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editorial

 A gestão de um território é um desafio de responsabilidade e de cora-
gem. As decisões têm de ser tomadas, e nem sempre são entendidas no pre-
sente. O que hoje fazemos, tenho absoluta convicção, será valorizado no futuro 
pelas próximas gerações. Nem por isso deixamos de agir de acordo com as 
nossas convicções do que é o melhor para Melgaço. Não defendemos soluções 
imediatistas, sem consistência e que apenas mascaram resoluções, mas que 
efetivamente não resolvem os desafios.

 O nosso município tem-se afirmado com iniciativas únicas e de grande 
impacto. Refiro-me por exemplo ao Festival Internacional de Cinema, à Festa do 
Alvarinho e do Fumeiro, à Festa do Espumante ou ao Alvarinho Wine Fest, entre 
outros. Com públicos distintos, são transversalmente eventos de referência que 
mobilizam os melgacenses, mas também os visitantes que se deliciam com o 
nosso território.

 O Pegada Zero foi novamente este ano um êxito, afirmando-nos como 
o Destino de Natureza Mais Radical de Portugal e cada vez mais procurado por 
turistas e líderes de opinião que levam longe a nossa marca. Os eventos despor-
tivos estão indiscutivelmente associados à nossa marca e Melgaço é 'invadido' 
pelos amantes do Desporto. O Melgaço Alvarinho Traill voltou a atingir níveis 
históricos de participação e de reconhecimento do mérito da sua organização.

 A concretização material é também de grande importância no cresci-
mento do território. Assumimos a concretização de projetos que são hoje já uma 
realidade: o largo do Mercado Municipal está renovado e é um excelente palco 
para eventos e para receber a Feira Semanal e o Bar da Alameda está a ser to-
talmente remodelado. Temos ambição. Outras obras estão em fase de conclusão 
na Vila e nas freguesias.

 E porque ambicionamos mais para Melgaço, vamos além fronteiras 
na busca de janelas de oportunidade. Sabemos que a Europa é cada vez mais 
de Regiões e cada vez menos de países, por isso trabalhamos com a Europa. A 
cidade de Altena na Alemanha aceitou a parceria com um restrito número de 
territórios europeus: Melgaço, Idrija (Croácia), Athienou (Chipre), Aluksne (Letó-
nia), Isernia (Itália), Manresa (Catalunha) e Igoumenitsa (Grécia), num projeto 
europeu de transferência das boas práticas e estratégias de gestão. Melgaço foi 
aceite no Programa URBACT: Finding opportunities in declining cities. Working 
with civil society to reverse decline in small and medium sized towns.

O caminho faz-se caminhando com otimismo e realismo. Por Melgaço.

MANOEL BATISTA
Presidente da Câmara Municipal
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MINISTRO DA EDUCAÇÃO EM MELGAÇO
O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve em  
Melgaço para participar na ação de sensibilização ‘Limpeza da 
Floresta’, altura em que também apresentou os planos e projetos 
no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.

RECONSTRUÇÃO DO BAR DA ALAMEDA:
INVESTIMENTO DE 125 MIL EUROS
Estão em fase final as obras de reconstrução 
do Bar da Alameda que representam um 
investimento de cerca de 125 mil euros. 
Com esta intervenção será também 
requalificada a envolvente extramuros do 
Castelo de Melgaço, tornando toda aquela 
área mais agradável, assumindo-se sempre 
o compromisso entre o património e a 
contemporaneidade.

Com este projeto está a ser repensado o 
edifício para que sirva de lazer e de estadia 
a quem visita a Vila, mais propriamente o 
Centro Histórico. Será instalada a função de 
Biblioteca de Verão localizada, atualmente, 
à entrada da Alameda.
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REUNIÕES DE PROXIMIDADE
O Executivo Municipal descentralizou as reuniões de câmara e, bimestralmente, tem-se deslocado a uma freguesia, realizando reuniões públicas.

União das Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro Cristóval

Penso União das Freguesias de Prado e Remoães

TERCEIRA EDIÇÃO DO 
PEGADA ZERO FOI UM SUCESSO

O colóquio 'Rios e Montanha, Aventura e Segurança' abriu mais uma edição do Pegada 
Zero. No auditório da Porta de Lamas de Mouro, especialistas debateram a questão da 
segurança e o quanto esta pode ser parceira nos momentos de aventura e adrenalina. 
Sónia Almeida (Adere-PG) e António Brandão (ESDL – Escola Superior de Desporto e Lazer 
de Melgaço, IPVC), foram os moderadores das palestras que contaram com a participação 
de oradores de referência:

• António Mosquera, Parque Natural Baixa Limia-
Serra do Xurés: ‘A Reserva Transfronteiriça 
Gerês/Xurês, Reserva Mundial da Biosfera’

• Daniel Frey, Green Growth – The Way To Go, 
Consultadoria Especializada em Destinos 
Sustentáveis: ‘Turismo de natureza – a 
Perspetiva Sustentável para Destinos’

• Rui Simão, ADXTUR- Agência para o 
Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto: 
‘Aldeias do Xisto: A viagem, a descoberta e os 
desafios’ 

• Carlos Sá, Carlos Sá Nature Events: ‘A 
importância dos Eventos Desportivos na 
Dinamização da Economia Local – Peneda 
Gerês Trail Adventure’

• 1º Sargento António Rui Tavares, Força Aérea 
Portuguesa, Base Aérea nº 6: ‘Risco na Prática 
de Atividades de Natureza - A Missão da 
Esquadra 751 Busca e Salvamento’ 

• Manolo Taibo, Federación de Deportes de 
Montaña, Escalada y Senderismo del Principado 
de Astúrias: ‘Acidentes no Meio Natural, 
Presente e Futuro’

SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO 
DE VISITA A MELGAÇO

A Secretária de Estado do Turismo, 
Ana Mendes Godinho, visitou o nosso 
município, depois de ter estado em Ourense 
onde assistiu ao lançamento do projeto 
Transfronteiriço Raia Termal: Um destino, 
dois países.
Ana Mendes Godinho abriu ainda a sessão 
de apresentação do evento de cicloturismo/
ciclismo Monção e Melgaço Granfondo que 
decorrerá em setembro deste ano e visitou 
as nossas termas, tendo ainda tido tempo 
para conhecer o projeto para o Hotel do Pezo 
– o primeiro hotel do país 100% acessível a 
pessoas de mobilidade reduzida.
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SOMOS O DESTINO DE NATUREZA 
MAIS RADICAL DE PORTUGAL

Foram já apresentados os primeiros 
resultados das ações de promoção que estão 
a decorrer no âmbito da implementação do 
Plano Estratégico e de Marketing para o 
Turismo. A ação envolveu os empresários 
locais com o intuito de, juntos, alavancarem 
‘O destino de natureza mais radical de 
Portugal’. 
Melgaço é um destino de natureza por 
excelência, com caraterísticas geográficas 
e geológicas que lhe concedem uma posição 
de destaque de entre todos os subdestinos 
do Porto e Norte de Portugal, onde é possível 
praticar os desportos de rio e montanha mais 
exigentes, durante todo o ano, ao sabor de 
um Alvarinho único e do fumeiro de Melgaço. 
Foi baseado nestas potencialidades que 
o Município de Melgaço, com o apoio do 
NORTE 2020, desenvolveu uma Estratégia 
para o Turismo de Melgaço, e onde se conclui 
que o Turismo de Natureza é um produto 
prioritário para o desenvolvimento turístico 
sustentável do concelho. «Queremos 
afirmar Melgaço como ‘O destino de 
natureza mais radical de Portugal’. Temos 
potencial para tal. De ano para ano, temos 
mais turistas, e de diferentes origens.», 
considerou o Vereador José Adriano Lima, 
reforçando que «o Turismo tem tudo para 
ser uma alavanca da economia». Com o 
Plano Estratégico e de Marketing para 
o Turismo, Melgaço quer preparar-se 
para o turismo numa lógica sustentável, 
com impactos no desenvolvimento local, 

alavancar a notoriedade da região enquanto 
destino turístico, aumentar a qualidade 
da experiência do visitante e melhorar o 
desempenho do turismo.
Neste sentido, desde o dia 4 de janeiro de 
2018, está em curso uma campanha de 
marketing digital sob a designação ‘Discover 
Melgaço’, presente em quatro redes sociais 
(Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest) e 
no domínio www.discovermelgaco.pt. «Este 
posicionamento remete para uma imagem 
de natureza ativa, associada à tendência 
crescente de uma sociedade cada vez mais 
ativa, mais jovem, com um autoconceito 
elevado (‘cada vez consigo mais e melhor’), 
com um conceito de luxo associado a 
isolamento positivo, autenticidade e a 

ambientes naturais que lhes permitam 
praticar desportos em ambientes de 
natureza e/ou desfrutar de recantos ricos 
em paisagem, história, cultura e tradição», 
explicou Mónica Montenegro, esclarecendo 
que «O objetivo passou pela criação de uma 
identidade que ilustrasse a principal força 
caraterística do destino Melgaço: a diferença 
do destino de Natureza onde é possível 
praticar desportos de rio e montanha ao 
longo de todo o ano, de máxima exigência. A 
imagem desenvolvida ganhou força e caráter 
pela utilização de uma tipografia forte e 
irreverente que transmite e acentua a ideia 
da dinâmica e aventura, num jogo onde a 
palavra ‘Descubra’ serve de mote e convite 
à experiência MELGAÇO.»

