente dedicado a si!

CULTURA  

MUNICÍPIO DE 

MELGAÇO

Ser mulher é viver mil vezes em 

apenas uma vida, é lutar por causas 

perdidas e sempre sair vencedora, é 

estar antes do ontem e depois do 

amanhã, é desconhecer a palavra 

recompensa apesar dos seus atos. 

Ser mulher é acima de tudo um 

estado de espírito, é ter dentro de si 

um tesouro escondido e ainda assim 

dividi-lo com o mundo

Showcase reuniu 18 jogadores 
oriundos de sete países

Troféu Perícias do Alto Minho contou 
com a participação de 23 corredores
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A Comédias do Minho – Associação para a promoção de actividades culturais do Vale do Minho, 

apresentou no passado dia 1 de Março a programação para o ano de 2013. Inspirada na 

tragédia, não de uma forma triste ou pessimista, mas antes como uma afronta ao medo, ao 

misticismo e ao surreal, a Associação muda temporariamente de nome para Tragédias do Minho 

e, em colaboração com as companhias Teatro do Ferro, Teatro da Palmilha Dentada, Teatro da 

Terra e PS-Produções Suplementares e Assédio, apresenta um ciclo de programação repleto de 

história tristes e bem-humoradas, enredos de amor e de loucura, poesias de sonho e de morte…

O ano abriu com a estreia, em Melgaço, do 

espectáculo de teatro Maria! Não me mates 

que sou tua mãe, baseado numa tragédia 

de faca e alguidar de Camilo Castelo Branco 

e que, de 21 a 24 de Fevereiro, encantou o 

público. 

O espectáculo, com texto e encenação de 

Ricardo Alves, foi co-produzido com o Teatro 

da Palmilha Dentada, e subiu ao palco em 

Penso, na Gave, em Castro Laboreiro e na 

Casa da Cultura.

APROXIMARTE

O Aproximarte – Projecto pedagógico da 

Associação Comédias do Minho e os Serviços 

educativos do Município, produziram e 

realizaram o laboratório de formas animadas 

e bizarras “Lagarta borboleta” e a performance 

de rua “Arganão”.

No laboratório de formas “Lagarta Borboleta”, 

desenvolvido com os alunos do 1ºCiclo durante 

o mês de Abril e apresentado ao público 

familiar no dia 27, brincou-se às metamorfoses, 

inspiradas em universos de ilustração onde 

habitam seres que se confundem entre o 

homem e o animas, belo e bizarro.

A 11 de Abril decorreu a performance 

“Arganão”, através da qual os estudantes do 

2º e 3ºCiclos, inspirados neste ser imaginário 

de tradição popular, foram convidados a 

invadir recreios, praças e ruas, divertindo-se 

com o comportamento humano.

ASSOCIAÇÃO COMÉDIAS DO MINHO APRESENTOU PROGRAMAÇÃO CONCELHO ACOLHEU A ESTREIA DE “MARIA! NÃO ME MATES QUE SOU TUA MÃE”

Associação reconhecida
O trabalho da Associação foi reconhecido, 

pela Direcção-Geral das Artes (DGA), através 

da atribuição do total das verbas pedidas ao 

abrigo do concurso de apoios tripartidos às 

artes.

Na candidatura, a quatro anos, a Comédias do 

Minho obteve a melhor classificação de toda 

a zona norte, numa modalidade de apoio 

que potencia a consolidação das dinâmicas 

culturais, através da cooperação entre 

entidades e a administração central, juntando 

a DGA às autarquias e às companhias de 

teatro, dança e música.

A Associação, que este ano completa 10 anos 

sobre a sua fundação, é promovida pelos 

municípios de Melgaço, Monção, Paredes de 

Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira e pelo 

Crédito Agrícola.

Performance “Arganão”
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O Museu de Cinema de Melgaço - Jean Loup Passek participou 33ª edição do FANTASPORTO–

Festival Internacional de Cinema do Porto, através da cedência da exposição itinerante “Divas do 

Cinema”.

A exposição, patente no Rivoli Teatro Municipal entre 25 de Fevereiro e 10 de Março, foi vista 

por mais de dez mil pessoas, entre as quais o realizador Manoel de Oliveira e Andrès Musheli, 

vencedor do grande prémio FANTASPORTO 2013.

“Divas do Cinema” foi a primeira exposição temporária do Museu, sendo composta, na sua 

maioria, por fotografias das mais conhecidas vedetas do cinema de todos os tempos, como Greta 

Garbo, Rita Hayworth, Ava Gardner, Olivia de Havilland, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Claudia 

Cardinale e Brigitte Bardot, entre outras.

Na cerimónia de encerramento do Festival foi entregue um prémio especial de homenagem a Jean 

Loup Passek, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol da arte cinematográfica, 

nomeadamente através da cedência do seu vasto espólio ao Município, originado assim a criação 

do Museu de Cinema de Melgaço.

DIVAS DO CINEMA NO FANTASPORTO

8 Jan | 25 Fev

Estilos
O projecto “Roussas em Movimento” promoveu 

a realização de uma exposição, na Casa da 

Cultura, e que sob o lema Estilos mostrou obras 

de Fernando Pereira, Manuel João Afonso, 

Ondina Esteves e ainda da artista convidada 

Eduarda Castro.

