
Melgaço e Monção unidos na 
defesa da Sub-região

Festa do Alvarinho e do Fumeiro 
completa 20 edições
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Caros Melgacenses

É com enorme prazer que me dirijo a cada um de vós, residente em Melgaço ou na diáspora, a abrir mais um número da Revista Municipal.

Começamos o ano de 2014 enfrentando um grande desafio: defender o vinho alvarinho. Perante a intenção do alargamento a toda a Região dos Vinhos Verdes 

da denominação de origem “Alvarinho-Vinho Verde”, respondemos com uma acção concertada entre as câmaras de Melgaço e Monção, os maiores produtores 

da sub-região, a Confraria do Alvarinho, a Associação de Produtores do Alvarinho – APA, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Adriminho. Levamos a 

cabo uma sessão de trabalho em Janeiro e criamos um grupo de trabalho que produzirá, com o imprescindível contributo técnico do IPVC, um estudo que afirme 

as características únicas da sub-região de Monção e Melgaço e deixe claro que em nenhum outro ponto do mundo é possível repetir este vinho com o grau de 

excelência que revela quando nascido e produzido entre nós. Seremos então capazes de sustentar tecnicamente aquilo que há muito sabemos: o nosso alvarinho 

é único. 

Estivemos solidários, na fase de debate público do estudo de impacto ambiental da Linha de Muito Alta Tensão, com os nossos concidadãos de Penso e com os 

nossos vizinhos de Monção e Arbo. A linha de Muito Alta Tensão pretende atravessar vários municípios do Alto Minho, incluindo Monção, tocando o extremo do 

município e de Penso para atravessar para Espanha. Continuaremos a fazer tudo para que sejam devidamente acauteladas as questões de saúde pública que tanto 

preocupam as populações.

Mais recentemente encetamos esforços no sentido de pressionar para a abertura da Unidade de Cuidados Continuados - UCC. Em 2010, o então Secretário de 

Estado da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, visitou o Centro de Saúde de Melgaço e assumiu o projecto de adaptação do espaço de internamento para nele instalar uma 

unidade de cuidados continuados que havia sido contratualizada, em Protocolo assinado em Agosto de 2009, entre a ARS Norte e o município de Melgaço.

Pronta e equipada desde Setembro de 2012, a UCC continua fechada e sem dar resposta a uma população envelhecida que precisa urgentemente desta unidade 

a funcionar. Perante a falta de diálogo por parte da ARS apenas nos resta recorrer ao Secretário de Estado para que a situação seja desbloqueada o mais depressa 

possível. Continuaremos a pugnar para que Melgaço veja esse direito reconhecido. 

Preocupam o executivo camarário as situações de agressão ambiental: as numerosas (pequenas) lixeiras espalhadas um pouco por todo o território do município, 

a falta de empenho na separação e entrega de resíduos no ecoponto e a colocação abusiva de resíduos de obra. 

Solicitei aos serviços da autarquia que fizessem levantamento exaustivo destas situações para que possamos desenhar uma estratégia que passará por várias 

acções: intervir, em primeira linha, na limpeza de muitos desses espaços, criar um espaço de Ecocentro para entrega de grandes volumes de resíduos, levar a cabo 

acções de sensibilização lembrando as regras e os instrumentos existentes para reciclagem e deposição de resíduos, capacitar os nossos fiscais para que seja feita 

uma verdadeira fiscalização ambiental. 

Termino dando-vos conhecimento de que vimos aprovadas, neste primeiro trimestre, duas candidaturas apresentadas já neste mandato. A primeira que nos permitirá 

requalificar a fonte principal do Peso, a segunda dará oportunidade de intervencionar toda a zona envolvente das Portas de Lamas de Mouro. Serão dois projectos 

que nos permitirão melhorar o património para que seja melhor a sua fruição.

Estamos em tempo de festa, festa da Páscoa que já aconteceu e a festa do Alvarinho que se aproxima. Convoco a todos e desejo que sejam momentos de encontro 

e de grande alegria.
O Presidente da Câmara Municipal

Manoel Batista Calçada Pombal
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Os municípios de Melgaço e de Monção, preocupados com a possibilidade de alargamento da 

denominação exclusiva do Alvarinho a toda a Região dos Vinhos Verdes, encetaram, juntamente 

com os restantes actores, um processo de reflexão e debate em redor da definição de uma 

estratégia de futuro para a Sub-Região.

A não abertura da Unidade de Cuidados 
Continuados (UCC) de Melgaço, protocolada 
em 2008 entre a Administração Regional de 
Saúde do Norte (ARS-N) e a Câmara Municipal 
de Melgaço, no âmbito da requalificação 
dos serviços do Centro de Saúde local, está 
a gerar descontentamento na população e 
no Executivo Municipal, presidido por Manoel 
Batista.

Numa clara demonstração desse 
descontentamento a Câmara e a população 
juntaram-se, a 7 de Abril, frente ao Centro 
de Saúde, onde, e dirigindo-se aos muitos 
presentes, o Presidente da Câmara reafirmou 
não conseguir compreender como é que o 
Ministério da Saúde assina um acordo com 
a Autarquia, gasta cerca de 1.5 milhões de 
euros em obras de adaptação e equipamento 
desta unidade, para logo depois abandonar 
esse investimento público e protocolar a 
prestação desses serviços com Instituições de 
Solidariedade Social do Distrito de Viana do 
Castelo.

A UCC de Melgaço, pronta desde finais de 
2012, aguarda, desde, então, autorização 
do Ministério para entrar em funcionamento, 
algo que ainda não aconteceu. Declarando 
a urgência do debate, público e democrático, 
sobre a UCC de Melgaço, Manoel Batista 
afirmou ainda que, e face às tentativas 
falhadas de diálogo com a Administração 
Regional de Saúde do Norte (ARS-N), tentará 
obter respostas directamente junto da tutela, 
respostas essas que se querem favoráveis 
à abertura deste serviço, que reúne todas as 
condições físicas e humanas para entrar em 
funcionamento.

