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editorial

 Reeleito a 1 de outubro assumi o compromisso de trabalhar para e 
por Melgaço. Com trabalho e rigor irei dar continuidade a um projeto iniciado 
há 4 anos. 

 Tenho uma noção rigorosa e exigente sobre o que esperam de mim: 
fazer de Melgaço um concelho com presente e futuro. Assim o farei. Vamos, 
juntos, afirmar e elevar o nosso município ao lugar que merece na nossa re-
gião, no Norte de Portugal e em todo o País.

 Melgaço e os melgacenses merecem todo o meu trabalho, empenho e 
dedicação. Pautarei o meu mandato pelos princípios e valores que fazem parte 
da minha vida. 

 Saberei ouvir todos os melgacenses, sem exceção, e haverá também 
o tempo para tomar decisões. Fazer política é tomar opções e saberei decidir 
sem adiamentos. A bem e pelo bem de Melgaço. 

 Conto com uma equipa de vereadores, de deputados da Assembleia 
Municipal e de presidentes de junta que comigo assumem a missão de traba-
lhar na construção de um município mais moderno, ecológico, tecnológico e 
sustentável.

 O Orçamento para 2018 prevê a concretização de investimentos in-
tegrantes de uma carteira de projetos devidamente estruturados para o de-
senvolvimento do nosso concelho. Teremos o desenvolvimento sustentável, a 
melhoria da qualidade de vida, a criação de oportunidades e o crescimento 
socioeconómico como pedras angulares para o desenvolvimento de novas ini-
ciativas.

 Não descuramos no orçamento de 2018 a importância e o envol-
vimento público na discussão destas questões. Sabemos que uma sociedade 
dinâmica e participativa é uma sociedade mais informada e responsável, uma 
vez que é parte integrante da decisão. Queremos por isso continuar a trazer 
à consulta pública o processo de definição estratégica das linhas orientadoras 
para o desenvolvimento da nossa terra, partilhando o ónus do raciocínio e do 
planeamento com todos.

 Deste modo, honraremos o compromisso político assumido que pri-
mará pelo cumprimento dos objetivos a que nos propusemos com vista a 
alcançar o desenvolvimento económico, ambiental e social sustentável, em 
Melgaço.

 Continuaremos por isso a Pensar Melgaço, dando oportunidade ao 
envolvimento de todos os que queiram pensar a nossa terra.

MANOEL BATISTA
Presidente da Câmara Municipal

TERMAS



autárquicas 2017CÂMARA MUNICIPAL
su

m
ár

io

MELGAÇO passo a passo || Revista Municipal || Nº 70, Dezembro 2017 - Edição e Propriedade: Câmara Municipal de Melgaço 4960-551 Melgaço
 Diretor: Manoel Batista - Presidente C.M. Melgaço || Edição e Redação: Gabinete de Comunicação e Imagem || 

Design/Impressão: A Divisão da Cor, Lda. || Tiragem: 5.000 exemplares || Depósito legal: 168905/01 || Distribuição Gratuita

passo a passo

5 autárquicas 2017

13

39

40

destaque

melgaço tem

última hora

acontece

cultura
eventos
desporto

36

PRESIDENTE
Manoel Batista Calçada Pombal 
(PS)

VICE-PRESIDENTE
Maria José Nóvoas Pinho 
Gonçalves Codesso 
(PS)

VEREADOR
José Adriano Esteves Lima
(PS)

Planeamento e Urbanismo
Obras Públicas
Serviços Urbanos e Ambiente

Educação
Cultura
Ação Social

Economia e Turismo
Saúde e Desporto
Proteção Civil

5



autárquicas 2017autárquicas 2017 ASSEMBLEIA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL

Vereadores sem pelouro

VEREADORA
Maria Sameiro Sousa Domingues Lima

(PS)

VEREADOR
José Custódio Domingues 

(PS)

VEREADOR
Vítor Sílvio Cardadeiro 

(PPD/PSD.CDS-PP)

VEREADORA
Maria José Rodrigues 

(PPD/PSD.CDS-PP)
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA PEREIRA ESTEVES
Presidente da Assembleia Municipal

 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO  José Albano Esteves Domingues 
 PS Partido Socialista  Manuel Luís Domingues Gonçalves 
 PS Partido Socialista  Carla Sofia de Sousa R. Domingues 
 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO  Jorge Renato Vieira Ribeiro 
 PS Partido Socialista  Paulo José de Castro Cerdeira Rodrigues 
 PS Partido Socialista  Catarina Aurora Rodrigues Mira 
 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO Manuela Maria Cortes Lobato 
 PS Partido Socialista Carlos Alberto Codesso 
 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO  Francisco José da Cunha e Silva Reis Lima 
 PS Partido Socialista Carla Maria Esteves Lima 
 PS Partido Socialista  Tiago José Baleixo Lourenço 
 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO  Manuel António Fernandes 
 PS Partido Socialista Carla Sofia de Abreu 
 PS Partido Socialista António José Gomes Nabeiro
 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO Vânia Cristina Barros Faria Dantas
 PS Partido Socialista António Manuel Domingues
 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO Pedro João Mendes de Sousa e Silva
 PS Partido Socialista Alexandra Cláudia de Sousa Táboas
 PS Partido Socialista António Manuel Vieira
 PPD/PSD.CDS-PP PRÁ FRENTE MELGAÇO Paulo Jorge Azevedo

DEPUTADOS

76



autárquicas 2017autárquicas 2017 ASSEMBLEIA DE FREGUESIAASSEMBLEIA DE FREGUESIA

FIÃES
José Luís Douteiro

Agostinho Manuel Gregório

José Augusto Bravo
Manuel José Alves

Presidente

Presidente da Assembleia de Freguesia

COUSSO
José Carlos GonçalvesPresidente

Presidente da Assembleia de Freguesia Adelino Martins Gonçalves

Cátia Eliana Carvalho Barreiro
João Luís Rodrigues Vilarinho

CRISTÓVAL
David BarbeitosPresidente

Presidente da Assembleia de Freguesia Micaela Elisabete Coelho Ferreira

Rosária da Conceição Domingues
Paulo Renato Durães Seixo

ALVAREDO
Diogo CastroPresidente

Presidente da Assembleia de Freguesia

Tesoureiro

Tesoureiro

Tesoureiro

Tesoureiro

Secretária

Secretária

Secretária

Secretário

Paulo Manuel Monteiro Ribeiro

Fernanda Adelina Esteves Durães
Carlos Alberto de Magalhães

98



autárquicas 2017autárquicas 2017 ASSEMBLEIA DE FREGUESIAASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Presidente da Assembleia de Freguesia