PEGADA ZERO
FORAM DIAS DE MUITA ADRENALINA
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Melgaço tem ao dispor dos seus habitantes 
reduções de 20% no IMI. Esta é uma 
das medidas que consta no Plano de 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário 
(PDSS), em vigor desde 2008, mas que em 
2018 foi reforçado, totalizando 11 medidas 
para promover a coesão social, de entre as 
quais os apoios na carga fiscal. Assim, os 
proprietários que pretendam colocar os seus 
imóveis no mercado de arrendamento, terão 
uma redução no IMI de 20%.

A autarquia quis em 2018 abranger apoios 
de minoração relativamente ao IMI dos 
prédios rústicos e urbanos. Os apoios 
variam consoante o número de dependentes, 
o número de prédios arrendados e a 

classificação de prédios consoante sejam 
de interesse público, de valor municipal ou 
património cultural. O propósito é ‘alavancar 
a oferta de arrendamento na habitação e nos 
prédios comerciais, ao mesmo tempo que 
alavanca a economia local’, alerta Manoel 
Batista, Presidente da autarquia.

No que respeita à carga fiscal em termos 
de IRS, relativamente à reabilitação urbana, 
a autarquia compromete-se a isentar de 
Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas (IMT) e IMI durante três anos os 
prédios urbanos objeto de reabilitação, sendo 
tal reabilitação certificada pelo Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., 
ou pela Câmara Municipal, consoante o 

20% DE REDUÇÃO NO IMI 
PRIVILEGIAR AS PESSOAS

Cerca de 6 toneladas, foi a quantidade de 
vidro recolhida em 2017, durante a Festa do 
Alvarinho e do Fumeiro. «É um Ecoevento 
Nacional de referência, o maior produtor 

de vidro do país!», certifica a Valorminho, 
empresa de referência no setor ambiental a 
nível regional, responsável pelo tratamento 
e valorização de resíduos no Vale do Minho.

FESTA DO ALVARINHO E DO FUMEIRO É 
O MAIOR PRODUTOR DE VIDRO DO PAÍS

caso, e desde que, em qualquer caso, seja 
atribuída a esse prédio, quando exigível, uma 
classificação energética igual ou superior a A 
ou quando, na sequência dessa reabilitação, 
lhe seja atribuída classe energética superior 
à anteriormente certificada, em pelo menos 
dois níveis (artigo 45.º do Estudo dos 
Benefícios Fiscais).

No âmbito da Área da Reabilitação Urbana 
do Centro da Vila, foi também aprovado 
um quadro de benefícios fiscais associados 
a impostos municipais sobre o património 
e redução de taxas urbanísticas, passível 
de ser consultado no Balcão Único ou no 
website da autarquia.

AÇÃO DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

MOSTROU O 
PORQUÊ DE 

REDUZIR, 
REUTILIZAR E 

RECICLAR!

Estão já concluídas as obras de requalificação 
do Largo do Mercado e sua envolvente, com 
um investimento na ordem dos 633 mil euros. 
O novo largo é agora um espaço público 
pedonal, complementado por 92 lugares de 
estacionamento, sendo quatro destinados 
a pessoas com mobilidade condicionada, 
convertendo-se, semanalmente, no novo 
espaço de feira com 105 lugares de venda. 
A intervenção contemplou não só a 
repavimentação integral e a modernização 
das infra-estruturas de águas, esgotos, 
iluminação e telecomunicações, mas também 
o arranjo paisagístico, a reformulação e 
melhoramento dos espaços destinados a 
feirantes e estacionamento, em cumprimento 
da legislação, em especial as normas relativas 
à melhoria das condições de acessibilidade 
para pessoas com mobilidade condicionada.
Esta obra foi apoiada pelo Programa 
Operacional NORTE 2020. O custo total é de 
633.369,90€, sendo o investimento elegível 
542.190€. A contribuição FEDER através do 
Norte 2020 é de 460.861,50.

633  MIL EUROS PARA REQUALIFICAR LARGO 
DO MERCADO E SUA ENVOLVENTE

FEIRA JÁ DECORRE NO NOVO ESPAÇO

O LARGO, AGORA 
PRATICAMENTE 

DE NÍVEL, 
FOI JÁ O PALCO 

DA FESTA
 DO ALVARINHO E 

DO FUMEIRO DE 
MELGAÇO 

DESTE ANO. 
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As obras de requalificação da ETAR da 
Zona Industrial de Penso estão em curso. 
O projeto pretende solucionar problemas de 
falta de capacidade da atual ETAR. Estima-se 
que a unidade de tratamento irá receber um 
caudal máximo de 200 m3/d de efluentes 
industriais (vinícolas e outras indústrias) e 
um caudal médio de 300 m3/d de efluentes 
domésticos. A requalificação da ETAR 
representa um custo total de 748.150,00 
euros (Fundo de Coesão: 635.927,50 EUR).

Um dos problemas está relacionado com as 
adegas: instaladas fora da zona industrial, 
principalmente no período do ano dedicado 
às vindimas, deparam-se com o problema 
de encaminhamento do efluente de origem 

vinícola, uma vez que no concelho não 
existe uma estação de tratamento de águas 
residuais apta para efetuar o tratamento 
de efluente com as características próprias 
deste resíduo. 

A zona industrial de Penso apresenta elevada 
importância socioeconómica para o concelho, 
uma vez que proporciona condições para a 
fixação de unidades industriais que criam 
postos de trabalho e, consequentemente, 
riqueza para a região. A ETAR em questão 
realiza o tratamento do efluente proveniente 
das instalações existentes na referida zona 
industrial, assim como o efluente doméstico 
proveniente das habitações da freguesia 
de Penso e parte da freguesia de Alvaredo. 

Além das unidades industriais instaladas 
nesta zona industrial, Melgaço caracteriza-se 
por ser um concelho onde as empresas 
ligadas ao setor vinícola predominam. As 
unidades industriais aqui instaladas drenam, 
diretamente, o efluente proveniente das suas 
instalações sanitárias para o coletor geral de 
saneamento, no entanto têm que proceder 
a um pré-tratamento do efluente originado 
pela sua atividade, antes do encaminhamento 
do mesmo para a rede geral de saneamento, 
o que ocorrerá após a intervenção em causa, 
quer, para as instalações da zona industrial 
quer para as restantes.

O Município vai implementar uma rede 
municipal de trilhos pedestres e cicláveis, 
num total de 12 percursos interligados 
entre si e que funcionarão como uma rede 
viária pedonal/ciclável que ligará toda a 
paisagem natural e humanizada do concelho. 
O projeto, Walking & Cycling Melgaço, prevê 
que os percursos liguem a zona ribeirinha do 
concelho, junto ao rio Minho, passando pela 
pré-montanha ou meia encosta até às zonas 
mais altas de montanha, bem no coração 
do Parque Nacional da Peneda-Gerês, num 
total de cerca de 150 km de trilhos para 
fruição da natureza que o Município Mais a 
Norte de Portugal oferece. 

O projeto contempla também ligações à 
vizinha Galiza, tanto na zona ribeirinha no 
vale do rio Minho e vale do rio Trancoso, 
como também na zona de montanha, 
concretamente em Castro Laboreiro, na 
fronteira da ameijoeira e no planalto de 
Castro Laboreiro. O objetivo é permitir 
uma oferta transnacional e permitir 

Muito em breve, quem visitar o Parque das 
Termas de Melgaço terá melhores condições 
para usufruir da harmonia e tranquilidade do 
local. E até de praticar desporto. O Parque 
está a ser alvo de duas grandes intervenções, 
com vista à preservação daquele património 
natural: requalificação arbórea do espaço 
e beneficiação de locais do parque que 
se encontram debilitados, como o local 
de estacionamento e as comportas, e do 
campo de minigolfe que dará lugar a um 
espaço equipado para o treino físico exterior 
e vocacionado para a prática da modalidade 
de crossfit.