MELGAÇO E MONÇÃO UNIDOS NA DEFESA DA SUB-REGIÃO CÂMARA E POPULAÇÃO DESCONTENTES COM A NÃO ABERTURA DA UCC

A primeira jornada de reflexão, realizada a 6 de 

Janeiro, na Escola Superior de Desporto e Lazer, 

reuniu municípios, técnicos e produtores numa 

troca de ideias que concluiu que a estratégia 

a seguir se deve centrar na promoção do 

território e das suas características únicas para 

a produção de um Alvarinho de excelência, que 

se diferencie dos restantes pela superioridade 

da sua qualidade.

Em redor desta estratégia foi instituído um 

grupo de trabalho, no qual participam lado 

a lado os dois municípios, a Associação 

de Produtores de Alvarinho, a Confraria do 

Vinho Alvarinho, a Comissão de Viticultura da 

Região dos Vinhos Verdes, a Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do 

Minho e o Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, a cargo do qual ficou a realização de 

um estudo sobre o território e a proposta de 

uma estratégia de marketing territorial. 

Central para a estratégia traçada, a 

manutenção da exclusividade da Sub-região 

é, por isso mesmo, cada vez mais importante, 

como garantia da singularidade e da fama 

já conquistada para o Vinho Alvarinho, na 

qual foram concertados muitos esforços, e 

como salvaguarda para a economia local. É 

que, no seu conjunto, os dois concelhos têm 

cerca de 1.500 hectares encepados com 

uvas da casta Alvarinho, produzem perto de 6 

milhões de litros de Vinho Verde Alvarinho, têm 

aproximadamente 1.800 produtores de uva e 

60 engarrafadores, e mais de 150 marcas que, 

nos últimos anos, receberam cerca de meia 

centena de prémios internacionais.

CRONOLOGIA DA UCC

2008
Assinatura do Protocolo de 
requalificação dos serviços de saúde 
locais, subscrito pela Câmara Municipal 
de Melgaço e pela Administração 
Regional de Saúde do Norte (ARS-N), 
prevendo a instalação, no Centro de 
Saúde, de uma Unidade de Cuidados 
Continuados (UCC)

2010
Visita do então Secretário de Estado 
da Saúde, Manuel Pizarro, ao Centro 
de Saúde de Melgaço e ao espaço que 
albergará a futura UCC

2011
Arranque obras de adaptação do 
anterior espaço de internamento do 
Centro de Saúde a UCC

2012
Conclusão das obras de adaptação e 
equipamento da UCC de Melgaço, um 
investimento do Ministério da Saúde, 
na ordem dos 1.5 milhões de euros

2013
Enquanto o Município tenta diálogo com 
Administração Regional de Saúde, no 
sentido de obter uma data para a abertura 
da UCC de Melgaço, o Ministério acorda, 
com Instituições de Solidadriedade Social 
do Distrito, a entrada de funcionamento 
de outras unidades

2014
O Município tenta, por duas vezes, 
agendar audiência com o Presidente 
da ARS Norte, sem qualquer sucesso

A primeira jornada de reflexão e de definição 
de uma estratégia para a Sub-região decorreu, 

a 6 de Janeiro, no auditório da ESDL

Dirigindo-se à população, o Presidente da Câmara, Manoel Batista, declarou o descontentamento do Executivo 
face à não abertura da UCC
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Os serviços municipais obedecem a um novo 

modelo organizacional, aprovado em reunião 

do executivo de 18 de Dezembro de 2013 e 

publicado em Diário da República de 19 de 

Fevereiro.

A nova estrutura, hierarquizada e flexível, é 

composta por 4 unidades orgânicas – três 

divisões, de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos (DOMSU), de Gestão Municipal (DGM) 

e de Desenvolvimento, Educação e Cultura 

(DDEC), chefiadas por dirigentes intermédios 

de 2ºgrau, e uma unidade orgânica de 

Planeamento e Gestão Territorial, chefiada por 

dirigente intermédio de 3ºgrau - e ainda por 

até sete subunidades orgânicas, dirigidas por 

coordenadores técnicos.

Os concursos públicos de selecção dos novos 

dirigentes de 2º e 3º grau já se encontram 

a decorrer, sendo expectável que o novo 

modelo de funcionamento esteja em pleno 

funcionamento ainda durante o primeiro 

semestre deste ano.

A reestruturação dos serviços foi realizada 

no âmbito do Decreto–Lei n.º 49/2012, de 

29 de Agosto, que procedeu à adaptação à 

Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 

de Janeiro, e decorreu da obrigatoriedade de 

adequação das estruturas orgânicas às regras 

e critérios previstos no estatuto do pessoal 

dirigente.

O Executivo municipal aprovou, em reunião 

de 9 de Abril, a atribuição de 20.370 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.

A Câmara Municipal aprovou, em reunião 

do executivo de 15 de Janeiro, o Acordo 

Colectivo de Entidade Empregadora Pública 

(ACEEP) assinado com o Sindicato Nacional 

de Trabalhadores da Função Pública (STAL), 

através do qual estabelece, entre outras 

matérias de foro laboral, a manutenção das 35 

horas de trabalho semanais e sete diárias para 

os seus trabalhadores.

O executivo municipal, que nunca chegou 

a aplicar o aumento do horário do trabalho 

aprovado pelo Governo através da Lei 

68/2013, considera que esta se baseia em 

pressupostos, errados e não comprovados, 

de aumento de produtividade, que contrariam 

o estudo da DGAEP sobre “O modelo de 

organização e duração do tempo de trabalho 

na administração pública”, onde se conclui 

exactamente o contrário.

De facto, o Executivo Municipal entende que a 

manutenção do horário de trabalho em vigor 

não traz qualquer prejuízo para a prestação de 

serviços ou para a salvaguarda do interesse 

público, e que o presente acordo constitui o 

AUTARQUIA TEM NOVO MODELO ORGANIZACIONAL

APOIOS À FORMAÇÃO ATRIBUÍDOS

CÂMARA E STAL ASSINARAM ACORDO COLECTIVO DE TRABALHO

processo mais eficiente de preservação dos 

direitos dos trabalhadores e de gestão racional 

de recursos humanos.

Mas o Acordo, assinado a 8 de Janeiro entre 

Município e o STAL, não se esgota aqui. Ele 

regula ainda outras questões relacionadas 

com a organização do tempo de trabalho, 

com segurança, higiene e saúde que serão 

aplicadas, por decisão do Presidente da 

Câmara, não apenas aos sindicalizados, mas a 

todos os trabalhadores da Autarquia.
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Dando seguimento ao previsto na Portaria 

n.º 216-A/2008, a consulta a entidades 

externas em razão de localização passou a ser 

efectuada, desde o dia 1 de Janeiro, através 

do Sistema Informático do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (SIRJUE).