Amadeu Esteves

Cidália dos Anjos Lobato Meleiro Gonçalves

José Manuel Lourenço
Elisabete de Lurdes Domingues

Presidente

Presidente da Assembleia de Freguesia

S. PAIOGAVE

PADERNE

PENSO

José AfonsoAgostinho Alves

Rui Manuel Nóvoas de P. Gonçalves

Edgar Rodrigues

PresidentePresidente

Presidente

Presidente

Presidente da Assembleia de Freguesia

Presidente da Assembleia de Freguesia

Presidente da Assembleia de Freguesia

António Jorge Pereira MalheiroFernando Paulo Pereira de Sousa

Rosa Maria Lobato Martins

Mário José Calado Ferreira Santos

Estrela da Luz Marques Esteves
José Martinho Alves

Joselito Domingues Gonçalves
Paulo Jorge Pereira Esteves

Carlos Alberto Rodrigues
Maria Alice Castro Carvalho Gomes

Sílvia Elisete Domingues
Patrício José Fernandes Cordeiro

Alfredo DominguesPresidente

Presidente da Assembleia de Freguesia Célia Bernardo

Maria Elisabete de Sousa
Fernandino Bernardo

U. F. CASTRO LABOREIRO 
E LAMAS DE MOURO

U. F. DE 
CHAVIÃES E PAÇOS

Tesoureiro

Tesoureira

Tesoureiro

Tesoureiro

Tesoureiro

Tesoureira

Secretário

Secretário

Secretária

Secretária

Secretária

Secretária

1110



autárquicas 2017 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

8 milhões de euros é o valor do investimento 
do Plano e Orçamento para 2018 e 60% 
deste investimento será afetado à criação 
de infraestruturas que visam melhorar 
o bem-estar da população. As maiores 
fatias destinam-se ao saneamento básico, 
abastecimento de água e a despesa na 
área social. Intervenções em áreas como 
as acessibilidades na zona rural e urbana, 
o desenvolvimento económico local, os 
equipamentos educativos, desportivos e 
de lazer e o reforço das infraestruturas 
tecnológicas são outras das apostas deste 
executivo.
Numa altura em que o país alterou o seu 
rumo porque colocou em primeiro lugar as 
pessoas, em que o desemprego continua 
a diminuir, em que o PIB alcançou valores 
marcantes e inéditos para a última década 
e o défice se tornou uma realidade mais 
confortável do que até aqui, também a 
autarquia de Melgaço ruma na mesma 
direção. “Teremos um desenvolvimento 
sustentável, melhoria da qualidade de vida, 
criação de oportunidades e o crescimento 
socioeconómico como pedras angulares para 

PLANO E ORÇAMENTO APOSTA NA CONCRETIZAÇÃO DE OBRA 
8 MILHÕES DE EUROS DE INVESTIMENTO

Ao nível do Planeamento, em 2018, continuará 
a estar na ordem do dia a alteração do PDM 
por via do acompanhamento da recondução 
dos Planos Especiais de Ordenamento do 
Território (PEOT), nomeadamente, o Plano 
de Ordenamento do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês e o Plano de Ordenamento 
da Albufeira de Alto Lindoso e Touvedo 
para posterior transposição das normas 
que vinculam os particulares no PDM. 
Prevê-se após a execução da cartografia 
dos perímetros urbanos do concelho, 
concluir o Plano de Urbanização para a Zona 
Empresarial de Alvaredo - Área de Atividade 
Económica e alavancar os trabalhos de dois 
Planos de Pormenor, tratando primeiramente 
da alteração do Plano de Pormenor da Zona 
da Escola e Encosta das Carvalhiças, com 
alargamento do perímetro para incluir o 
Plano de Pormenor do Mercado/Feira - 
Área de Equipamento e, posteriormente, 
a elaboração do Plano de Pormenor de 

Eiró - Área de Expansão Urbana. Por fim, 
prevê-se concluir e implementar as ações 
previstas para a organização do trânsito e 
do estacionamento, a aprovar nos termos 
previstos no Regulamento Municipal de 
Trânsito e Estacionamento pela Comissão 
Municipal de Trânsito (a constituir).
A Reabilitação Urbana, como um processo 
continuado e catalisador da desejada 
revitalização para o tecido urbano já 
consolidado, assumiu um importante 
papel na definição da estratégia municipal 
para a melhoria da qualidade urbana e 
socioeconómica da população residente, 
com reflexos óbvios na satisfação de todos 
os que visitam Melgaço.
Será concluído o processo da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) para o centro da 
Vila e da respetiva Operação de Reabilitação 
Urbana (ORU) que permitirão em 2018 
alavancar uma série de ações, quer de 
iniciativa pública quer de iniciativa privada.

Prevê-se a conclusão dos projetos de 
reabilitação de equipamentos municipais, 
nomeadamente, a alteração do Largo do 
Mercado e sua envolvente (Custo total 
elegível: 542.190 EUR | Comparticipação 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional - FEDER através do Norte 2020: 
460.861,50 EUR), a remodelação das 
Piscinas Municipais e a conclusão da obra 
Casa Mortuária da Vila.
Aguarda-se, ainda, a abertura de novas 
oportunidades que possibilitem também 
avançar com a reabilitação e ampliação do 
Edifício da Antiga Escola Primária da Vila, a 
requalificação e ampliação da Biblioteca e 
Auditório da Casa da Cultura e a reconstrução 
do Edifício do Antigo Cine Pelicano.
Serão ainda realizadas obras de conservação 
na Torre de Menagem, no Castelo de Melgaço 
e no edifício dos Paços do Concelho. Será 
objeto de projeto de renovação o “Solar do 
Alvarinho”.