As intervenções são cofinanciadas a 75% 
pelo Programa Operacional de Cooperação 
Transfronteiriça Espanha-Portugal 
(POCTEP)/INTERREG PT-ES, no âmbito do 
projeto ‘Raia Termal’ e representam um 
investimento de 184 216,57 euros. «É 
um projeto muito importante:  valoriza e 
potencia o turismo termal, um importante 
pilar da economia local.» sustenta Manoel 
Batista, autarca de Melgaço.

750 MIL EUROS PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 
DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL DE PENSO

MEIO MILHÃO DE EUROS PARA REDE 
MUNICIPAL DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS

INVESTIMENTO DE CERCA DE 185 MIL EUROS 
PARA REQUALIFICAR O PARQUE DAS TERMAS 

AS INTERVENÇÕES

O Parque albergará novos espécimes, 
substituindo-se os que se encontram 
em degradação, recorrendo à técnica de 
transplantação de rebentos de árvores do 
local. A intervenção contempla também 
o abate de infestantes, de forma a abrir 
clareiras para plantação de novas árvores 
autóctones, e a substituição e plantação de 
novas tílias na Alameda Principal. Aqui, o 
investimento total é de 20.000,00 euros 
(comparticipação do FEEDER, através do 
POCTEP, de 15.000,00 euros).
De forma a proporcionar um melhor 
acolhimento dos visitantes, também o 
espaço de estacionamento está a ser alvo 
de beneficiação. O Parque ficará ainda 
dotado de novas comportas, dado que as 
atuais, devido à sua detioração, não estão a 
cumprir as suas funções. Também o campo 
minigolfe está a ser intervencionado: não 
existindo procura para a prática desta 
modalidade desportiva, e encontrando-se 
o espaço inutilizado, optou-se pela aposta 
num local com condições para a prática do 
desporto, dotando-o de equipamentos para o 
treino físico no exterior e vocacionado para a 
modalidade de crossfit. O investimento é de 
164.216,57 euros (comparticipação FEEDER 
através do POCTEP: 123.162,43 euros).

NO ÂMBITO DO PROJETO ‘RAIA TERMAL’

A SABER…

O projeto ‘A Raia Termal’, nasceu com o 
propósito de proteger e conservar os espaços 
naturais fluviais fronteiriços do Minho e do 
Lima, de forma a contribuir para a melhoria 
do meio ambiente e dos recursos termais 
da zona e da criação de uma rede que 
fomente a estruturação dos recursos termais 
transfronteiriços raianos de Ourense e do 
Norte de Portugal, tendo como objetivo a sua 
valorização turística. «Apesar da atividade 

termal se ter alicerçado durante muitos anos 
nas características distintivas conferidas 
pelas águas e atividades terapêuticas, o 
facto é que a evolução do próprio conceito, 
por via das novas exigências dos mercados e 
sociedades, tem levado a uma reformulação 
de objetivos e da oferta que se posiciona 
agora na dimensão da saúde e bem-estar, 
assente em conceitos como a prevenção e 
reabilitação, e associada a novos hábitos de 
lazer e turismo.», atenta Manoel Batista.

destaque

150 KM DE TRILHOS PARA 
USUFRUTO DA NATUREZA,
UMA APOSTA NO TURISMO 

DE NATUREZA

intercâmbios nos fluxos de turistas. Está 
também prevista ligação e enquadramento 
com os municípios vizinhos e articulação e 
integração com a Grande Rota do PNPG e 
com a rede de percursos supramunicipal da 
ADERE-Peneda Gerês. O projeto apresenta 

um custo total elegível de 500 000,00 EUR 
e foi objeto de candidatura com vista ao seu 
cofinanciamento pelo programa VALORIZAR, 
no valor de 400 000,00 EUR, promovido pelo 
Turismo de Portugal.
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FUSÃO ENTRE MUNICÍPIOS DO ALTO MINHO 
DECLINADA …

CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS TEM NOVO VEÍCULO 
FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS

Foi rejeitada, em unanimidade pela vereação, 
a constituição de parceria entre os Municípios 
do Alto Minho e o Estado Português para 

a gestão Multimunicipal dos Sistemas de 
Abastecimento de Água e Saneamento. 

O novo veículo reforça a frota da corporação, 
agora com seis veículos de combate a 
incêndios. ‘O equipamento florestal vai 
assegurar a manutenção operacional do 
dispositivo mínimo de segurança previsto no 
Plano Operacional de Combate a Incêndios 
Florestais nos próximos anos.’ conta o 
Presidente da Direção, Luís Matos.
A aquisição do veículo resulta no âmbito de 
uma candidatura apresentada em agosto 
de 2016 e contou também com o apoio 
das Juntas de Freguesia do concelho e da 
população, que apoiou o projeto através 
dos peditórios que a corporação realizou, e 
ainda de diversas entidades que levaram a 
cabo atividades de angariação de fundos a 
favor da instituição. O equipamento teve um 
custo total de 154 mil euros, sendo que a 
Câmara Municipal de Melgaço comparticipou 
com 30.000 euros e 80% foi financiado no 
âmbito do programa PO SEUR.

Foi atualizado o tarifário dos serviços de 
abastecimentos de água e de saneamento. 
A recuperação de custos pela via tarifária 
está na ordem dos 90% e garante a 
sustentabilidade dos respetivos serviços. 
A atualização dos preços prendeu-se com 
as exigências da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas Resíduos (ERSAR), a 
qual obriga que sejam cobertas 100% das 
despesas pelas receitas provenientes do 
serviço. 
O tarifário agora aprovado demonstra bem 
as razões da não adesão à fusão ‘Águas do 
Alto Minho’. Com esta decisão foi garantida a 

qualidade no serviço, de forma sustentável e 
com tarifas comprazíeis. Se o Município não 
votasse contra a parceria, por cada 10m3, 
o consumidor iria pagar 28,44€. Com esta 
medida, aprovada em reunião de câmara, 
pela maioria, o consumidor, com o aumento, 
ficará a pagar 15,66€ por cada 10m3.

O Presidente da Câmara Municipal, Manoel 
Batista, reuniu com a EDP Distribuição 
para conhecer o plano de investimento. O 
autarca ouviu as ações que estão previstas 
numa reunião ocorrida na Câmara Municipal 
com o Diretor de Redes e Clientes Norte, 
Mário Guimarães. No encontro, o autarca 

quis ainda ter conhecimento do ponto de 
situação de um conjunto de obras, que vão 
melhorar a qualidade de serviço em Melgaço.
A saber que está também em curso 
a substituição de 330 luminárias, por 
tecnologia LED, com uma redução 
substancial de consumos. Também as 

redes de energia elétrica estão a sofrer 
uma evolução profunda, de acordo com 
o conceito das Redes Inteligentes de 
Energia e pressionadas por fatores como 
a sustentabilidade ambiental e eficiência 
energética.

EDP VAI MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO 

MUNICÍPIO GARANTE, ASSIM, QUALIDADE NO SERVIÇO, DE FORMA 
SUSTENTÁVEL E COM TARIFAS COMPRAZÍEIS

…  ATUALIZAÇÃO DO TARIFÁRIO DE ÁGUA E SANEAMENTO COM 
POUPANÇA AO CONSUMIDOR DE 12,78€ MENSAIS 

De forma a apoiar as operações de reabilitação urbana, estão abertas as candidaturas 
ao financiamento de projetos no âmbito do Instrumento Financeiro para a Reabilitação 
e Revitalização Urbana – IFRRU 2020. Os apoios correspondem a empréstimos com 
condições mais vantajosas para os promotores face às atualmente existentes no mercado, 
para a reabilitação integral de edifícios, destinados a habitação ou a outras atividades, 
incluindo as soluções integradas de eficiência energética mais adequadas no âmbito da 
reabilitação, com um investimento total, por operação, até 20 milhões de euros.

PROJETOS DE REABILITAÇÃO URBANA  
COM APOIO AO INVESTIMENTO

Os edifícios reabilitados podem destinar-se 
a qualquer uso, nomeadamente habitação, 
atividades económicas e equipamentos 
de utilização coletiva. No mesmo pedido 
de financiamento, o IFRRU 2020 apoia 
medidas de eficiência energética 
complementares às intervenções de 
reabilitação urbana.