O Portal do SIRJUE, acessível através do 

endereço https://servicos.portalautarquico.

pt/enterprise, permite a tramitação 

desmaterializada das consultas às entidades 

externas aos municípios, da Administração 

Central, directa e indirecta, nos procedimentos 

consagrados no regime jurídico da urbanização 

e da edificação.

Os documentos custodiados pelo Arquivo 

Municipal passaram a estar mais perto do 

público, através de um novo catálogo online, 

acessível pelo Portal do Município na internet.

O novo catálogo permite efectuar pesquisas, 

simples e avançadas, sobre os diversos 

documentos, bem como solicitar a sua 

reprodução, facilitando assim o acesso, local 

e remoto, com o objectivo final de prestar um 

melhor e mais eficaz serviço aos cidadãos.

A criação do catálogo, bem como a aquisição 

de equipamentos e software de digitalização e 

armazenamento de documentação, resultam 

de uma candidatura ao Eixo Prioritário III do 

Programa Operacional Regional do Norte 

ON.2, representando um investimento cerca 

de 125 mil euros.

Dando seguimento ao determinado pela Lei das Finanças locais, o 

Município procedeu à actualização das taxas e tarifas de abastecimento 

de água, saneamento e gestão de resíduos sólidos, nos diversos 

escalões e categorias.

As novas tabelas, aprovadas em reunião do executivo de 26 de Fevereiro, 

já se encontram em vigor e reflectem o determinado pela Lei 73/2013 

que, no artigo 21º, estabelece que os preços e demais instrumentos de 

remuneração a fixar pelos municípios relativos aos serviços prestados 

e aos bens fornecidos em gestão directa pelas unidades orgânicas 

municipais não devem ser inferiores aos custos directa e indirectamente 

suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento 

desses bens.

PORTAL SIRJUE ARQUIVO COM CATÁLOGO ONLINE

TAXAS E TARIFAS ACTUALIZADAS
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Reconhecendo que a arbitragem de consumo 

é um dos instrumentos privilegiados para a 

resolução dos conflitos, o Município promove 

a adesão das empresas do concelho ao CIAB - 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem 

de Consumo (Tribunal arbitral de consumo), 

através de um protocolo,  assinado a 23 de 

Janeiro, em Monção.

O protocolo, subscrito também pelo Município 

de Monção e por entidades diversas como o 

Ministério da Justiça via DGPJ (Direcção-Geral 

da Politica de Justiça), a DGC (Direcção-Geral 

do Consumidor), a Associação Comercial 

e Industrial dos Concelhos de Monção e 

Melgaço (ACICMM), a Associação Portuguesa 

para a Defesa do Consumidor (DECO) e o 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem 

de Consumo (CIAB), visa a adesão plena das 

empresas que promovem a comercialização 

de bens e serviços nos concelhos de Melgaço 

e de Monção.

No concelho este Protocolo vem complementar 

a defesa dos direitos dos consumidores, 

protocolada com o CIAB em 2010, e que desde 

então tem assegurado, de forma totalmente 

gratuita, o acesso dos munícipes à informação 

e mediação de conflitos de consumo, 

actualmente prestada através do Serviço 

Municipal de Informação ao Consumidor.

Sessões esclarecem consumidores
A gestão do orçamento familiar e a 

liberalização do mercado energético estiveram 

no centro de duas sessões de esclarecimento 

promovidas pelo Serviço Municipal de 

A requalificação da Fonte Principal das Termas 

do Peso, cuja candidatura foi aprovada pela 

Comissão Directiva do ON.2 a 13 de Fevereiro, 

encontra-se em fase de assinatura de contrato 

com a Casais – Engenharia e Construção, SA, 

empresa que procederá à sua execução.

A intervenção, estrutural, visando o 

alargamento da sua base de utilização, terá 

um custo de 149.950,00€ (+IVA), respeitante 

à primeira componente da candidatura, ou 

seja, à recuperação do edifício, cujos trabalhos 

deverão iniciar em breve.

A rede de percursos pedestres do concelho 

será reforçada, na área do Parque Nacional da 

Peneda-Gerês (PNPG), através da candidatura 

Biolandscape Alto Minho – Visitação de 

paisagens biodiversas e turismo sustentável no 

Alto Minho, promovida pela CIM Alto Minho e 

apresentada no âmbito do ON.2 – Programa 

Operacional Regional do Norte.

Com um investimento previsto na ordem dos 

85 mil euros, a intervenção permitirá recuperar 

diversos itinerários que serão remarcados 

e sinalizados com equipamentos auxiliares, 

como postes, painéis e flechas de indicação, 

contando ainda com a edição do percurso em 

suporte papel e com a colocação de painéis 

com informação associada aos trilhos e à 

prática de pedestrianismo dentro do Parque 

Nacional.

EMPRESAS DO CONCELHO CONVIDADAS A ADERIR À ARBITRAGEM DE CONSUMO FONTE PRINCIPAL COM CANDIDATURA APROVADA

PNPG TERÁ NOVOS PERCURSOS PEDESTRES

Informação ao Consumidor em colaboração 

com o Centro de Informação, Mediação e 

Arbitragem de Consumo (CIAB) e a Contrato 

Local de Desenvolvimento Social (CLDS).

As primeiras sessões, que decorreram a 10 

e 17 de Fevereiro, na Casa da Cultura e na 

EPRAMI, tiveram por objectivo sensibilizar os 

alunos do ensino secundário e profissional 

para a gestão do orçamento familiar, enquanto 

que a terceira, realizada a 21 de Março no 

auditório da Piscina Municipal, informou os 

utentes do RSI e da CPCJ sobre a diversificação 

do mercado energético e a importância de 

analisar e subscrever o serviço que melhor se 

adapta a realidade de cada um.