destaque

o desenvolvimento de novas iniciativas”, 
afirma o Presidente da Câmara Municipal. 
Os principais projetos e atividades que 
integram as Opções do Plano para 2018 estão 

traçados em quatro eixos de intervenção 
estruturantes: Planeamento, Reabilitação 
Urbana, Valorização e Dinamização do 
Território e Proteção Civil.
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No âmbito das competências na área da 
Educação transferidas para o Município, 
continuará a ser dinamizado um conjunto 
de Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC), designadamente o ensino de Inglês, 
de Atividade Física e Desportiva e de Música, 
para o 1.º ciclo do ensino básico. O Município 
proporciona ainda aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico, no âmbito da Atividade Física 
e Desportiva, aulas de hipismo, de canoagem 
e de natação, não incluídas no programa das 
AEC. E continuaremos a facultar o Inglês e a 
Educação Física às crianças que frequentam 
os jardins-de-infância.
Serão garantidos auxílios económicos às 
crianças que frequentam o pré-escolar e o 
1.º ciclo do ensino básico cujas famílias não 

tenham condições económicas para pagar os 
livros, o material escolar e a alimentação. 
Os alunos continuarão a beneficiar de 
transporte escolar, garantindo a gratuitidade 
do mesmo também para os alunos do ensino 
secundário e continuaremos a apoiar todos 
os alunos naturais ou residentes no concelho 
de Melgaço que ingressem ou frequentem 
o ensino superior público.
O Município pretende ainda devolver à 
Biblioteca Municipal e ao auditório da Casa 
da Cultura as condições de conforto e de 
desempenho adequadas e devidamente 
atualizadas para a promoção de atividades 
socioculturais, espetáculos e cinema.
Continuará o forte investimento na EPRAMI, 
na formação profissional e ao nível do ensino 

superior, o Curso Superior de Desporto e 
Lazer tem sido um sucesso, em termos de 
adesão e dos resultados obtidos, pelo que 
continuará a aposta na promoção e apoio 
à Escola Superior de Desporto e Lazer de 
Melgaço.
A autarquia submeteu ainda uma 
candidatura a Fundos Comunitários com 
vista a concretizar o projeto - “School 
4AllMelgaço” que se integra no Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar PIICIE - “Alto Minho - 
School 4All”, direcionado para o 1.º ciclo do 
ensino básico, englobando um investimento 
total de 236.000,00 €(comparticipação do 
Fundo Social Europeu – FSE – Norte 2020, 
de 201 398,26 EUR).

No âmbito da Valorização e Dinamização do 
Território, visando alcançar uma imagem 
de marca de referência e distintiva da 
beleza singular da nossa paisagem, ficarão 
concluídos dois importantes projetos nestas 
áreas: a 'Rede Municipal de Trilhos Pedestres 
Pedonais e Cicláveis' e a “Ecovia «onde 
Portugal começa»”.
No campo da Proteção Civil, impõe-se a 
implementação de ações/medidas previstas 
na revisão do Plano Municipal da Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, submetido em 
2017 e que se encontra em fase de análise 
para aprovação pelo ICNF, I.P, bem como do 
Plano Municipal de Emergência e Proteção 
Civil, com o objetivo de implementação 
de ações e medidas da competência 
municipal no âmbito da defesa da floresta 
e proteção civil. Neste aspeto, destaca-se a 
reprogramação de candidatura ao programa 
POSEUR que permitirá o reforço da rede 
viária de acesso a pontos de água de 1.ª 
ordem (permitem o abastecimento de 
meios aéreos), permitindo e/ou melhorando 
o acesso a meios terrestres. (Custo total 
elegível: 64 993,63 EUR | Comparticipação 
do Fundo de Coesão (POSEUR): 55 244,59 
EUR).
Prevê-se ainda a construção da central 
de compostagem de biomassa, para 
aproveitamento dos sobrantes gerados pela 

manutenção de espaços verdes urbanos e 
pela limpeza de áreas de espaços de 
ocupação florestal (Custo total elegível: 239 
489,14 EUR | Comparticipação do Fundo de 
Coesão (POSEUR): 203 565,77 EUR).
Do Plano e Orçamento fazem também 
parte intervenções na área da Cultura e 
Recuperação do Património, Educação e 
Formação, e Desporto.
Em 2018 continuará o apoio à realização 
de escavações arqueológicas no concelho 
com vista a obter dados importantes, 
especialmente sobre a presença dos 
primeiros hominídeos em Melgaço. 
O associativismo e o apoio em atividades 
conjuntas obtêm uma especial atenção por 
parte da autarquia, e contamos no próximo 
ano com a oitava edição do Festival de Teatro 
Amador no Vale do Minho.
Outras ações serão desenvolvidas com 
destaque para o Festival de Cinema Filmes 
do Homem - Festival Internacional de 
Documentário de Melgaço. Também o 
Melgaço em Festa, que se apresenta com 
uma novidade: o “Melgaço Medieval” (10 
a 12 de agosto), com feira medieval, cujo 
principal objetivo será a organização de um 
evento que promova o nosso património 
histórico associado a esta época. Ainda a 
2ª edição do evento “Noite dos Medos”, 
cuja intenção será outorgar à efeméride 

do Halloween ou Noite das Bruxas um 
sentido mais ligado às crenças das nossas 
comunidades locais e aos costumes desta 
região, atribuindo, deste modo, um carácter 
mais endógeno ao programa de atividades.
Irá a autarquia também programar ações 
culturais que promovam a atração de 
públicos à Casa da Cultura, criando para 
o efeito uma oferta diversificada e com 
qualidade nos vários âmbitos culturais: 
música, teatro, cinema, literatura, etc.
Melgaço é também parceiro em muitos 
outros projetos como o Gnómon – Escola 
da Biosfera, promovido pela ADERE - Peneda 
Gerês, o qual é dirigido aos mais novos e 
tem como objetivo principal a sensibilização 
do público escolar para questões ligadas 
à Reserva Mundial da Biosfera, e, ainda, 
o Caminhar Conhecendo – Valorização e 
promoção da rede de trilhos no PNPG, cuja 
designação diz tudo. 
A autarquia é também parceira da CIM Alto 
Minho em vários projetos de índole cultural, 
com destaque para o Alto Minho 4D – Viagem 
no Tempo, que em 2018 concretizará 
algumas ações práticas de promoção e 
divulgação do património, e, para o início 
de 2019, será um projeto determinante 
para a renovação dos conteúdos da Torre 
de Menagem.