Reabilitação integral de edifícios com idade 
igual ou superior a 30 anos (ou, no caso de 
idade inferior, que demonstrem um nível 
de conservação igual ou inferior a 2, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 
31 de dezembro).

Os edifícios a reabilitar têm de estar 
localizados na Área de Reabilitação Urbana 
para o centro urbano da Vila [ARU], abrangida 
pelo Plano de Ação de Regeneração Urbana 
[PARU].

Pode candidatar-se qualquer entidade, 
singular ou coletiva, pública ou privada, 
com título bastante que lhe confira 
poderes para realizar a intervenção. 
Os apoios são concedidos através de 
produtos financeiros de dois tipos (não 
acumuláveis): Empréstimos (concedidos 
pelos bancos selecionados para gestão dos 
apoios IFRRU 2020, com maturidades até 
20 anos, períodos de carência equivalentes 
ao período do investimento + 6 meses 
(máx. 4 anos) e taxas de juro abaixo das 

praticadas no mercado para investimentos 
da mesma natureza) ou Garantias 
(associadas a empréstimos concedidos 
pelos mesmos bancos, destinando-se a 
projetos que não dispõem de garantia). 
Aos projetos podem ainda ser atribuídos 
benefícios fiscais decorrentes da lei e os 
previstos na delimitação da ARU, inerentes 
à sua localização e natureza da intervenção, 
nomeadamente ao nível do IMI, IMT e IVA, 
bem como a redução das taxas urbanísticas. 
Serão financiadas todas as despesas 
relativas à obra de reabilitação urbana 
e às medidas de eficiência energética.

No âmbito do IFRRU 2020, os pedidos de 
financiamento são apresentados no momento 
que o investidor considera mais oportuno 
para o seu investimento, não havendo, 
em cada ano, fases pré-determinadas 
para a apresentação e decisão sobre as 
candidaturas, nem limites ao número de 
pedidos de financiamento. 

A formalização de candidaturas é simples e 
faz-se em três passos: 
Cada Município terá um interlocutor 
IFRRU 2020, que emitirá o parecer de 
enquadramento do seu projeto. 
Para permitir a escolha das melhores 
soluções para aumentar a eficiência 
energética do imóvel a reabilitar, um perito 
qualificado deverá realizar a Certificação 
Energética. 

O pedido de empréstimo é realizado num 
balcão da rede comercial de qualquer um 
dos Bancos selecionados: o Santander 
Totta, o Banco Português de Investimento 
(BPI), o Millennium BCP e o Banco Popular 
Portugal. A entidade responsável pela gestão 
das garantias é a Sociedade Portuguesa de 
Contragarantia Mútua (SPGM), que gere o 
Fundo Português de Contragarantia Mútua.

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro 
destinado a apoiar investimentos em 
reabilitação urbana, que cobre todo o 
território nacional. Para potenciar mais 
o investimento, o IFRRU 2020 reúne 
diversas fontes de financiamento, quer 
fundos europeus do PORTUGAL 2020, quer 
fundos provenientes de outras entidades 
como o Banco Europeu de Investimento e o 
Banco de Desenvolvimento do Conselho da 
Europa, conjugando-os com fundos da banca 
comercial.  O financiamento é proveniente de 
todos os programas operacionais regionais 
do Portugal 2020 (PO Norte 2020, PO 
Centro 2020, PO Lisboa 2020, PO Alentejo 
2020, PO CrescAlgarve 2020, PO Açores 
2020, PO Madeira 14-20) e do PO SEUR 
e, ainda, de empréstimos contraídos, para 
este efeito, pelo Estado junto do Banco 
Europeu de Investimento (BEI) e do Banco 
de Desenvolvimento do Conselho da 
Europa (CEB), juntamente com as verbas 
disponibilizadas pelos bancos selecionados, 
que alavancam os fundos públicos.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
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Foi já apresentado aos deputados da 
Assembleia Municipal o relatório intermédio 
da Estratégia de Desenvolvimento Melgaço 
2030 onde estão definidos os eixos para a 
organização e identificação preliminar das 
ideias sobre as quais a autarquia vai realizar 
investimento.
O relatório inicial, apresentado publicamente 
em agosto de 2017, integrava para além 
do diagnóstico aprofundado, uma primeira 
identificação dos ativos específicos, sobre 
cuja valorização é possível construir uma 
estratégia de desenvolvimento. No relatório 
intermédio apresentam-se já as bases de 
um plano de ação.

O desenvolvimento e o crescimento dos 
municípios dependem também da capacidade 
dos territórios se afirmarem na Europa das 
Regiões. Não é possível limitar a intervenção 
e a ação apenas no contexto nacional. 
Melgaço está atento e por isso desenvolve 
um intenso trabalho junto e diretamente 
à Comunidade Europeia, procurando aqui 
janelas de oportunidade para além do 
quadro 20-20. O futuro passa pelo trabalho 
em rede com as várias regiões da Europa. É 
por isso que estamos nos fóruns de decisão e 
de partilha. Estamos a trabalhar com várias 
cidades europeias na partilha das melhores 
soluções para os desafios que se colocam, 
de igual forma, em todos os territórios: 
Igoumenitsa (Grécia), Isernia (Itália), Aluksne 
(Letónia), Idrija (Croácia), Athienou (Chipre), 
Manresa (Espanha) e Altena (Alemanha). 

MELGAÇO 2030

DE OLHOS POSTOS 
NA EUROPA DAS REGIÕES

destaque suplemento especial

EPISÓDIOS DA TELENOVELA DA SIC 
‘VIDAS OPOSTAS’ FORAM GRAVADOS EM MELGAÇO

A equipa de produção da SP TELEVISÃO 
e os atores estiveram em Melgaço a 
preparar  cenas para a telenovela ‘Vidas 
Opostas’. Escrita por Alexandre Castro, o 
autor de Rainha das Flores, ‘Vidas Opostas’ 
centra-se no mundo do desporto e da moda. 
Ana Padrão, Filipa Nascimento, João Jesus, 
Mariana Norton, Duarte Gomes e Ricardo 
Carriço, são os atores que estiveram na 
região.

A iniciativa não seria possível sem a parceria 
de várias entidades de Melgaço: Casa da 
Cevidade, Hotel Castrum Villae, Hotel Monte 
Prado, Pastelaria Melaço, Quinta de Folga, 
Quintas de Melgaço, Soalheiro, Restaurante 
Tasquinha da Portela, Termas de Melgaço, 
UKUBO, Grupo Pinto da Costa & Carriço e 
todas as Juntas de freguesia de Melgaço. 
‘Obrigado pela aposta em Melgaço’, agradece 
Manoel Batista.

A telenovela passa às 22h30 na SIC e tem 
como protagonistas Sara Matos, Joana 
Santos, Renato Godinho, João Jesus e 
Diogo Amaral. Melgaço vai entrar pela casa 
dentro dos portugueses e onde chega a SIC 
Internacional - EUA, Canadá, Brasil, Angola, 
Moçambique, França, Suíça, Luxemburgo, 
Andorra, Bélgica, Reino Unido e Austrália.

UNIÃO  EUROPEIA
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suplemento especial freguesiasALVAREDO

Decorrem os trabalhos de conclusão da obra

Construção de muro de suporte de estrada, alargamento de estrada, melhoramento das valetas e 
entradas

Construção de muro em pedra e vardo de vinha

Granja - requalificação da rede de escoamento de águas pluviais e melhoramento de valetas e entradas. Limpeza do caminho

Estão a decorrer trabalhos de limpeza por toda a freguesia: valetas, jardins públicos e parques de merenda

Casa mortuária

Porreira

Presa

Granja

Limpezas
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freguesiasfreguesias CRISTÓVALCOUSSO

Início de obra do muro de contensão da rua/caminho do RegueiroInício das obras nas valetas da estrada Cousso-Cela e nas valetas do morado Substituição de cerca de dois mil metros de tubagens antigas e colocação 
de novos equipamentos na rede de água

Rua dos Carvalhos-construção exterior de estaleiro, rede, grades e portas

Estrada em Campo de SoutoLimpeza de vias e caminhos na freguesia

Manutenção de cemitério e áreas envolventes Limpezas de bermas e valetas em toda a freguesia

Arranque da construção da casa mortuária Aplicação de Tout-Venant nos pontos mais afetados do estradão 2120



freguesiasfreguesias GAVEFIÃES

Abertura de acesso ao ponto de água

Eiriz-Rebolal: alargamento de caminho e 
reconstrução de muro

Lugar de São Cosme - Caminho do Pesco Aumento da profundidade da poça de Listedo para o abastecimento de bombeiros, meios aéreos e regadio