Serviço Municipal de Informação 
ao Consumidor

Espaço Memória e Fronteira
Telefone 251 418 107

A adesão das empresas de Melgaço e Monção ao CIAB foi protocolada, a 23 de Janeiro
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Dando continuidade aos trabalhos de execução, 

reabilitação e/ou modernização das redes públicas 

de abastecimento de água e de tratamento de águas 

residuais domésticas do concelho, o Município 

procedeu à adjudicação de duas empreitadas, uma 

de abastecimento de água e outra de saneamento, 

a decorrer em Castro Laboreiro e em Roussas.

A rede de abastecimento de água a Castro 

Laboreiro está a ser alargada às Inverneiras, 

mais concretamente aos lugares de Cainheiras, 

Bico, Varziela, Curveira, Bago de Cima, Bago de 

Baixo, Ameijoeira, Mareco e Pontes. A empreitada, 

adjudicada à empresa Victor Gomes & Irmãos Lda 

pelo valor de 154.679,50 euros (+IVA), tem um 

prazo de execução de 120 dias e foi candidatada 

ao POCTEP no âmbito da reprogramação do 

projecto Carisma.

Em Roussas decorrem os trabalhos de extensão da 

rede de saneamento aos lugares de Sobreira, Eira 

e Cela, uma empreitada financiada pelo POVT – 

Programa Operacional de Valorização do Território 

que vai permitir concluir a rede em toda a freguesia.

 

Combate às perdas de água
Como medida de prevenção e de combate às 

perdas e ao desperdício de água, foi adquirido 

um equipamento de detecção de fugas, não 

detectáveis à superfície, e está a ser construído um 

novo sistema de rega, totalmente independente 

do sistema público de abastecimento de água 

para consumo humano, e que abrangerá todos os 

espaços verdes da zona urbana da Vila.

Os trabalhos de construção decorrem em diversos 

arruamentos, e o novo sistema será alimentado por 

uma captação, a efectuar no Ribeiro de São Lourenço, 

localizada a nascente da Quinta dos Frades, e para a 

qual já foi obtida licença, da Agência Portuguesa do 

Ambiente.

REDES PÚBLICAS EM EXECUÇÃO OUTROS INVESTIMENTOS

Vila e Roussas

Alargamento e construção de 

muros no caminho de Sobral de 

Cima-Aldeia (Roussas)

Parada e Cubalhão

Beneficiação e ampliação do 

armazém da Sede da Junta 

(Parada do Monte)

Chaviães e Paços

Pavimentação de parte do 

caminho do Outeiro (Chaviães)

Execução de rampa de acesso à 

garagem da Junta (Paços)

Fiães
Construção de um muro de 

suporte da Estrada Municipal 

(Adedela)

Penso
Substituição do telhado dos 

sanitários públicos de apoio ao 

Cemitério Paroquial

Colocação de ecopontos, junto ao 

Centro de Convívio

Sistema de rega - Vila

Abastecimento de água - Castro Laboreiro

Saneamento básico - Roussas
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FESTA COMPLETA 20 EDIÇÕES E MANTÉM APOSTA NA PROMOÇÃO DOS PRODUTOS LOCAISCASTRO LABOREIRO VAI TER CENTRO DE DIA

É já longo o caminho percorrido pela Festa do 

Alvarinho e do Fumeiro, que este ano completa 

20 edições, através das quais dá a conhecer o 

que de melhor se faz no concelho – o Vinho 

Verde Alvarinho, o presunto, o salpicão, as 

chouriças de carne e de sangue, a broa e o 

mel, mas também a gastronomia e as muitas 

potencialidades turísticas do concelho.

A edição deste ano, que decorre entre os 

dias 25 e 27 de Abril, conta com um total 

de setenta expositores, distribuídos por uma 

área coberta com cerca de 5.000 m2, 31 dos 

quais de Alvarinho, da Sub-região de Monção 

e Melgaço, 10 de fumeiro local, 5 de doçaria 

e licores, 17 de artesanato, instituições e 

associações, e ainda 9 tasquinhas. 

Para além da exposição, prova e venda 

de produtos, o programa da Festa oferece 

concursos, de produtos locais, animação 

musical, diurna e nocturna, cerimónias de 

entronização de confrades, do Alvarinho e 

da Lampreia, um show-coocking, passeios de 

charrete e ainda toda uma gama de actividades 

paralelas, desportivas e de aventura.

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que este 

ano conta com a presença do Secretário de 

Estado da alimentação e da investigação 

agroalimentar, Prof. Doutor Nuno Vieira de 

Brito, é organizada pelo Município desde 1995 

e reflecte um percurso de aposta nos recursos 

endógenos do concelho, num crescendo 

sistemático, acompanhando e incentivando 

o aumento de produtores, a diversificação de 

produtos, a defesa da qualidade dos mesmos, 

a respectiva diferenciação e certificação.

A população idosa de Castro Laboreiro 

passará a dispor de um novo equipamento 

social, em construção na vila, que funcionará 

com centro de dia e prestará serviços de apoio 

domiciliário.

A empreitada de construção, promovida pela 

Associação Castro Solidário, foi adjudicada à 

empresa José Abreu Enes de Lage & Irmão, 

unipessoal Lda, por 321.000 euros (+IVA), 

e tem um prazo de execução de 300 dias, 

seguidos.

O Centro, com capacidade para receber 25 

utentes e prestar apoio domiciliário a outros 

30, funcionará num edifício compacto, de 

apenas um piso, com uma área bruta de 

construção de 560m2, distribuído por quatro 

zonas funcionais distintas – administrativas, de 

utentes, de serviços e de descanso.
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GASTRONOMIA DOMINOU OS FINS-DE-SEMANA SOLAR DO ALVARINHO ACOLHEU PROVA COMENTADA

EMPRESÁRIOS E AGRICULTORES DEBATERAM PAC

A lampreia, o cabrito e o bucho doce dominaram 

os cardápios dos diversos restaurantes locais 

durante os fins-de-semana de Fevereiro e 

Março, aderentes às iniciativas Lampreia do 

Rio Minho: um prato de excelência e Fim-de-

semana gastronómico.

A lampreia do Rio Minho, ex-libris da 

gastronomia melgacense e ancestral na pesca, 

no amanho e na confecção, dominou a época 

de degustação, nas variantes à bordalesa, 

com arroz, frita ou assada, servida em quinze 

restaurantes do concelho, aderentes à V edição 

da Lampreia do Rio Minho: um prato de 
excelência, uma iniciativa da Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do 

Minho (ADRIMINHO) e do Município, apoiada 

pelo Turismo do Porto e Norte E.R.