A prática das atividades mais emblemáticas 
do desporto, como o futebol, basquetebol, 
atletismo, voleibol, andebol e natação, entre 
outras, continuará a ser garantida com o 
recurso a equipamentos como o Centro de 
Estágios de Melgaço - Complexo Desportivo 
e de Lazer Comendador Rui Solheiro e a 
Piscina Municipal.
No sentido de tornar o Centro de Estágios 
de Melgaço mais atrativo para realização 
de estágios de preparação de equipas 
desportivas profissionais, em 2018 será 
aumentada a área do novo campo relvado 
de apoio, criado em 2017, e será promovido 
o melhoramento dos serviços prestados no 
ginásio de musculação e aulas de grupo.
A nível de eventos desportivos, o município 
continuará a apoiar a 4ª edição do Melgaço 
Alvarinho Trail. Esta prova tem todas 
as condições para se afirmar como uma 
referência no panorama regional e nacional, 
pelo que o Executivo Municipal pretende 
apostar na sua repetição em 2018, sendo 
que esta prova já integra os circuitos 
nacionais de trail da ATRP - Associação 
de TrailRunning de Portugal. Também na 
sua 4.ª edição em 2018, teremos o XCO 
Vila de Melgaço, prova pontuável para o 
Campeonato do Minho de BTT XCO assim 
como a 3.º Maratona de BTT de Melgaço, 
a qual na sua primeira edição foi pontuável 
para o Campeonato do Minho de BTT XCM, 
na segunda para a Taça de Portugal de BTT 
XCM e em 2018 será o Campeonato Nacional 
de XCM Maratonas. 
Ainda no que diz respeito ao ciclismo, Melgaço 
recebeu em 2016/2017 a 5ª e  última prova 
da Taça de Portugal de Ciclocrosse e em 
2017/2018 irá ser o palco do Campeonato 
Nacional de Ciclocrosse.
Em 2018, Melgaço acolherá novamente 
o Grande Prémio do Minho (Júniores), e 
pela primeira vez, acontecerá o evento de 
ciclismo Monção e Melgaço Granfondo. O 
evento é uma organização conjunta das 
Câmaras Municipais de Melgaço e Monção 
juntamente com a Bikeservice, entidade 
promotora.  Ainda no âmbito do ciclismo, 
no próximo ano a Autarquia vai desenvolver 
esforços no sentido de alavancar o Centro de 
BTT de Melgaço, sito em Lamas de Mouro.
O projeto Atividade terá continuidade 
no próximo ano tendo em conta os seus 
resultados no combate ao sedentarismo e 
como incentivo ao envelhecimento ativo.

O Desenvolvimento Económico, assente 
em grande medida no turismo, é uma das 
prioridades do município para 2018, ou seja, 
pretende-se tornar o turismo na alavanca da 
economia sob o posicionamento «Descubra 
Melgaço, o destino de natureza mais radical 
de Portugal».
Assente numa estratégia de aproveitamento 
das suas potencialidades endógenas, 
continuará a ser política desta Autarquia 
apoiar a promoção dos produtos locais de 
qualidade e atividades com eles relacionadas 
tais como o turismo e a gastronomia, 
promovendo a cooperação com os 
empresários e produtores da região. 
O ano de 2018 será marcado pela execução 
de ações promotoras do nosso concelho, 
a exemplo uma campanha de marketing 
digital de promoção do território e uma 
campanha de sensibilização à comunidade 
local (incluindo o trade turístico) para a 
importância do turismo sustentável, bem 
como a implementação da rede municipal de 
trilhos pedestres e cicláveis e a valorização 
da experiência turística.
Vale a pena deixar um apontamento 
especial sobre a rede municipal de trilhos 
pedestres e cicláveis para dizer que o projeto 
foi objeto de candidatura com vista ao seu 
cofinanciamento pelo programa VALORIZAR, 
promovido pelo Turismo de Portugal, e que 
prevê cerca de 150 km de trilhos para fruição 
da natureza. Será um investimento superior 
a meio milhão de euros e que resultará numa 
rede estruturada e sinalizada de percursos 
pedestres e cicláveis. Um claro convite para 
que as empresas de animação turística do 
território estruturem e comercializem este 
produto turístico. Serão concretizadas 
as mais variadas ações no sentido da 
valorização da oferta turística.
O Gabinete de Apoio ao Investidor continuará 
disponível para apoiar o empreendedorismo, 
incentivando a criação de empresas e 
o desenvolvimento das já existentes, 

promovendo a ligação e relacionamento 
com as empresas, associações empresariais 
e/ou comerciais, entidades regionais, 
organismos de Ministérios, entre outros. 
O Município continuará a proporcionar o 
Fundo MelgaçoFinicia com vista a estimular 
a realização de investimentos por parte de 
micro e pequenas empresas do concelho 
de Melgaço.
De realçar que sequência direta da 
iniciativa e ação da Autarquia, e num claro 
estímulo à dinâmica económica associada, 
procedeu-se à aprovação da delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da 
Vila de Melgaço, o que diretamente implica 
a habilitação dos proprietários de prédios 
urbanos (ou frações de prédios urbanos) 
abarcados por este limite a usufruir de um 
conjunto de benefícios fiscais.
Tendo em vista a dinamização do tecido 
empresarial, o Município promoverá 
a efetiva disponibilização de uma Via 
Verde ao Investimento através da qual o 
investidor pode tratar de todos os assuntos 
relacionados com as atividades económicas, 
iniciativas empresariais e respetivos projetos 
e licenciamento, de forma prioritária junto 
dos serviços da autarquia.
Em suma, todas as ações desta autarquia 
têm como pressuposto basilar as pessoas 
e, consequentemente, as preocupações 
com o seu bem-estar e uso fruto do 
desenvolvimento deste concelho. E é 
também por isso que, ao nível da política 
social, o Município continuará a funcionar 
como agente dinamizador da Rede Social 
do Concelho, mantendo as parcerias com 
as instituições concelhias, no sentido de 
garantir a igualdade de oportunidades a 
toda a população.
Neste sentido, manter-se-á o apoio técnico e 
logístico à Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Melgaço e o apoio técnico e 
logístico à Comissão Municipal de Proteção 
de Pessoas Idosas.

destaquedestaque

1514



No que concerne aos grupos mais vulneráveis 
da população, nomeadamente, as crianças e 
os idosos, continuará o trabalho de parceria 
com as IPSS e continuarmos a prestar todos 
os apoios que conduzam à concretização e 
eficácia das respostas sociais, como poderá 
ler numa notícia publicada nesta revista 
sobre o mesmo nas páginas 17 e 18.
Também no Plano e Orçamento de 2018 

estão contempladas obras e melhoramento 
na zona urbana e rural, tanto ao nível do 
abastecimento de água, como do saneamento 
básico e dos resíduos sólidos urbanos, 
sempre no estrito sentido de melhorar os 
serviços prestados à população. A par destes 
melhoramentos, está também contemplada 
a continuidade de obras de melhoramento 
destes espaços, bem como das mais 

variadas vias de comunicação do concelho. 
Em 2018, dar-se-á também início a um 
grande investimento na regeneração urbana 
da Vila de Melgaço com intervenções em 
várias ruas da zona urbana. Estes trabalhos 
de recuperação estender-se-ão a edifícios 
municipais. Em todas as intervenções haverá 
uma particular atenção à implementação de 
um plano de eficiência energética.