20 Jan | 17 Fev

Presépios 
Complementando o Concurso de montras de 

Natal organizado pela Associação Comercial 

e Industrial dos Concelhos de Monção 

e Melgaço, a Casa da Cultura acolheu a 

exposição Presépios, incluindo os trabalhos 

dos 13 comerciantes participantes na iniciativa.

EXPOSIÇÕES

28 Fev | 30 Mar

Artesanato
A Casa da Cultura disponibilizou ao público 

uma mostra de cerca de três dezenas de peças 

de arte, construídas e electrificadas por Manuel 

Simões Vicente, um entusiasta das miniaturas.

3 Abril | 4 Maio

Psicotramas
A dupla de pintores Alua & Pólen expõe, na 

Casa da Cultura, um conjunto de cerca de 

duas dezenas de obras variadas, reunidas sob 

o tema Psicotramas.

6 Abr | 31 Maio

Retratos
O Solar do Alvarinho acolhe a exposição de 

estreia de Alexandre Táboas, um pintor auto-

didacta que ilustra, através de dezassete obras, 

paisagens, ruas e recantos de Melgaço e Arbo, 

também numa original versão nocturna.



26 27

O Rio’s Bar foi o local seleccionado para 

as sessões de promoção das obras “O 

recuperador de Tempo”, da autoria de Quito 

Arantes e “Contos da Raia”, de Luís Faria, 

apresentadas e explicadas pelos próprios 

autores, a 16 de Fevereiro e a 20 de Abril, 

respectivamente.

Os Serviços educativos do Município 

promovem, ao longo de todo o ano, diversas 

actividades de promoção e animação da 

leitura, através da Hora do conto e de ateliers 

vários.

Assim, e durante o mês de Janeiro, a actividade 

“Um livro a rimar que te vai encantar”, levou 

às salas de transição e dos pequenos da Santa 

Casa da Misericórdia, o conto “O Tractor” e 

um atelier de brincadeiras com os animais da 

quinta. 

Em Fevereiro foram os meninos e meninas 

que frequentam o Pré-escolar que ouviram a 

história “O coelhinho branco” e brincaram ao 

jogo das consequências, enquanto os alunos 

do 1ºCiclo foram “Cientistas por um dia”, 

explorando a ciência através de um atelier de 

experiências divertidas e da hora do conto “O 

engenhocas do meu bairro”.

O conto popular português “O coelhinho 
branco e a formiga rabiga” foi dado a 

conhecer nas salas de transição e dos 

pequenos da Santa Casa da Misericórdia, 

onde encantou os mais pequenos com as suas 

rimas animadas pela técnica do flanelógrafo.

Finalmente, e durante o mês de Abril, foi 

tempo de apresentar “Um bicho estranho” 

aos pequeninos do Pré-escolar, através de um 

conto repleto de ritmo e de rimas e de um livro 

que, ao rodar, também dá a volta à história.

Para além da animação da leitura os serviços 

educativos colaboraram e desenvolveram 

ainda outras actividades, como é o caso do 

diálogo sobre o património natural “A Porta 
vai à escola”, desenvolvida com o Pré-escolar, 

do atelier de construção de espantalhos 

“Primavera de espantalhos”, através do qual 

O concurso de fotografia “Paisagem” vai 

entrar, já este ano, na era do digital e das 

novas tecnologias… Assim, e entre os meses 

de Maio e Setembro, o Município convida-o 

a desvendar os valores paisagísticos do 

concelho, retratando as suas paisagens 

naturais e/ou humanizadas, e a participar 

nesta iniciativa submetendo, através do Portal 

do Município na Internet, até duas imagens por 

mês, em formato digital.

As fotografias submetidas serão apresentadas 

no mês seguinte, para votação do público, e 

as três mais votadas de cada mês ingressarão 

a votação final, a decorrer durante o mês de 

Novembro.

As épocas de Natal e de Reis foram marcadas, 

na Casa da Cultura de Melgaço, por um 

concerto e uma encenação teatral, alusivas à 

época.

Na noite de 5 de Janeiro, o Centro de Catequese 

do Alto de Mouro promoveu uma Festa de 

Natal, que contou com a apresentação da 

peça de teatro “O Rei Lambão” de José Vaz, o 

musical “O Principezinho”, de Antoine de Saint-

Exupéry, adaptado pela Catequese do Alto 

Mouro, e ainda o teatro cómico “O telegrama”.

A fechar o mês decorreu o Encontro de Reis e 

Janeiras que, no dia 26, juntou os alunos do 

Jardim-de-infância e do ATL da S.ta Casa da 

Misericórdia, aos utentes da APPACDM-Centro 

de Reabilitação de Prado, às associações de 

S. Tiago de Penso, de S. Paio, Os Fronteiriços, 

Noites Gaiteiras e Os Cucos, e ainda aos 

finalistas do 12º ano da EB 2,3/S para, 

individualmente e em conjunto, participarem 

e proporcionarem aos muitos assistentes um 

serão musical alusivo à época.