Durante o Fim-de-semana gastronómico, que 

este ano decorreu entre 28 de Fevereiro e 2 

de Março, quem se destacou nos menus foi o 

afamado cabrito do monte e o bucho doce, 

saboreado em doze restaurantes aderentes 

a esta iniciativa, promovida pelo Turismo do 

Porto e Norte E.R. e pelo Município.

Paralelamente a estas iniciativas decorreu um 

variado programa de animação, incluindo 

descontos, de participação em actividades de 

turismo aventura e de natureza, como o Trilho 

pedestre das pesqueiras, de saúde e bem-estar 

ou de gastronomia e vinhos, com visita e provas 

nas adegas aderentes à Rota do Alvarinho, 

e de visitas aos espaços museológicos da 

Rede Melgaço Museus, através das quais os 

visitantes ficaram a saber mais sobre a história 

e as tradições locais.

O Solar do Alvarinho acolheu, a 4 de Março, uma prova com dezasseis 

vinhos Alvarinho da Sub-região de Monção e Melgaço, comentada por 

oito jornalistas oriundos dos Estados Unidos da América e do Canadá.

Os jornalistas, Cynthia Cheng, Brian Freeman, Scott Geenberg e Mary 

Ross (EUA) e Marjolaine Arcand, Alexandre Marchand e Irvin Wolkoff 

(Canadá), vieram a Portugal a convite da Comissão de Viticultura da 

Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) para participam numa visita à Região 

demarcada dos Vinhos Verdes, com passagem pela Quinta de Soalheiro 

e pela Adega Quintas de Melgaço.

Com estas acções pretende-se aumentar a visibilidade do sector dos 

vinhos verdes no estrangeiro, nos quais se insere o Vinho Verde Alvarinho 

produzido na Sub-Região de Monção e Melgaço.

As perspectivas da nova Política Agrícola Comum (PAC) para o período 

2014-2020 foram debatidas, a 14 de Fevereiro, na Casa da Cultura, 

com algumas dezenas de empresários e agricultores locais.

A sessão, que decorreu durante a tarde, foi uma iniciativa Associação 

de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho (ADRIMINHO) e 

da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), que assim deram 

a conhecer e debateram o estado actual do documento, ainda em 

discussão, e as principais linhas futuras de intervenção e apoio no 

âmbito do próximo programa de desenvolvimento rural.

A futura abordagem ao Leader e às políticas agrícolas é fundamental 

para o concelho, quer pela importância que o sector primário tem na 

economia local quer pelo peso dos apoios concedidos.

A V edição da iniciativa foi publicamente apresentada, a 4 de Fevereiro, em Caminha

A sessão foi aberta pelo Presidente da Câmara Municipal de Melgaço e da 
ADRIMINHO, Manoel Batista, e contou com as intervenções de Ana Paula Xavier, 
da ADRIMINHO, de Luís Lucas e Osvaldo Barros, da Confederação Agricultores 
de Portugal
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O dia 25 inicia, pelas 9h30 da manhã, com o 

hastear da Bandeira Nacional, no edifício dos 

Paços do concelho, seguindo depois para a 

Casa da Cultura onde, e a partir dez, decorrerá 

uma sessão solene, com entoação de canções 

de Abril, pelo Grupo Coral de Parada do 

Monte, seguida da conferência “As promessas 

de Abril”, pelo Prof. Doutor Albertino Gonçalves, 

da Universidade do Minho.

Simultaneamente a Casa da Cultura 

disponibiliza ao público, entre 14 de Abril e 2 

de Maio, uma exposição com catorze cartazes, 

da propriedade da Câmara mas editados pela 

Comissão organizadora das comemorações do 

25 Abril, pela Associação 25 Abril e pelo Centro 

de documentação 25 de Abril da Universidade 

de Coimbra, cartazes esses alusivos a diversas 

momentos de comemoração da revolução.

A primavera e a liberdade
Para assinalar a data junto de um público mais 

jovem também a Associação Comédias do 

Minho e os serviços educativos do Município 

desenvolveram o espectáculo-oficina “A 

primavera e a liberdade”.

E porque a liberdade, em Portugal, chegou 

com a primavera, o espectáculo, desenvolvido 

junto dos alunos do 2º e 3º Ciclos, rodou sobre 

a coincidência simbólica, reunido imagens, 

filmes, sons, canções e flores de 1974, para 

discutir e actualizar as ideias de liberdade, 

de emancipação, de organização social e 

de colectivo, para lá de quaisquer cartilhas 

políticas.

40 ANOS DE ABRIL

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS

A 25 de Abril de 2014 a revolução dos cravos celebra 40 anos, efeméride 

assinalada no concelho através da iniciativa “40 anos de Abril”, complementada 

por uma exposição de cartazes e um espectáculo-oficina.

A comemoração do Dia internacional dos 

monumentos e sítios – 18 de Abril -  foi marcado 

no concelho através de duas iniciativas distintas 

– a realização de um percurso pedestre e uma 

viagem pelo Centro Histórico.

O percurso pedestre, pela Branda da Aveleira, 

foi organizado pela Porta de Lamas de 

Mouro e pela ADERE-PG que, a 12 de Abril, 

conduziram os participantes através deste 

lugar de memória e de ocupação humana das 

comunidades pastoris.

Os serviços educativos do Município, por seu 

lado, assinalaram a data conduzindo os alunos 

do 10ºano da Escola EB 2,3/S numa visita aos 

monumentos inseridos no casco histórico, 

numa acção de divulgação e valorização do 

património do concelho.

O 28 de Março, Dia nacional dos Centros 

Históricos foi assinalado através da inauguração 

da exposição “Vivências no Centro Histórico”, 

seguida de uma animada conversa, em redor 

da apresentação de imagens antigas e de 

memórias de outros tempos.

A exposição, composta por 121 fotografias, 

cedidas pelos moradores do Centro Histórico 

e ilustrativas das suas vivências, em jeito de 

homenagem, pode ser visitada, no Solar do 

Alvarinho, até finais de Abril.