A autarquia continuará a agir ativamente no 
sentido da modernização administrativa e 
implementação de tecnologias que permitam 
otimizar os processos burocráticos inerentes 
aos mais variados processos. Durante o 
ano de 2018, a autarquia vai continuar a 
apostar na certificação de qualidade dos 
serviços municipais, de forma faseada, 
sendo que está prevista a preparação para 
a certificação do serviço de Arquivo Municipal 
e da Divisão de Obras e Serviços Urbanos. 
Está ainda prevista a integração completa 
das restantes aplicações, destacando-se o 
sistema de contabilidade autárquica (ERP).
Em relação à infraestrutura tecnológica, 
a autarquia pretende dar seguimento ao 
novo regulamento europeu em matéria de 
proteção de dados, em que será necessário 
preparar/atualizar toda a infraestrutura 
tecnológica e sistemas de informação. Ainda 
neste âmbito, o município implementará 
novos sistemas de redundância ao nível de 
servidores e armazenamento de dados.

Para a elaboração do Plano e Orçamento, 
o Presidente da Câmara recebeu as 
juntas de freguesia e os vereadores da 
oposição para auscultar os anseios dos 
seus executivos para o próximo ano. Estas 
audiências tiveram como objetivo recolher 
os contributos dos presidentes de junta para 
o Orçamento de 2018. Ouvir para decidir 
é o lema do autarca que pretendeu assim 
um orçamento participativo e de resposta 
às reais necessidades do concelho.

Esta prática é um exercício que se repete 
todos os anos, pois Manoel Batista entende 
que só ouvindo os executivos das juntas de 
freguesias será capaz de determinar com 
rigor e racionalidade os investimentos a 
realizar em todo o concelho. O orçamento 
municipal traduzirá e materializará as 
necessidades das populações.

1 - Como incentivo à Natalidade/Adoção a câmara mantém a atribuição, a residentes no 
concelho, de um subsídio de nascimento e adoção de 500 euros para o primeiro e segundo 
filho e de 1000 euros a partir do terceiro filho. 
Esta medida passa a incluir ainda o reembolso mensal de despesas de puericultura, saúde 
ou outros bens de primeira necessidade, até um limite máximo de 100 euros por mês, 
não podendo ultrapassar o montante de 600 euros, no decurso dos primeiros seis meses 
de vida da criança. Estas despesas só serão consideradas se efetuadas no comércio local. 

2 - A autarquia mantém ainda o apoio à primeira infância através do reembolso da 
mensalidade da Creche com um limite máximo de 75 euros por criança, a ser concretizado 
todos os meses, mediante a apresentação do respetivo recibo até ao dia 15 do mês seguinte, 
no Balcão Único deste Município.

3 - Os Incentivos à Formação são atribuídos anualmente, a cinco novos estudantes, 
naturais ou residentes no concelho de Melgaço que, nesse ano, ingressem ou frequentem 
o ensino superior público. O valor dos incentivos é definido e atualizado anualmente por 
deliberação da Câmara Municipal e estes vigorarão pelo tempo mínimo que durar o curso 
dos candidatos selecionados.

4 - Continuarão a ser contemplados Auxílios Económicos aos alunos inseridos em agregados 
familiares economicamente desfavorecidas, uma medida que vai também ao encontro da 
necessidade de contrariar o abandono escolar por esses motivos. O valor atual é de 40,00 
€ para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico incluídos no 1.º escalão e 20,00 € para os 
do 2.º escalão. Relativamente ao pré-escolar, o valor é de 25,00 € para os alunos incluídos 
no 1º escalão e 12,50 € para os do 2º escalão.

5 – Visando o Apoio aos Jovens, a autarquia concede a isenção de taxas de edificação 
previstas no Regulamento Municipal devidas pela construção/reabilitação da primeira 
habitação própria (até aos 250 m2 de área bruta de construção) para os jovens até aos 
35 anos e casais (casamentos e união de facto, nos termos da Lei 7/2001) cuja média de 
idades não ultrapasse os 35 anos. 

A Câmara de Melgaço tem vindo a desenvolver um extenso trabalho e esforço no sentido 
de melhorar a sua prestação no que concerne a apoios sociais. Sendo sua política de base 
concentrar-se no melhoramento das condições de vida da sua população, foi criado o 
Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), transversal a diversas áreas. 
O Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário é composto por onze medidas  que 
visam a proteção da família, da natalidade, da terceira idade e das pessoas economicamente 
desfavorecidas, que não só dão continuidade ao já executado no anterior mandato, como 
introduzem novas ações para a consolidação de uma política social que privilegia as pessoas. 
Assim, de forma resumida, salientamos o mais relevante de cada medida.

MAIS APOIOS PARA 
AS FAMÍLIAS
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OUVIR 
PARA DECIDIR

11 MEDIDAS PARA PROMOVER A 
COESÃO SOCIAL
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6 - Alvo destes apoios são também Famílias Numerosas (por exemplo, sobre o preço das 
tarifas da água, preço do m3 de água diminui à medida que o agregado aumenta (igual ou 
superior a 5 elementos) e Bombeiros Voluntários no Ativo. Relativamente aos bombeiros, 
uma medida nova, o apoio será concedido desde que comprovem a sua atividade e será 
independente do número de elementos do agregado familiar. 

7 - Será mantido o Apoio aos Idosos com a manutenção do “Cartão de Idoso”, reduzindo 
em 50% os preços e taxas praticados nos espaços culturais, de desporto e lazer de gestão 
municipal (incluindo os da Empresa Municipal), tais como: Piscinas Municipais, Casa da 
Cultura, Núcleos Museológicos, Porta de Lamas de Mouro, etc, para as pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos, residentes no concelho de Melgaço, mediante a apresentação 
do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.

8 - No Apoio às Famílias no domínio da Habitação, os apoios visam agregados familiares 
residentes no concelho há pelo menos dois anos, e nele se encontrem recenseados, que 
estejam em situação de grave carência económica resultante de insuficiência de rendimentos 
do agregado familiar, caracterizada pela impossibilidade de, pelos seus próprios meios, 
assegurar os encargos com a habitação própria ou arrendada. Este apoio reveste-se de 
caráter excecional e pontual. Mediante a apresentação de candidatura poderá ser atribuído 
a estes agregados apoio económico, pelo período máximo de três meses, para pagamento 
de renda de casa em habitação permanente, exceto, tratando-se de habitação social, ou 
prestação de aquisição de habitação própria. 
Nas situações de pagamento de renda, o apoio a atribuir corresponderá a um terço da 
renda, sendo que o valor máximo do apoio não poderá ultrapassar 100,00 € (Cem euros). 
Nas situações de pagamento de prestação de aquisição de habitação, o apoio a atribuir 
corresponderá também a um terço da prestação, não podendo exceder o valor máximo 
de 100,00 € (Cem euros).