LIVROS APRESENTADOS

ACTIVIDADES PROMOVEM E ANIMAM A LEITURA

CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA 
DIGITALIZA-SE

O NATAL E OS REIS EM 
FESTA

os alunos do 1ºCiclo foram sensibilizados para 

a importância da preservação do ambiente, 

e ainda da sessão de esclarecimento sobre 
bullying, desenvolvida pelos agentes da Escola 

Segura juntos dos alunos que frequentam o 

3ºCiclo.

A Porta vai à escola

Sessão de esclarecimento sobre bullying

Um livro a rimar que te vai encantar

Cientistas por um dia

O coelhinho branco
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O Carnaval foi assinalado no concelho por 

diversas iniciativas, como o desfile das escolas, 

que animou as ruas da Vila, o baile dos idosos 

e ainda a actividade associativa “Fantasia de 

Carnaval”.

O desfile das escolas decorreu a 8 de 

Fevereiro e contou com a participação de cerca 

de cerca de 800 figurantes, do Agrupamento 

de Escolas de Melgaço e da APPACDM-Centro 

de Reabilitação de Prado, que percorreram 

as ruas da Vila, entre a Loja Nova e o Largo 

Hermenegildo Solheiro. Á passagem deste 

colorido desfile, animado por frutas, palhaços, 

egípcios, ciganos, piratas, pela selecção 

portuguesa de futebol e ainda por um grupo 

de mariachi, entre outros, assistiram inúmeros 

familiares, amigos e curiosos.

No dia 10 foi celebrado o Carnaval associativo, 

com a iniciativa Fantasia de Carnaval, através 

da qual os Jovens Raianos convidaram todas 

as associações locais a participar num atelier 

de elaboração de disfarces, seguido de um 

almoço convívio e, claro, de um baile com 

concurso de disfarces incluído.

O Carnaval foi ainda assinalado, no dia 11, pelo 

baile dos idosos, uma iniciativa do Projecto 

Actividade que juntou, na EB 2,3/S, cerca de 

250 convivas com mais de 65 anos oriundos 

de todas as instituições de solidariedade social 

do concelho, e ainda outros idosos integrados 

no Projecto.

ESCOLAS, IDOSOS E ASSOCIAÇÕES CELEbRARAM O CARNAVAL

Idosos participaram em BaileAssociações festejaram Entrudo

Desfile das escolas animou as ruas da Vila
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Postal, da colecção do Núcleo Museológico da Torre de Menagem — Câmara Municipal

O Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

aprovou, a 8 de Fevereiro, o seu Plano de acção 

para o ano de 2013, através do qual decidiu 

manter, como eixos de intervenção prioritários, 

os previstos no Plano de desenvolvimento 

social 2009-2011, ou seja, o apoio à 3ª idade, 

à infância, à juventude e à população em 

situação vulnerável.

Entre as medidas aprovadas pelos parceiros, 

e no que respeita ao apoio à 3ª idade, o 

Plano prevê, entre outras medidas, o aumento 

da actual cobertura do apoio domiciliário, 

centros de dia e lares, nomeadamente através 

da abertura do novo Lar da S.ta Casa da 

Misericórdia e do aumento da capacidade 

actual de outros prestadores destes serviços, 

bem como a capacitação dos cuidadores. Na 

1ª infância pretende-se, entre outras acções, 

obter o acordo de cooperação para a nova 

creche da APPACDM, estando também prevista 

a implementação de um programa de saúde 

orientado para os hábitos de alimentação 

A Associação Pico D’Adrenalina - Clube 

de Desporto Automóvel promoveu, em 

colaboração com outras associações locais, a 

realização, a 23 e 24 de Março, do motorshow 

solidário “Juntos pelo Simão”.

A iniciativa, que decorreu no Centro de 

Estágios, destinou-se a angariar fundos e 

tampinhas para ajudar a família do Simão, 

um menino residente no concelho que, devido 

a um encurtamento do fémur, necessita de 

uma prótese, que tem de ser substituída 

semestralmente.

O motorshow, que contou com a solidariedade 

CLAS APROVOU PLANO DE ACÇÃO

MOTORSHOW SOLIDÁRIO
de 67 pilotos e centenas de participantes, 

conseguiu reunir cerca de 5.000 para entregar 

à família do Simão.

saudáveis e ainda a dinamização do Programa 

Nacional de Saúde Oral. A ocupação saudável 

dos tempos livres, a educação sexual, a 

prevenção de riscos e a promoção da saúde 

são alguns dos objectivos a concretizar juntos 

dos jovens. 

Relativamente à população em situação 

vulnerável o Plano prevê o alargamento das 

medidas de inclusão social orientadas para a 

negligência parental, a violência de género, 

a deficiência e doença mental, e ainda para 

a promoção da empregabilidade e apoio à 

criação de condições de habitabilidade dos 

agregados familiares carenciados.

Novo Lar da Santa Casa da Misericórdia

Motorshow decorreu no Centro de Estágios e 
angariou mais de 4 mil euros entregues à família do 
Simão