Exposição

Espectáculo-oficina
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MULHERES CELEBRARAM A CULTURA COMÉDIAS ASSINALAM 10 ANOS DE INTERVENÇÃO

Associando-se às comemorações do Dia Internacional da Mulher o 

Município convidou todas as mulheres para, nos dias 8 e 9 de Março, 

usufruírem de uma visita, guiada e gratuita, aos espaços museológicos 

inseridos na Rede Melgaço Museus - Núcleo Museológico da Torre de 

Menagem, Museu de Cinema e Espaço Memória e Fronteira.

Através da iniciativa Cultura+Mulher, este ano na sua terceira edição, o 

Município presta homenagem a todas as mulheres, algo que faz todo 

o sentido num concelho cuja história ficou marcada pela lenda de Inês 

Negra, a heroína que resgatou o concelho ao domínio castelhano.

Mulheres prémio Nobel em exposição
Contribuindo para assinalar esta data também a Casa da Cultura teve 

patente ao público, durante o mês de Março, a exposição “Mulheres e 

Homens prémio Nobel”.

A exposição, organizada pela Comissão para a igualdade e para os 

direitos das mulheres, era composta por diversos painéis informativos, 

através dos quais se deu a conhecer exemplos de Homens e, claro, de 

Mulheres extraordinárias.

Durante 2014 a Associação Comédias do 

Minho, promovida pelos municípios de 

Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença 

e Vila Nova de Cerveira e pelo Crédito Agrícola, 

assinala 10 anos de intervenção cultural no 

território do Vale Minho.

Para celebrar esta efeméride a Associação 

integrou, na sua programação anual itinerante, 

algumas iniciativas que, de alguma forma, 

recordam esse mesmo percurso e os seus 

diversos intervenientes, sejam eles actores, 

colaboradores ou público.

É o caso da iniciativa de cinema documental 

e comunitário DOC.COM que, contando com 

a presença de realizadores e respectivos 

criadores, apresentou diversos registos do 

processo de criação artística, captados ao 

longo dos anos.

No concelho foram visionadas, em Fevereiro, 

as obras “Inês Negra”, de Tiago Afonso, 

realizada a partir de “O dia de Inês Negra”, de 

Igor Gandra (2007), e “Honrar a sua Vinha”, de 

Rui Mendonça e André Martins. 

Também no âmbito da sétima arte decorreu 

a iniciativa 555, um projecto que envolveu 

5 actores, 5 municípios e 5 histórias, com 

realização de Paulo Menezes. Em Melgaço foi 

mostrado o filme “O lavrador”, exibido entre os 

dias 20 e 23 de Março, em Alvaredo, em Castro 

Laboreiro, na Gave e na Casa da Cultura.

A iniciativa Cultura+Mulher contou com adesão de mais de meia centena de 
visitantes femininas, agraciadas ainda com uma lembrança surpresa.
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A CASA A AGENTES E COLABORADORES EM FORMAÇÃO

Como parte integrante da Associação 

Comédias do Minho (CdM), também o projecto 

pedagógico Aproximarte soma já alguns anos 

de experiência de itinerância e de ocupação 

de espaços como quotidiano. 

Em antítese a esta realidade surge “A Casa”, 

um exercício criativo para experimentar a 

permanência que sugere um percurso, numa 

“casa”, onde diferentes artistas exploram 

matérias cenográficas e dramatúrgicas, a partir 

do espólio material e afectivo das CdM.

 

Esta casa tem 10 anos
Exposição e visita encenada
Apresentada através de um longo corredor, 

com portas que se abrem e albergam histórias, 

a exposição, patente na Casa da Cultura entre 

os dias 26 de Março e 11 de Abril, foi alvo 

de uma visita encenada, de exploração de 

imagens, objectos e memórias, realizada entre 

31 de Março e 2 de Abril, com os cerca de 

duzentos alunos que frequentam o 1ºciclo nos 

centros escolares da Vila e de Pomares.

Desde o início deste ano, e em complemento 

com toda a restante actividade da Associação, 

a Comédias do Minho promoveu duas acções 

de formação, de expressão musical e dança, 

destinadas a agentes e colaboradores locais.

Passos de dança no corredor
Entre os dias 31 de Março e 1 de Abril, 12 

agentes educativos do concelho participaram 

na acção de formação em dança “Passos de 

dança no corredor”.

A acção, orientada por Isabel Costa, 

desenvolveu-se a partir de experiências de 

expressão corporal, como improvisações e 

breves composições, distribuição de palavras, 

frases e discursos coreográficos pelo corredor 

fora.

Laboratório de concertos de gaveta
Integrada no plano de formação regular de 

profissionais locais decorreu, a 1 e 2 de Abril, 

na Casa da Cultura, uma formação musical, 

orientada por Ricardo Casaleiro, e que resultou 

ainda na realização de diversos Concertos de 

Gaveta, desenvolvidos de 3 a 5 de Abril, com 

os alunos do ensino Pré-escolar e ainda com o 

público familiar.

Os inabitantes
Espectáculo de teatro e dança
Dando continuidade ao avivar de memórias, 

este espectáculo recuperou sensações de 

pessoas, coisas e lugares, conduzindo os alunos 

que frequentam o Pré-escolar e o 1ºC iclo nos 

centros escolares da Vila e de Pomares através 

de um jogo de presença e ausência, de ver e ser 

visto, de revelar e esconder, de habitar e inabitar. 

O espectáculo, que decorreu entre os dias 31 de 

Março e 5 de Abril, terminou com uma sessão 

especial, dedicada ao público familiar.
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EXPOSIÇÕES

Queremos SaudArte 
3 a 28 de Fev | Casa da Cultura

Colectiva de pintura, fotografia e escultura, 

organizada pela área de medicina preventiva 

e saúde pública da Universidade de Vigo, com 

a colaboração da Asociación Camiño Xacobeo 

Miñoto Ribeiro e do Colectivo Medicina e Arte.

Winter passing by
6 Jan a 1 Fev | Casa da Cultura

Fotografia, de Miguel Varanda, composta 

por 15 obras retratando uma viagem entre 

Estocolmo e Sundsvall (Suécia), num dia de 

Dezembro, frio.

Olhares sentidos
3 Jan a 28 Mar | Solar do Alvarinho

Pintura em aguarela, técnica mista e serigrafia, 

de Arte&Momentos.