9 - Também no Apoio às famílias no domínio da Saúde, a autarquia, dentro das condições já 
anteriormente referidas, apoia a aquisição de medicamentos ou outros produtos destinados 
ao tratamento médico, desde que acompanhados de prescrição médica. O apoio a atribuir 
será calculado em função do rendimento per capita do agregado familiar, não podendo 
exceder o valor máximo de 100 euros por apoio, num número máximo de três anuais. 

10 - A autarquia melgacense vem também, neste novo ciclo que agora se inicia, implementar 
uma nova medida que visa o Apoio às famílias no Consumo Energético. Assim, os agregados 
familiares serão apoiados com 50 euros num número máximo de três apoios anuais, 
para pagamento da fatura de eletricidade, que estejam numa situação de grave carência 
económica. Este apoio reveste-se de carácter excecional e pontual.

11 - Relativamente ao IMI dos prédios rústicos e urbanos, e mantendo as medidas de apoio 
que já vigoravam até aqui, a autarquia distingue agora apoios de minoração que 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. 
Relativamente à carga fiscal em termos de IRS, compromete-se a autarquia, relativamente 
à reabilitação urbana, a isentar de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
(IMT) e IMI durante três anos os prédios urbanos objeto de reabilitação certificada pelo 
Instituto da Habilitação Urbana, I. P., ou pela Câmara Municipal, consoante o caso, e desde 
que seja atribuída uma classificação energética igual ou superior a A, ao prédio e questão. 
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, passível 
de ser consultado no Balcão Único ou no website da autarquia.

O tarifário de água e saneamento de Melgaço 
volta a ser o mais baixo do Alto Minho. Dos 
308 municípios avaliados pela Associação 
Portuguesa de Famílias Numerosas no que 
respeita aos tarifários familiares, Melgaço 
está em 7º lugar no ranking a nível nacional 
em relação a equidade, e em 1º lugar a nível 
distrital no mesmo parâmetro. 
Esta posição é o resultado de uma política 
de preços que não penaliza os agregados 
familiares mais numerosos, mesmo 
considerando que o seu padrão de consumo 
tende a ser maior e portanto a situar-se em 
escalões com tarifário mais caro. 
Neste sentido, a autarquia tem vindo a 
apoiar estas famílias e o preço do m3 de água 
diminui à medida que o agregado aumenta 
(igual ou superior a 5 elementos).

TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE MELGAÇO 
CONTINUA A SER O MAIS BAIXO DO DISTRITO

MAIS ESTACIONAMENTO E MAIS SEGURANÇA
Arrancaram as obras no cruzamento em 
frente ao antigo quartel dos Bombeiros 
Voluntários e em parte da Alameda Inês 
Negra, com o objetivo de alargar o raio 
e curvatura do cruzamento de forma a 
facilitar as manobras dos veículos. Até aqui o 
ângulo existente obrigava os veículos a uma 
curvatura que punha em causa a segurança 
do tráfego, sendo que a obra virá colmatar 
esse potencial perigo. A par serão também 
reestruturados os passeios, as caldeiras e o 
estacionamento terá um acréscimo de três 
lugares. A intervenção, que está a cargo dos 
Serviços Municipais, responde a uma atitude 
de racionalidade e rigor das contas públicas, 
compromisso deste executivo.
Também na antiga Oficina da Câmara 
Municipal está a ser realizada uma 
intervenção de requalificação, daquele 
espaço, que vai permitir um aumento 
significativo de lugares de estacionamento 
no centro da Vila. 
A autarquia prevê que a conclusão das obras 
aconteça em meados deste mês, facilitando 
e ampliando assim a segurança do tráfego 
automóvel, bem como a criação de mais 

lugares de estacionamento que são sempre 
bem-vindos.

B
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PLANTAR EM SEGURANÇA POR 
UM MELGAÇO EM SEGURANÇA
Por um Melgaço em segurança, e tendo como 
objetivo principal o bem-estar das pessoas, 
foram abatidas sete tílias da Alameda Inês 
Negra, pois estavam a colocar em causa a 
segurança das pessoas que por ali passam. 
Os Serviços Municipais identificaram os 
riscos e deram o alerta de que os mesmos 
poderiam agravar-se com a chegada 
das primeiras chuvas: os solos estão 
compactados e impedem a infiltração de 
água e ar, há presença de fungos, as copas 
estão degradadas e os ramos frágeis, e há 
fissuras e buracos profundos nos troncos. 
Motivos mais do que suficientes para a 
autarquia decidir o abate das mesmas. 
As árvores serão substituídas com a garantia 
de que se manterá a beleza paisagística da 
alameda, sem qualquer risco de segurança 
para os transeuntes. Serão por isso mantidas 
as memórias e vivências da população de 
Melgaço e de todos os que nos visitam.
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Especialistas da conceituada organização 
“The Nature Conservancy” participaram 
no “Alto Minho TrEX”, uma iniciativa 
habitualmente realizada nos EUA para 
debater o tema do uso do fogo como forma 
de gestão e prevenção de grandes incêndios 
florestais. 
A iniciativa aconteceu pela primeira vez na 
Europa, neste caso em Paredes de Coura, e 
está integrada no projeto ‘Protec|Georisk: Alto 
Minho 2020’, da Comunidade Intermunicipal 
do Alto Minho (CIM Alto Minho), apoiado 
pelo PO SEUR.
Para além do uso do fogo, os técnicos 
oriundos de Portugal, Espanha, Brasil, 
EUA e Canadá, abordaram temas como 
a ecologia do fogo, organização e gestão 
de incidentes (ICS/IMT) e gestão do fumo 
e seus impactos. Neste encontro foram 

também realizadas ações piloto de treino e 
intercâmbio de técnicas de gestão de eventos 
de riscos e de uso do fogo controlado em 
ambientes e ecossistemas diversificados dos 
dez municípios do Alto Minho. 
Ao mesmo tempo, decorreu também o “Alto 
Minho FIRECAMP”, um evento dedicado ao 
estudo dos fogos florestais no contexto 
dos riscos e das alterações climáticas e 
que constitui um espaço de excelência 
onde se juntam operacionais das diversas 
unidades de combate e prevenção, técnicos 
e responsáveis políticos de vários países, 
para o intercâmbio de conhecimentos e 
técnicas. A iniciativa contou com a presença 
do Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Miguel João de 
Freitas.