Saneamento no lugar de Baldosa

Lameiro - alargamento de caminho e construção de tanque

Alargamento de caminho no Lugar de Listelo e Sr.do Alívio

Saneamento no Lugar de Eiriz

Abertura de estradão dos Galos, ligação à Estrada 
da Aveleira

Construção de muro de proteção do ponto de água

Pavimentação da rua de S.João -  
Adevelha

Reconstrução de muro de suporte 
no Lugar da Balsada

Limpeza de bermas em toda a 
freguesia

Souto Mendo de Baixo - pavimentação de caminho

Adedela-Caminho da Canelha.
Drenagem de águas bravas

Alargamento de estrada de Porto 
Carreiro

Estrada ligação entre Souto Mendo e Mosteiro - arranjo de valetas

Pavimentação de passeios e drenagem 
de águas - Alameda do Mosteiro

Rua da Escola - limpeza e vedação 
de entulhos

Aqueduto da corga de Porto Carreiro

Lugar do Candoso: desmatação de logradeiro 
e demolição de tanque de lavar em ruínas

Porto Carreiro - pavimentação do caminho das Cortelhas

Nas atividades de caráter social:
- Foram atribuídas  bolsas de 
estudo para todos os estudantes 
residentes.
- Foi atribuído um subsídio à 
Associação “Os Espadachins” para 
acompanhamento dos doentes 
oncológicos.

Nas atividades económicas:
-  Procedeu-se à desmatação de 
vários hectáres de baldio para 
melhorar as pastagens para os 
animais.

Nas atividades desportivas:
- Foi atribuído um subsídio  para 
a formação ao grupo desportivo “ 
Melgaço em Patins”.

Na proteção aos incêndios  Rurais:
- Realizaram-se sessões de 
sensibilização para o cumprimento 
da lei relativa às áreas de segurança 
de redes de combustível junto de 
habitações e lugares.
- Alargou-se o estradão de acesso e 
construiu-se um muro de proteção 
ao ponto de água de combate a 
incêndios.

Execução do plano e Orçamento
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Para além das obras identificadas nas 
fotografias, como a limpeza das valetas e 
construção de novo jardim da Corredoura, 
a junta de freguesia de Paderne procedeu 
ainda à conservação, limpeza e melhoria dos 
espaços púbicos: zona de lazer de Lages, 
Largo da Feira do Gado, Largo do fontanário 
de Gião no Peso, afim de tornar a freguesia 
mais asseada e atrativa. Para esta finalidade, 
realizou-se também o alargamento da 
rede de recolha de resíduos sólidos, com a 
colocação de novos contentores e ecopontos 
em vários locais da freguesia.

Pavimentação da valeta no lugar da Aldeia.
Colaboração com a Associação de Apoio ao 
Doente Oncológico, tendo efetuado várias 
viagens a Viana do Castelo com a carrinha 
da junta de freguesia.
Apoio a vários casais jovens com o subsídio 
de natalidade.
Colocação da iluminação de Natal.

freguesiasfreguesias PENSOPADERNE

DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO
É preocupação deste executivo a dinamização do Centro 
de Convívio com atividades e ações para vários públicos, 
exemplificativo do trabalho da junta:

-CURSO DE PODA E ENXERTIA NA VINHA

-REUNIÃO PÚBLICA DESCENTRALIZADA DO 
EXECUTIVO MUNICIPAL

-A AÇÃO DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 'IDOSO 
EM SEGURANÇA'

-AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO/ESCLARECIMENTO 
SOBRE 'LIMPEZA DE TERRENOS – FAIXA DE 
PROTEÇÃO ÀS EDIFICAÇÕES'

-COMÉDIAS DO MINHO TRAZEM TEATRO À 
FREGUESIA 

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA:
Iluminação pública
Limpeza na Freguesia
Limpeza de bermas e valetas
Limpeza de fontes/fontanários/tanques de lavar 

LIMPEZAS DE FAIXAS DE PROTEÇÃO JUNTO A 
EDIFICAÇÕES
O executivo da Freguesia adquiriu nos últimos tempos 
serviços para assegurar as limpezas das faixas de 
proteção junto das edificações nas áreas sob sua 
jurisdição. Foram efetuadas limpezas em Valinhas, 
no Monte do Crasto, na Sarrada e principalmente no 
loteamento do Monte do Crasto, local onde foram 
limpos todos os lotes urbanos não edificados e a 
restante área rústica sob gestão da Junta.

OBRAS/INTERVENÇÕES/REPARAÇÕES NA FREGUESIA

BENEFICIAÇÃO DO ESTRADÃO DE S.TOMÉ
Esta beneficiação iniciou-se com a execução de valetas 
e com a pavimentação de um pequeno troço numa das 
zonas mais íngremes.

BENEFICIAÇÃO DA LIGAÇÃO BASTIDA-POMAR-
PORTALODEIROS 
Após a execução de valetas, travessias foi efetuado um 
alargamento de um troço entre a Bastida e a Telhada 
Grande. Posteriormente foi pavimentado o acesso 
desde a Igreja- Pomar- Portalodeiros

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE CASALMANINHO/
VALINHAS – 1ª FASE
Em junho iniciaram-se as obras da 1ª fase que visa 
a beneficiação do acesso Casalmaninho – Valinhas.

Jardim junto ao Convento

Pomares canalização e alargamento da Rua do 
Carvalho

Gradeamento de proteção da Ponte da AldeiaGabinete de saúde médico

Caminho de Sta. Rita

Gabinete de saúde de enfermagem

Largo em Crastos Limpeza da freguesia

Estão abertas as inscrições para a Sala 
de Estudo, que vai funcionar no próximo 
ano letivo, gratuitamente, todos os dias 
úteis das 18h às 19:30h, no edifício da 
sede da Junta, para alunos do 1º ao 6º 
ano de escolaridade.

Intervenção da Estrada Bastida-Pomar-Portalodeiros

Atividades no centro de convívio

Intervenção na Estrada Casalmaninho-Valinhas (1ªfase)

Limpezas das Faixas de Gestão de Combustíveis

Intervenção na estrada de S.Tomé 2524



freguesiasfreguesias U. F. CASTRO LABOREIRO 
E LAMAS DE MOURO

S. PAIO

Limpeza de bermas da freguesia Rasa - Raposeiras - alargamento de caminho e muros de suporte

Construção da casa mortuária - junto à igreja - lugar do Cruzeiro

Lugar das Eiras - encanamento da levada de 
água, alargamento e pavimentação do caminho

Vila de Castro - acesso e construção de armazém

Lugar das Eiras-reconstrução de muro e 
alargamento de caminho 2726



freguesiasfreguesias U. F. DE PARADA DO MONTE
E CUBALHÃO

U. F. DE 
CHAVIÃES E PAÇOS

Sá - capela de St. António

Estrada dos Casais

Ajuda reboqueArranjo urbanístico do parque da igrejaPaços - construção de aqueduto para águas 
bravas na Sra. de Lurdes

Chaviães - alargamento e pavimentação do 
caminho da Nogueira

Viladraque - colocação de vários suportes de 
contentores

Viladraque - desvio de águas fluviais

Pavimentação do Caminho do Mourim

Reparação da rede do campo de futebolAlargamento do caminho da RevoltaBritagem de resíduos para fazer tout-venant

Colocação de vários suportes contentores na 
freguesia

Limpeza de faixas de proteção em diversos lugares da freguesia

Reconstrução de muro de suporte de caminho

Construção de canal para águas pluviais e repavimentação com calçada portuguesa MourimCaminho do Vidoeiro, alargamento e renovação 
de tubagens de águas pluviais e de rega

Sá - pavimentação com acesso ao Lugar de Pomar 
e capela de St. António

Chaviães:
- Aquisição de reboque;
- Alargamento e pavimentação do caminho 
da Nogueira;
- Arranjo urbanístico do parque da Igreja 
(colocação de mesas, bancos de pedra e 
fontanário);
- Limpeza dos baldio junto a edificações nos 
lugares de Portela e Val; 
- Colaboração com a Fábrica da Igreja na 
limpeza das edificações no Lugar da Portela 
do Couto;

Paços:
- Arranjo de valetas na Estrada Casais – Sá;
- Colocação de suportes para contentores 
do lixo em Vilagraque;
- Pavimentação em tout-venant no caminho 
de acesso ao Lugar de Pomar com ligação à 
Capela Sto. António no Lugar de Sá;
- Limpeza de baldios junto às edificações 
na Sra. Lurdes;
- Construção de aqueduto para àguas bravas 
na Sra. Lurdes
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freguesiasfreguesias U. F. DE VILA E ROUSSASU. F. DE PRADO E REMOÃES

Colocação de sinais de trânsito nas freguesias 

Prado - aqueduto

Remoães - limpeza de valetasPrado - cemitério

Remoães - construção de casas de banho

Remoães - limpeza do trilho das pesqueiras

Projeto “Viver com Saúde”
Durante as manhãs dos últimos dois domingos de 
cada mês são efetuados rastreios por profissionais 
de saúde, nomeadamente, a nível de colesterol, 
peso, tensão arterial e glicose.