FUTEBOL E ATLETISMO EM ESTÁGIO

Futebol
Os estágios de futebol, da equipa angolana do Sport 

Luanda e Benfica, e dos espanhóis do Oza Juvenil 

SD, decorreram de 13 de Janeiro a 25 Fevereiro e de 

17 a 20 de Abril, respectivamente.

A equipa do Benfica de Luanda, que voltou a ser 

treinada por Zeca Amaral, realizou dois treinos 

diários, de preparação para o Campeonato Nacional 

de Futebol de Angola, o Girabola 2014, e disputou 

alguns jogos de preparação com o Rápido de 

Bouzas, o SC Valenciado, o Iberos FC e o Pontevedra 

CF.

Já os espanhóis do Oza, clube originário da 

cidade galega de A Coruña, centrado na formação 

desportiva de crianças e jovens, trazem a Melgaço 

um grupo de catorze iniciados que, e para além dos 

treinos, defrontam o Melgacense, a 19 de Abril, num 

jogo amigável.

Atletismo
Durante o mês de Abril o destaque dos estágios 

vai para o atletismo, modalidade em que marcam 

presença a Federação galega de Triatlo, Mega 

perche events e o Entente Sud Lyonnais.

14 a 17 de Abril

Federação galega de triatlo (Triatlo)

19 a 26 de Abril

Mega perche events (Salto à vara)

27 de Abril a 2 Maio

Entente Sud Lyonnais (Atletismo)

CONCERTOS

Reis e Janeiras
25 Jan | Casa da Cultura

Encontro, com cerca de 200 participantes, dos grupos de Reis do ATL 

e dos alunos do Jardim-de-infância da Sta Casa da Misericórdia, do 

Clube de Música da EB 2,3/S, das camadas jovens do SC Melgacense, 

do Grupo da catequese da Vila, da APPACDM-Centro de Reabilitação de 

Prado, da ACRD de S. Tiago de Penso, da ACRD Os Cucus, As jovens de 

Paderne e Canto jovem.

Páscoa
12 Abr | Casa da Cultura

Actuação dos jovens da escola de música JAMP SCHOOL, de Monção, 

um laboratório de criatividade com apenas três anos de existência, e que 

marca presença pela segunda vez em Melgaço com “John Newman”, 

“Imagine Dragns”, “Pharrel Williamns” e “Red Hot Chili Peppers, entre 

outros.

A época 2014 foi aberta, no Centro de Estágios, com cinco estágios profissionais, nas modalidades 

desportivas de futebol e atletismo, realizados por equipas oriundas de países como Angola, 

Espanha e França.

Sport Luanda e Benfica
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TREINO FUNCIONAL DE ALTA INTENSIDADE

ESCOLAS EM DESFILE… DE CARNAVAL!ÉTICA NO DESPORTO EM PALESTRA

O Centro de Estágios tem disponível ao público 

uma série de aulas aeróbicas, de Zumba, Step 

dance, Dance kids, Urban dance, Pilates e 

Tekwondo, às quais de juntou recentemente o 

treino funcional.

Os treinos, de interior e exterior, decorrem 

às terças-feiras, entre as 19 e as 20 horas, e 

consistem na realização de um conjunto de 

exercícios funcionais em alta intensidade e 

constantemente variados, com estratégias de 

treino das capacidades físicas - resistência 

muscular, potência, velocidade, flexibilidade, 

cardiorespiratório, core, equilíbrio, força, 

agilidade, coordenação - que melhoram a 

tolerância e o rendimento no trabalho, nas 

acções quotidianas e no desporto.

A variações das séries de exercícios, não 

programadas, e a variedade de elementos 

utilizados em cada treino - kettlebells, 

lebert equalizer, bosu, lebert buddy system, 

accelerator, cordas, sandbell, barras, halteres, 

bolas medicinais, pneus, etc – contribuem para 

o sucesso desta modalidade.

A tarde do dia 28 de Fevereiro foi animada pelo tradicional desfile de 

Carnaval das escolas, organizado pelo Agrupamento, e que contou 

com cerca de mil figurantes, entre professores, monitores, animadores 

e auxiliares de acção educativa, dos centros escolares da Vila e de 

Pomares, da EB 2,3/S, da Santa Casa da Misericórdia e da APPACDM-

Centro de Reabilitação de Prado.

O desfile, criativo e colorido, teve de tudo um pouco - ovos, ovelhas, 

chineses, índios, africanos, mexicanos, esquimós, piratas, cowboys, 

ciganos, lavradores, médicos, toureiros, mimos e até uma lagarta 

gigante!

O Instituto Português do Desporto e Juventude 

(IPDJ) promoveu a realização da palestra “A 

ética no desporto”, realizada a 2 de Abril no 

auditório da Escola Superior de Desporto e 

Lazer (ESDL).

A palestra, com uma assistências de cerca de 

50 participantes, contou com as intervenções 

do Prof. Inácio Anjos, Técnico Superior de 

Desporto no IPDJ, e do Embaixador do Plano 

Nacional de Ética no Desporto Renato Pita 

- automobilista profissional e vice-campeão 

nacional de ralis.

Contando com a colaboração do Centro de 

Estágios e da ESDL a palestra pretendia alertar 

para a importância da ética no desporto 

criando, simultaneamente, um espaço de 

partilha e debate.
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SERVIÇOS EDUCATIVOS PROMOVERAM… PARLAMENTO DOS JOVENS FOMENTOU CIDADANIA

PENSO PROMOVE CURSOS

SENSIBILIZAR PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS

Animação da leitura

Tu és o meu tesouro
Sala transição e pequenos

Santa Casa da Misericórdia

A casinha da Tita Carochinha
Pré-escolar

Casa da Cultura

A Casa da Cultura foi palco, a 13 de Janeiro, de 

uma nova edição do “Parlamento dos jovens”, 

este ano dedicada à “Crise demográfica - 

emigração, natalidade e envelhecimento”.

A sessão, de debate, contou com a presença 

do Deputado Jorge Fão, eleito pelo círculo de 

Viana do Castelo, e de outros convidados locais, 

tendo contado com a participação de cerca de 

sessenta alunos do Ensino Secundário.

O “Parlamento dos jovens” é um programa da 

responsabilidade da Assembleia da República 

conduzido, localmente, pelo Agrupamento de 

Escolas, tendo como objectivo promover a 

educação para a cidadania.