ENCONTRO DE ESPECIALISTAS FOCADOS 
NO ESTUDO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

INVESTIGADORES INTERNACIONAIS 
REUNIRAM-SE EM MELGAÇO

PARA DEBATER O DESENVOLVIMENTO MOTOR

Portugal recebeu pela primeira vez 
a Conferência anual do International 
Consortium of Motor Development Research. 
Esta foi a 3ª edição da iniciativa e aconteceu 
em Melgaço, reunindo investigadores 
internacionais, nomeadamente de Itália, 
dos EUA, da Noruega e do Porto, durante 
três dias, com o propósito de debater o 
Desenvolvimento Motor. O evento teve lugar 
na Escola Superior de Desporto e Lazer de 
Melgaço (ESDL) e do programa constaram 
diversas conferências e comunicações orais.
O International Consortium of Motor 
Development Research (ICOMDR) foi criado 

em 2014 como uma forma de reunir um 
corpo internacional de investigadores na 
área do Desenvolvimento Motor e conta 
já com a participação da generalidade 
dos investigadores mundiais. O objetivo 
é aumentar a visibilidade e o impacto da 
investigação em Desenvolvimento Motor 
na próxima década através de colaborações 
significativas. A primeira conferência 
aconteceu em Le Boulard, França (2015) e 
em 2016 na Universidade da Carolina do Sul. INVESTIGADORES 

BRINDARAM NO 
SOLAR DO ALVARINHO
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APRESENTAÇÃO DA 'GRANDE ROTA PENEDA-GERÊS'
A Câmara Municipal de Melgaço e a ADERE 
Peneda-Gerês apresentaram, na primeira 
de cinco sessões, o projeto da Grande Rota 
Peneda-Gerês. As apresentações foram 
abertas à população e pretendeu-se assim 
proporcionar um espaço de esclarecimento e 
debate, criando desta forma a oportunidade 
para que a população residente, as empresas 
e entidades locais pudessem participar no 
projeto. 
O projeto pretende melhorar as condições 
de visita no único parque nacional do país, 
adequando os interesses do desenvolvimento 
turístico do território com os princípios 
basilares da preservação e conservação da 
natureza. A implementação desta rota está 
a ser articulada com os conselhos diretivos 
dos baldios, com os municípios de Melgaço, 
Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras 
de Bouro e Montalegre, bem como com o 
Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas (ICNF).
Além da criação da rota, o projeto contempla 
a definição e implementação de um plano 
de sinalização, de um regulamento de 
utilização, a valorização de outros trilhos 
complementares e o desenvolvimento de 
uma plataforma 'online' para divulgação, 
promoção e comunicação da "Grande Rota".
Para o presidente Manoel Batista, este 
"é um produto turístico muito importante 
para toda a região e, no caso particular de 
Melgaço, vem ao encontro da aposta séria 
que temos feito no turismo. Em 2018, 
iremos desenvolver um conjunto de ações 
de divulgação do destino de natureza mais 
radical de Portugal, sobretudo nos países 
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do norte da Europa e nos EUA", afirmou.
O projeto tem o apoio do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional, através do 
Portugal 2020 e do Norte 2020.

MELGAÇO RECEBEU VISITA 
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO…
O Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, João Paulo Rebelo, esteve em 
Melgaço para participar na apresentação dos 
resultados do projeto ‘Realizar o Potencial 
Jovem – RPJ’, um projeto da Associação 
Juvenil YUPI e da Associação Juvenil de Deão. 
A iniciativa contou também com a presença 
do presidente da autarquia, Manoel Batista.
‘Realizar o Potencial Jovem – RPJ’ foi 
distinguido com o prémio ‘Projeto Inspirador 
2017’ pelo co-financiador Programa 
Erasmus + Juventude em Ação, que 
capacitou mais de 50 técnicos e dirigentes de 
juventude, formou uma bolsa de 100 jovens 
multiplicadores/as dos diferentes programas 
de apoio à juventude e sensibilizou mais de 
400 jovens para mais acesso a oportunidades 
de realizar o seu potencial nos territórios do 
Ave e Alto Minho desde outubro de 2016.
O projeto será implementado pelas duas 
associações juvenis e tem por missão 

informar os jovens e técnicos de juventude 
sobre programas de apoio à realização 
pessoal e profissional dos jovens, auscultar o 
mesmo público sobre as possíveis melhorias 
a implementar nos diferentes programas 
de apoio e gerar novas ideias de apoios em 

falta. Pretende ainda influenciar processos 
de tomada de decisão local e nacional sobre 
os mesmos programas para que possam 
ir mais ao encontro das necessidades dos 
jovens, em constante e rápida mudança.

Reconhecendo o importante papel 
que as instituições sem fins lucrativos 
desempenham na sociedade, a Câmara 
Municipal de Melgaço atribuiu, no decorrer 
deste ano, subsídios no valor total de 208 
mil euros. 
Assim, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários foram atribuídos 60 
mil euros, tendo sido ainda reforçado este 
apoio com a atribuição de mais 30 mil euros 
para a aquisição de um veículo florestal de 

combate a incêndios.
O apoio da autarquia foi também para 
a Santa Casa da Misericórdia com um 
subsídio de 37 mil euros, no ano em que 
esta instituição foi ainda reconhecida pela 
edilidade na cerimónia de atribuição dos 
títulos honoríficos com a medalha de Mérito 
na área social.
Outra instituição a receber o reconhecimento 
e apoio financeiro por parte da câmara foi o 
Sport Club Melgacense a quem foi atribuído 

um subsídio de 32.500,00€. 
O Centro Paroquial e Social de Chaviães 
recebeu um subsídio de 15.434,13€ e, de 
referir também, foi dado um apoio de 10 mil 
euros à Associação Castro Solidário. O apoio 
financeiro da Câmara Municipal contemplou 
ainda as seguintes instituições: Cruz 
Vermelha Portuguesa, Associação Desportiva 
dos Veteranos, CADO, Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, Casa do Povo de Melgaço 
e o Grupo de Gaiteiros “Rio Mouro”.

AUTARQUIA ATRIBUI SUBSÍDIOS 
A VÁRIAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

200 quilómetros a pé pelo Parque 
Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).
 
Vários dos trilhos pedestres vão 
ligar-se para formar a Grande Rota, 
um projeto para gerar um aumento 
5000 visitantes por ano e dinamizar 
o alojamento, reforçando, ao mesmo 
tempo, a segurança.