Incêndios de 15 de outubro
A Junta de Freguesia, em parceria com a Câmara 
Municipal e o Ministério da Agricultura, distribuiu, 
gratuitamente, produtos alimentares, para os 
animais que ficaram sem pasto.

Incentivos à natalidade/adoção
Os incentivos traduzem-se na atribuição de um 
subsídio pecuniário, sob a forma de reembolso 
de despesas elegíveis, a atribuir aos nascimentos/
adoções, com a aquisição de bens e/ou serviços 
considerados indispensáveis ao desenvolvimento 
saudável e harmonioso da criança/jovem. 

Auxílios económicos
Subsídio/auxílio aos agregados familiares 
residentes e recenseados na freguesia, cujas 
crianças frequentem o ensino pré-escolar ou o 
1º ciclo do ensino básico e beneficiem de auxílios 
económicos de Ação Social Escolar. A medida 
destina-se a apoiar as famílias nos encargos com 
material escolar ou outros bens para utilização 
escolar, ainda que de uso não exclusivo neste 
contexto, como sejam calçado e vestuário. 

Ações de sensibilização/formação
GNR
Em parceria com a GNR, realizou-se a ação 
intitulada “Idosos em Segurança”, onde se 
abordaram assuntos relacionados com a 
criminalidade no quotidiano dos nossos idosos.
CICCOPN
Em parceria com a Câmara Municipal de Melgaço 
e com o Centro de Formação Profissional da 
Indústria da Construção Civil e Obras Públicas 
do Norte (CICCOPN), desenvolveu-se uma ação 
de formação sobre levantamentos topográficos. 
LIMPEZA DE TERRENOS
Em colaboração com o Gabinete Florestal da 
Câmara Municipal de Melgaço e com a Guarda 
Nacional Republicana, realizaram-se duas 
Ações de Esclarecimento e Sensibilização com a 
denominação “Limpeza dos Terrenos – Faixas de 
Proteção às Edificações”. Também em parceria 
com o Agrupamento de Escolas de Melgaço e 

com a Câmara Municipal, e no âmbito do projeto 
Eco-Escola, procedeu-se à reflorestação de parte 
do baldio de Roussas (Lugar da Eira), tendo 
sido plantadas 60 árvores. O mesmo espaço foi 
objeto de outra iniciativa de plantação de árvores, 
através de diversas entidades: O Clã, a Tribo 
de Exploradores do Grupo 237 da Associação 
de Escuteiros de Portugal (AEP), as Caravelas 
da Associação de Guias de Portugal (AGP) de 
Meadela, e os Pioneiros do Agr. 406 - Terroso 
do Corpo Nacional de Escutas (CNE).

Participação da Junta de Freguesia em diversos 
eventos 
Torneio Inter Freguesias de Natal 2017, 
promovido pelo Centro de Estágios de Melgaço.
Concurso das vassouras: Noite dos Medos, 
promovido pela Câmara Municipal de Melgaço.
Concurso de Mascarados, promovido pela Câmara 
Municipal de Melgaço.

Limpezas diversas
- limpeza de bermas e valetas;
- limpeza de caminhos e estradões nos lugares de 
Ponte Vilela, Estaleiro, Rata, Pombeira, Requeijo 
ao Posto de transformação da EDP;
- limpeza e reparação de estradão florestal no 
lugar da Corga dos Vidos até ao Parque Eólico;
- limpeza de baldios nos lugares de Cabana, 
Lôbio, Stª Rita e Mascanho;
- limpeza de trilhos.

Intervenções/obras na freguesia
Foram executadas valetas nos lugares de Fonte 
do Ouro, Lôbio, Surribas, Bilhões e Aldeia e 
drenagem de águas pluviais nos lugares de 

Corçães a Porto do Carro, Bilhões, Aldeia, 
Mijanços, Stª Rita, Estrada da Ponte Vilela, Rua 
da Costa e Lugar da Freira. Foi executado um 
aqueduto para águas pluviais na estrada que liga 
os lugares de Sta Rita a Perzes.
Ainda no âmbito do escoamento de águas pluviais 
foram colocadas tampas e grades em caixas nos 
lugares de Cavaleiros, Paçô, Corçães, Surribas, 
Aldeia, Assadura, Sobral e Galvão.
A nível de muros de suporte, foram restaurados 
troços de muros nos lugares de Pombeira a Rata, 
no lugar da Pigarra, na Estrada do Louridal, na 
Estrada de Stª Rita e no lugar da Igreja.
No âmbito da pavimentação e alargamento 
da estrada que liga os lugares de Surribas e 
Requeijo, foi efetuado um muro de suporte no 
lugar de Fonte do Ouro, bem como o arranjo/
alargamento do cruzamento de Surribas. A nível 
de estacionamento foram efetuados trabalhos 
de beneficiação de espaços que permitam o 
aumento/melhoria de lugares de estacionamento 
na zona urbana, nomeadamente na Rua Carvalho 
de Lobo e antiga oficina da Câmara Municipal. 
Procedeu-se também à colocação de espelhos 
rodoviários em diversos locais da freguesia, 
bem como à requalificação do parque infantil 
instalado no recinto do edifício da Sede da Junta 
de Freguesia em Roussas.

Casa Mortuária da Vila
No âmbito do protocolo assinado entre a Junta 
de Freguesia e a Câmara Municipal, decorrem 
os trabalhos de construção da Casa Mortuária 
da Vila.

Cemitério de Prado - Concluiu-se 
a construção de novas sepulturas e 
executou-se a pintura geral do cemitério.

Limpeza de valetas (Prado e Remoães) 
– Em toda a área da freguesia (Prado e 
Remoães) foi executada a limpeza de valetas 
e muros, bem como a desobstrução de 
regos e aquedutos. Procedeu-se, também, 
à limpeza do troço do trilho das pesqueiras, 
bem como do espaço do Parque de merendas. 

Colocação de sinalização – Tendo em vista 
a melhor regularização do trânsito foram 
colocados, na área da Freguesia, diversos 
sinais de sinalização vertical, bem como 
espelhos convexos.

Construção de WC no Cemitério de 
Remoães – Concluíram-se as obras de 
execução do WC público no Cemitério de 
Remoães. O espaço criado é composto por 
instalações sanitárias para ambos os sexos, 
com acesso pelo exterior, permitindo o uso a 
utentes com mobilidade reduzida e incluindo, 
também, dois espaços para arrumos com 
acesso pelo interior do cemitério.

Só são consideradas as despesas 
realizadas na área da freguesia de Vila 
e Roussas em bens e/ou serviços, com 
a exceção das despesas em consultas 
médicas e tratamentos médicos não 
disponíveis na freguesia.