A Junta de Freguesia de Penso está a promover a realização de cursos 

de formação, direccionados para áreas práticas e de interesse para a 

população, que dinamizem, simultaneamente, o Centro de convívio da 

Freguesia.

Ao curso de padrão, corte e costura, a decorrer desde de Março 

com um total de 12 formandos, juntar-se-á brevemente um outro, de 

fitofarmacêuticos, com um total de 50 horas.

O Município e a Valorminho – Valorização e tratamento de resíduos 

sólidos SA vão promover a realização de acções de sensibilização, 

relacionadas com aspectos legais e de boas práticas na gestão de 

resíduos, destinadas ao público em geral e a sectores específicos de 

actividade, e prévias a futuras fiscalizações ambientais.

As duas primeiras acções previstas, que decorrerão entre Maio e Junho, 

incidem sobre a gestão de resíduos urbanos, de construção e demolição, 

como forma de prevenir e diminuir os depósitos clandestinos deste tipo 

de resíduos.

Viagens pelo património

A invenção de Hugo
8º e 9º anos da EB 2,3/S

Acção de exploração dos primórdios do 

cinema, com visualização e exploração do 

filme

Museu de Cinema e Casa da Cultura

Vivendo na Idade Média
4º anos

Regresso à Idade Média, recriando a vida 

quotidiana num castelo

Recinto do Castelo e Torre de Menagem

Educação ambiental

A Porta vai à escola
Pré-escolar

Breve diálogo sobre o património natural, com 

abordagem teórica e atelier prático

Centros escolares da Vila e de Pomares 

e Sta Casa da Misericórdia
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CLAS APROVOU PLANO DE ACÇÃO MUNICÍPIO JUNTOU SEGURANÇA SOCIAL E IPSS LOCAIS

O Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

aprovou o Plano de acção para o corrente ano 

de 2014, desenvolvido em redor de três eixos 

prioritários de acção - emprego e formação, 

voluntariado, família e comunidade.

Assim, e entre as medidas aprovadas pelos 

parceiros, está prevista, em termos de 

emprego e formação, a criação de dois fóruns 

anuais de apresentação das medidas de 

apoio ao emprego e ao empreendedorismo, 

o lançamento de um concurso anual para 

apresentação de ideias e projectos inovadores, 

o levantamento, junto do tecido empresarial, 

das necessidades de formação, e a realização 

de acções de formação para desempregados.

Para a promoção do voluntariado estão 

previstas acções de sensibilização para o tema, 

promovida a formação e dinamizado o banco 

de voluntários, enquanto no âmbito da família 

e comunidade foi aprovada a implementação 

de um gabinete de apoio a pessoas com 

demência, a criação e dinamização de uma 

comissão de protecção para o idoso em risco, 

e o desenvolvimento de um programa de 

formação parental.

Com a execução deste Plano o CLAS 

pretende, globalmente, informar e capacitar 

os empresários e as entidades empregadoras 

locais, através de acções de sensibilização 

sobre emprego e empreendedorismo, 

aumentar o número de pessoas integradas 

em medidas de políticas activas de emprego, 

envolver a população activa não empregada 

em acções de formação, aumentar o número 

de voluntários no concelho e promover o 

acompanhamento de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.

A Centro Distrital de Viana do Castelo do Instituto 

da Segurança Social reuniu, a 5 de Fevereiro, 

com algumas das Instituições de Solidariedade 

Social (IPSS) locais, numa iniciativa do Município 

destinada a dar a conhecer a realidade e as 

necessidades sociais do concelho.

A reunião, realizada em Melgaço, juntou uma 

comitiva do Centro Distrital, presidida pelo 

Director, José Eduardo Esteves, o Presidente da 

Câmara, Manoel Batista, e os representantes 

da Santa Casa da Misericórdia, do Centro 

Paroquial e Social de Chaviães, da Cruz 

Vermelha Portuguesa, da Associação de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 

da Associação Dona Paterna e do Centro 

Interparoquial do Alto Mouro.

Exposta a realidade e as necessidades sociais do 

concelho, a reunião seguiu para o terreno, com 

visita às instalações da creche da APPACDM-

Centro de Reabilitação de Prado, ao novo 

lar da Misericórdia e à Residência autónoma 

da Cruz Vermelha, três equipamentos sociais 

totalmente concluídos mas a aguardar, para 

entrar em funcionamento, a assinatura dos 

acordos de cooperação com a Segurança 

Social.

Residência autónoma - Cruz Vermelha

Lar de idosos - Santa Casa da Misericórdia

Creche - APPACDMO emprego e a formação são um dos eixos prioritários do plano de acção para 2014
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PROJECTO ACTIVIDADE ALARGADO

O Projecto Actividade, que promove sessões 

de ginástica acompanhada por profissionais 

de saúde em diversos pontos do concelho, foi 

recentemente alargado a Orjaz, em Cubalhão, 

onde, e desde o dia 5 de Março, cerca de vinte 

e cinco maiores de 65 se juntaram aos já mais 

de 150 beneficiários deste projecto.

Implementado no concelho em 2006, este 

Projecto visa, em parceria com a Unidade 

de Cuidados na Comunidade, a Unidade de 

Saúde Pública, a Escola Superior de Desporto 

e Lazer, a Melsport, Desporto e Lazer EM, 

o Centro Paroquial e Social de Chaviães, o 

CENSO, a Santa Casa da Misericórdia de 

Melgaço, o Lar Idade d’ Ouro e as freguesias 

de Castro Laboreiro, Cousso e Gave, modificar 

positivamente o estado de saúde, físico e 

mental, da população idosa do concelho.

Baile de Carnaval 65+
No âmbito do Projecto Actividade são ainda 

organizadas outras iniciativas, como foi o caso 

do Baile de Carnaval, que decorreu a 3 de 

Março, na Cantina da EB 2,3/S.

O animado Baile contou com cerca de 

duzentos foliões, participantes no Projecto 

ou oriundos de instituições parceiras, como a 

APPACDM – Centro de Reabilitação de Prado, a 

Santa Casa da Misericórdia, o Centro Paroquial 

e Social de Chaviães, a Associação D. Paterna, 

o Lar Idade D’Ouro e o Censo.

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

Sessão de ginástica acompanhada em Orjaz (Cubalhão)