3130



aconteceacontece EVENTOSEVENTOS

LARGO DO MERCADO REQUALIFICADO 
ACOLHEU FESTA DO ALVARINHO

WINE FEST: A CAPITAL RENDEU-SE 
AO NOSSO ALVARINHO
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FILMES DO HOMEM

A obra do reputado antropólogo e cineasta 
Jean Rouch estará em destaque no Festival 
Internacional de Documentário de Melgaço 
– FILMES DO HOMEM – que começa já 
a partir de dia 30 de julho. À boleia do 
centenário do nascimento de Rouch, o 
festival apresenta alguns dos seus filmes, 
com especial destaque para 'En Une Poignée 
de Mains Amies' realizado em parceria com 
o cineasta português Manoel de Oliveira, e 
a exposição de fotografia 'A descida do rio 
Niger' inaugurada por Jocelyne Rouch, viúva 
do realizador, na Casa da Cultura de Melgaço, 
no dia 3 de agosto.
Estas e outras atividades relacionadas com 
Jean Rouch decorrerão ao longo de toda a 
semana do festival, de 30 de julho a 5 de 
agosto, integradas no curso de verão Fora 
de Campo. Além dos filmes do antropólogo 
ou de homenagem a este, serão também 
exibidos os filmes selecionados para o 
prémio Jean Loup Passek, que este ano 
teve um número de inscrições record 
com mais de 2.500 filmes submetidos a 
concurso. Entre estes foram selecionadas 13 
longas-metragens e 14 curtas-metragens, 
produzidas em Portugal, Espanha, França, 
Alemanha, UK, Áustria, Suécia, Polónia, 
Quirguistão, Brasil, Cuba e Congo. 
À semelhança do que aconteceu nas edições 
anteriores, o festival acolhe também 12 jovens 
cineastas e três fotógrafos, selecionados 
entre vários candidatos, para produzirem 
documentários e trabalhos fotográficos 
sobre o concelho de Melgaço, integrados 
na residência Plano Frontal. O objetivo da 
residência é contribuir para a constituição de 
um arquivo audiovisual sobre a região que 
registe e preserve as memórias locais que, 
de outra forma, poderiam perder-se. Haverá 
ainda lugar a outros workshops: um dedicado 
à construção de brinquedos óticos, destinado 
especialmente a educadores e funcionários 
de serviços educativos e dinamizado por 
Paulo Fernandes do festival Cinanima, e 
outro que pretende abordar as poéticas 
da clandestinidade através dos arquivos 
de fotografia familiares, dedicado a jovens 

JEAN ROUCH EM DESTAQUE NA 5ª EDIÇÃO 
DO FESTIVAL FILMES DO HOMEM

entre os 14 e os 18 anos e orientado pela 
artista e curadora Ângela Ferreira.
Pelo segundo ano consecutivo o festival 
FILMES DO HOMEM organiza e acolhe o Kino 
Meeting: encontro internacional de literacia 
para o cinema, recebendo a participação 
de instituições como a Cinemateca Alemã, 
a Filmoteca da Catalunha, as organizações 
Kinodvor, da Eslovénia, e Mucho Más que 
Cine, de Espanha. Estarão ainda presentes 
o realizador Abi Feijó, em representação 

da Casa Museu de Vilar, e os cineclubes de 
Faro e Viseu.
Durante o fim-de-semana de 4 e 5 de agosto 
o festival torna-se itinerante e percorre 
as freguesias de Melgaço, com atividades 
também em Parada do Monte e Lamas de 
Mouro. O festival encerra com a projeção 
ao ar-livre do filme 'Todos os Sonhos do 
Mundo', apresentado pela realizadora 
Laurence Ferreira Barbosa, na Torre de 
Menagem de Melgaço.

30 JULHO
05 GO TO

A

30 JULY TO UGU T
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CHEF VITOR MATOS PREPAROU JANTAR 
VÍNICO COM LAMPREIA DO RIO MINHO

'LIVE & BEER': 
CERVEJAS ARTESANAIS E MÚSICA

BOAS VINDAS A 2018

 ‘ALL MUSIC FEST’ 

CAMINHADA PELO RIO MINHO DEU A CONHECER 
Continua a aposta em eventos que envolvem a comunidade com o 
espaço Casa da Cultura: ‘Live & Beer’ casou a música com a cerveja. 
O evento promoveu uma pequena mostra de cervejas artesanais, 
e sim, houve uma cerveja de Alvarinho. ARTE DA  PESCA 

ARTESANAL 
DA LAMPREIA
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RUAS COLORIDAS
aconteceacontece

A tradição cumpriu-se e os melgacenses uniram-se para ornamentar as nossas ruas para a celebração do Corpo de Deus.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
MIMOS PARA OS PEQUENINOS…

… E PASSEIO PARA OS NOSSOS SENIORES

EVENTOSEVENTOS

4140



ALVARINHO ENTRE OS MELHORES 
ESPUMANTES DO MUNDO

ORDEM DA AUSTRÁLIA PARA O 
MELGACENSE CARLOS PEREIRA DE LEMOS

O ex-libris da sub-região Monção Melgaço, o Alvarinho, volta a ser reconhecido a nível 
internacional: desta foi na lista dos 50 Great Sparkling Wines of the World, na 6ª edição 
anual da Competição de Vinhos Espumantes, da Wine Pleasures. Quatro espumantes da 
casta Alvarinho ficaram entre os melhores: dois de Melgaço e dois de Monção.

Carlos Pereira de Lemos, o Cônsul honorário 
português mais antigo, com 92 anos, 
conta com mais de 30 anos enquanto 
responsável em Melbourne. Agora, foi 
distinguido pelo governo australiano 
com a Ordem da Austrália aquando da 
celebração do Dia da Austrália, pelos seus 
feitos beneméritos ao longo destes anos 
de enorme esforço e dedicação. Após a 
condecoração ser anunciada na imprensa 
de todo o país, foi parabenizado por dezenas 
de individualidades de renome através de 
emails, telefone e cartas. Condecorado 
pelos Estados Português, de Timor-Leste 
e Austrália, Carlos Pereira de Lemos é 
responsável por um consulado honorário 
que presta serviço a uma comunidade de 
cerca de 18 mil pessoas.

A Ordem da Austrália é altamente 
significativa nesse mesmo país, uma vez 
que a seleção é rigorosa. Uma Comissão 
investiga em detalhe a vida da pessoa e só 
seguidamente o Chefe de Estado aprova 
ou rejeita. É uma ordem de cavalaria 

SÃO QUATRO NO TOTAL E DOIS SÃO DE MELGAÇO

O CÔNSUL HONORÁRIO PORTUGUÊS MAIS ANTIGO

aconteceacontece

Os alvarinhos premiados:

Valados de Melgaço Alvarinho 
Reserva: 95 pontos, medalha de 
ouro, na categoria Brut Nature 
Reserva – Valados de Melgaço | 
MELGAÇO

Espumante QM Velha Reserva 
2012: 93 pontos, medalha de 
prata, na categoria Brut Gran 
Reserva - Quintas de Melgaço | 
MELGAÇO

Castas de Monção: 92 pontos, 
medalha de prata, na categoria 
Brut Nature Reserva - Provam | 
MONÇÃO 

Côto de Mamoelas: 91 pontos, 
medalha de prata, na categoria 
Brut Nature Reserva - Provam | 
MONÇÃO

O melgacense Carlos Pereira de Lemos, Cônsul Honorário de Portugal em Melbourne, 
foi condecorado pelo governo australiano com a Ordem da Austrália.

estabelecida por Elizabeth II do Reino Unido, 
Monarca da Austrália, com o propósito de 
reconhecimento aos cidadãos australianos 
e outras pessoas por feitos ou serviços 

beneméritos. As pessoas premiadas que 
não são cidadãos australianos recebem-no 
na categoria de ‘honorários’.

PORTUGUESES CONSIDERAM 
CASTRO LABOREIRO 5 ESTRELAS

Depois de finalista nas 7 Maravilhas de 
Portugal® – Aldeias, o potencial de Castro 
Laboreiro volta a ser distinguido e, uma vez 
mais, pelos portugueses, agora como sendo 5 
estrelas, na categoria ‘Aldeias e Vilas’. O galardão 
da vila castreja aconteceu no âmbito do concurso 
‘Portugal Cinco Estrelas’: a população nomeou, 
para cada um dos distritos de Portugal, o que 
considera ser excelente, a vários níveis, desde 
praias, artesanato, cozinha tradicional, aldeias e 
vilas, monumentos, museus, entre outros ícones 
de referência do país. 
A concurso estiveram 387 candidaturas, 
organizadas em 52 categorias diferentes . 

NATAL EM 
MELGAÇO

Com entrega de géneros alimentares para a Associação Castro Solidário.

CULTURACULTURA

BAILE DE 
MASCARADOS NO 

CARNAVAL

ENCONTRO 
SOLIDÁRIO DE REIS 
E JANEIRAS
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CONCERTO 
DE PASCOELA
Inside Your Dreams na Casa da Cultura

Os nossos alunos assinalaram o Dia da Liberdade com uma bandeira humana

E O S. JOÃO FOI 
UMA FESTA!

25 DE ABRIL SEMPRE

Poesia na Casa da Cultura: 'Emigração e Liberdade vestidas de Poesia e Música'

BIBLIOTECA OCUPA 
OS TEMPOS LIVRES 
DAS CRIANÇAS
‘Contos Contigo’, contos e leituras para crianças e acompanhantes. 
A iniciativa enquadra-se na programação de 2018 da Biblioteca 
e tem como intuito ocupar os tempos livres dos mais novos com 
atividades que prometem estimular a criatividade e a imaginação.

aconteceacontece CULTURACULTURA

Guarda de Honra dos Bombeiros e Hastear da 
Bandeira
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ESTENDAL DE POESIA

FITAVALE

A Biblioteca Municipal de Melgaço estimulou a criatividade da 
população e lançou o desafio à escrita de poesia. Um verdadeiro 
‘Estendal de Poesia’: uma instalação que junta tradição e inovação, 
pendurando textos alusivos à poesia em estendais espalhados pela 
vila melgacense.

O grupo de teatro VerdeVejo apresentou o espetáculo ‘DÍDIMO’. O evento aconteceu no 
âmbito da 8ª edição do FITAVALE, Festival Itinerante de Teatro de Amadores do Vale do 
Minho, na Casa da Cultura.

FITAVALE é uma iniciativa da Comédias 
do Minho: cinco grupos de teatro amador 
do Vale do Minho apresentaram as suas 

criações, todos eles em municípios diferentes 
e nunca no seu próprio município.
Os grupos que estiveram em cena:

A Igreja de Santa Maria Madalena, da paróquia de Chaviães, União 
das Freguesias de Chaviães e Paços, foi proposta a Classificação 
pelo seu valor histórico-social e arquitetónico-artístico de exceção. 

aconteceacontece CULTURACULTURA

E MAIS TEATRO EM MELGAÇO:

ABERTURA DA CLASSIFICAÇÃO DA IGREJA DE SANTA
MARIA MADALENA, DA PARÓQUIA DE CHAVIÃES

COMÉDIAS DO MINHO APRESENTARAM

'NO RISCO DA SOMBRA EM 365 DIAS' 'O PRINCÍPIO DA INCERTEZA'

APRESENTAÇÃO 
DO LIVRO 

‘VOLTA A PORTUGAL’ DO 
MELGACENSE 

ÁLVARO DOMINGUES

EXPOSIÇÕES SOBRE A ROTA CISTERCIENSE E OS 
40 ANOS DA DIOCESE DE VIANA DO CASTELO

A Rota Cisterciense e os 40 anos da Diocese 
de Viana do Castelo foram o mote para 
exposições no Mosteiro de Fiães e na Casa 
da Cultura de Melgaço. As exposições, 
promovidas pela Diocese de Viana do Castelo 
e em parceria com o Município, valorizam 
o legado histórico, cultural e antropológico 
dos conjuntos monacais das regiões do Alto 
Minho e Galiza.

A Rota Cisterciense do Alto Minho-Galiza 
tem como grande objetivo dar visibilidade 
ao diversificado património antropológico, 
histórico, artístico e místico bem assinalado 
nas povoações, onde os monges durante 
séculos sensibilizaram com a sua marca 
uma terra. A Rota tem início no Mosteiro 
de Santa Maria do Ermelo, concelho de 
Arcos de Valdevez, seguindo o itinerário 

pela zona montanhosa, rumo ao Mosteiro 
de Santa Maria de Fiães, no concelho de 
Melgaço. O caminho cisterciense na Galiza 
encontra o Mosteiro de S.Cláudio em Terras 
de Leiro, para atingir a grande comunidade 
monacal de Santa Maria La Real de Oseira, 
na província de Ourense.

RECORDAR O CENTRO HISTÓRICO
Um variado espólio de fotografias deu 
mote à exposição ‘Memórias no Centro 
Histórico’ que esteve patente ao público 
no Solar do Alvarinho. Dar a conhecer 
diferentes perspetivas da herança cultural de 

Melgaço, sensibilizando para a preservação e 
valorização do Centro Histórico, foi o propósito 
da ação que assinalou o Dia Nacional dos 
Centros Históricos, comemorado anualmente 
a 28 de março.

NO ÂMBITO DO DIA 
NACIONAL DOS 

CENTROS HISTÓRICOS

• Os Simples' - Melgaço
• Associação Filarmónica Milagrense – Monção
• +TAC - Paredes de Coura
• VerdeVejo - Valença
• Outra Cena - Vila Nova de Cerveira
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O LIVRO E A LEITURA
Inumeráveis atividades promoveram a cultura literária, onde adultos e crianças participam. Esta é a 3ª edição de ‘Em abril Livros Mil’, 
uma organização conjunta com os Serviços Educativos da Câmara e da Rede de Bibliotecas de Melgaço.

‘EM ABRIL LIVROS MIL’ 

Posso falar de mim

Poemas para brincar e pensarPequenos Corações Verdes

A história engraçada de uma biblioteca abandonada

POVO DE CASTRO LABOREIRO

Entre gaitas de foles e queimadas, cumpriram-se 
tradições seculares

GALA DO MINHOTO FOI EM MELGAÇO

CERCA DE 600 PARTICIPANTES NA 
III MARATONA BTT VILA DE MELGAÇO

SAIU À RUA 
PARA 

QUEIMAR O 
ANO VELHO

CAMPEONATO NACIONAL DE XCM MARATONAS 2018

4948



acontece DESPORTO

MAIS DE 1400 ATLETAS 
ENCANTARAM-SE COM OS TRILHOS

‘MONÇÃO E MELGAÇO GRANFONDO’ 
PREVÊ CERCA DE 2.000 PARTICIPANTES

«Fantástico. Espetacular. Percurso duro e 
belíssimo. Excelente organização.» Estas 
eram algumas das palavras que se ouviam no 
final das várias provas. Mais de 1400 atletas, 
oriundos de Portugal, de Espanha e também 
de outros países, participaram no IV Melgaço 
Alvarinho Trail (MAT) - Quintas de Melgaço. 
Do Rio Minho, a menos de 40 metros de 
altitude, ao Planalto de Castro Laboreiro, 
onde se superaram os 1.300 metros de 
altitude, os atletas confrontaram-se com 
muitas dificuldades, mas com condições 
fantásticas que os motivaram a alcançar 
a meta.

Evento foi apresentado em Melgaço e já tem confirmadas 
presenças internacionais

A 23 de setembro, a região do alvarinho recebe, pela primeira vez, 
um granfondo: ‘Monção e Melgaço Granfondo’ espera atrair cerca de 
2.000 participantes e já tem confirmadas presenças internacionais. 
O evento ciclístico foi apresentado, em Melgaço, numa cerimónia 
que contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho, e que o considerou desde já como aliado número 
um para colocar o território, e Portugal, no mapa do turismo: «Esta 
prova tem tudo para mostrar o que as pessoas procuram, que é o 
luxo, a autenticidade».

 ‘Monção e Melgaço Granfondo’ será a simbiose perfeita entre clima, 
paisagem e paixão pela bicicleta. Manuel Zeferino, o antigo ciclista 
e organizador do evento, destaca a localização geográfica, a beleza 
do território e a proximidade com a Galiza os indicadores chave para 
conquistar os amantes da modalidade: «Levaremos os participantes 
a conhecer alguns dos locais emblemáticos da região, como a Serra 
da Peneda, passando por entre vinhedos e aldeias históricas como 
Castro Laboreiro, Santo António Val de Poldros, Lamas de Mouro, 
Parada do Monte, Branda da Aveleira ou Portela do Alvite».

Ricardo Silva (EDV – Viana Trail) e Paula Lage (Individual) foram os grandes vencedores 

'CORRER POR MELGAÇO'
A FAVOR DO CAT RAIO DE SOL

aconteceDESPORTO
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CAMPEONATO NACIONAL DE 
CICLOCROSSE 2018 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE BOCCIA-INDIVIDUAIS

GALA DOS REIS DO 
CENTRO DE ESTÁGIOS

IV BTT XCO VILA DA MELGAÇO

acontece DESPORTO aconteceDESPORTO
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PEDIDO DE ENVIO REGULAR DA REVISTA MUNICIPAL
SIM, desejo receber gratuitamente a Revista Municipal de Melgaço, que 

solicito me seja enviada para a seguinte direção

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:

A Câmara Municipal de Melgaço edita a Revista Municipal, através da qual pretende dar a conhecer, a todos os 
munícipes, o trabalho que vai desenvolvendo no concelho.

A Revista, distribuída gratuitamente aos residentes no concelho, poderá também chegar aos munícipes não 
residentes, nomeadamente aos naturais de Melgaço residentes no estrangeiro.

Assim, se reside fora da área do concelho de Melgaço e deseja receber a Revista Municipal, recorte e preencha o 
cupão de pedido, que deverá ser entrege na Câmara Municipal ou enviado por correio para:

Câmara Municipal de Melgaço
Gabinete de Comunicação e Imagem

Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço
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