… DOS MINISTROS DO DESPORTO 
DOS PAÍSES PALOP

Uma comitiva de membros dos Governos 
dos países da CPLP - Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, responsáveis 
pelas áreas da Juventude e do Desporto, 
e as respetivas nove delegações - Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial, Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste, visitaram 
o Centro de Estágios e a ESDL – Escola 
Superior de Desporto e Lazer. A comitiva foi 
acompanhada pelo Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, 
e pelo executivo melgacense. 
O propósito da visita prendeu-se com a 
assinatura de um protocolo entre o IPDJ - 
Instituto Português do Desporto e Juventude 
e a ESDL, para atribuir a esta a gestão do 
sistema nacional de informação desportiva/
Carta desportiva. 2322



FESTA DO ESPUMANTE:
5 MIL PESSOAS

A Festa do Espumante recebeu 5 mil 
visitantes este ano! Os números, que 
superam os da anterior edição, confirmam 
o sucesso do evento e vão de encontro às 
melhores expectativas do Município que, de 
ano para ano, tem constatado uma atração 
cada vez maior de visitantes, assim como um 
aumento exponencial do impacto positivo do 
evento na região.

'O balanço é extremamente positivo. O 
evento veio confirmar as nossas melhores 
expectativas', estando a crescer de edição 
para edição, salientou José Adriano 
Lima, vereador da Economia e Turismo. 
'A Festa do Espumante é importantíssima 
para os produtores, porque têm aqui uma 
oportunidade de promover um produto de 
excelência e acaba também por dinamizar 
a economia local: hotelaria, restauração e 
outros estabelecimentos comerciais também 
beneficiam' deste movimento que o evento 
gera, conclui.

Durante três dias, a FESTA DO ESPUMANTE 
juntou mais de 20 rótulos de 13 produtores 
da região no Largo Hermenegildo Solheiro, 
bem no centro da vila. Os espumantes 
de Alvarinho foram as grandes estrelas, 
mas estiveram também disponíveis outras 
versões. A proporcionar a apetecível 
harmonização, uma diversificada montra 
de produtos regionais, onde não faltou 
fumeiro, queijo e doçaria.

O evento contou ainda com sessões de 
cozinha ao vivo, com os chefes Cristina 
Manso Preto, Hernâni Ermida e Rui 
Ribeiro; provas comentadas e atuações 
musicais ao vivo.

aconteceacontece EVENTOSEVENTOS
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'NOITE DOS MEDOS' FOI UM ÊXITO

A 'Noite dos Medos' prometeu assustar e 
arrepiar Melgaço, e assustou e arrepiou!
Pela primeira vez, o Município Mais a Norte 
de Portugal assinalou o dia de Halloween, 
no passado dia 31 de outubro, com uma 
ação que envolveu toda a população. A vila 
'vestiu-se' a rigor: da Casa da Cultura ao 
Castelo de Melgaço, passando por entre 
as quelhas das ruas, houve bruxas e 
abóboras iluminadas, com ruídos sonoros 
assustadores, vassouras de bruxa, panos 
pretos e teias de aranhas.

A festa começou na Casa da Cultura, 
seguindo-se a apresentação das ‘Vassouras 
das Bruxas’, que iriam a concurso. A 'Noite 
dos Medos' teve como ponto alto da noite 
o cortejo das bruxas, num percurso da 

Casa da Cultura ao Castelo de Melgaço, 
onde decorreu o Esconjuro das Bruxas e a 
Queimada Galega.

Nem as piscinas municipais escaparam ao 
terror que continuou com a Festa dos Medos, 
numa organização dos Bares da Alameda, da 
Laura, Cova do Leão, Rios Bar e Bar 1964. 

O evento, também organizado em parceria 
com a Associação Empresarial Minho 
Transfronteiriço, surgiu da necessidade de 
proporcionar animação em épocas baixas, 
e, simultaneamente, criar condições para a 
divulgação de crenças e contos, relacionados 
com a temática do ‘oculto’, que fazem parte 
da cultura da comunidade.

aconteceacontece EVENTOSEVENTOS
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'MELGAÇO EM FESTA' VOLTOU A ANIMAR 
O MÊS DE AGOSTO

NA BRANDA DA AVELEIRA: 
FESTA DO BRANDEIRO

'Melgaço em Festa' regressou este ano com 
um programa mais ambicioso e mais eclético. 
Das artes plásticas ao teatro, passando 
pelo cinema, foram muitos os desafios que 
lançou aos melgacenses e a todos os que, no 
passado mês de agosto, visitaram o concelho 
mais a Norte de Portugal. 

O evento promoveu a cultura através de 
um leque variadíssimo de atividades, tais 
como: cinema, folclore, música, exposições, 
animação, dança, tradições, e claro, 
gastronomia e alvarinho. Cinema no Largo, 
integrado no Filmes do Homem – Festival 
Internacional de Documentário de Melgaço 
afirmou-se como um sucesso, assim como 
as Noites no Parque, com concertos e DJ’s 
a animar a noite. 

Outra das inovações deste ano foi a procura 
em construir trabalhos de teatro com a 

população. 'Ir e Voltar – Celebrar a Diáspora 
melgacense' aconteceu em vários momentos 
e locais da vila e foram mais uma atração 
da festa. A animação completou-se com o 
Festival Internacional de Folclore, que com 
contou com a participação da Bolívia, da 
Chechénia, da Colômbia e das Filipinas e com 
o concerto de encerramento com a grande 
fadista Ana Moura.

Ainda de destacar a sessão solene de 
entrega de medalhas de mérito, que teve 
lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal 
e cuja iniciativa demonstra a gratidão e 
apreço institucionais perante os cidadãos 
e instituições que, de qualquer forma, 
honraram, prestigiaram e promoveram o 
município.

aconteceacontece EVENTOSEVENTOS
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OBSERVATÓRIO TURÍSTICO DE MELGAÇO 
PREMEIA MAIS UMA TURISTA

DIA MUNDIAL DOS AVÓS
ASSINALADO EM MELGAÇO

Melgaço assinalou no passado dia 26 de 
julho o Dia Mundial dos Avós com diversas 
atividades para avós e netos de todo o 
concelho. A data comemorou-se nas Termas 
do Peso e promoveu a confraternização e o 
convívio inter-geracional, ao mesmo tempo 
que também se promoveu o bem-estar 
social e a partilha de experiências de vida.
A iniciativa contou com atividades que 
juntaram os utentes das instituições 
particulares de solidariedade social do 
concelho, como danças, coreografias, 
canções, entre outras. As atividades, 
abertas ao público em geral, e gratuitas, 
contaram com animação musical, um grupo 
de concertinas, baile e lanche para todos os 
participantes. 
O evento foi promovido pela Câmara 
Municipal de Melgaço, com o apoio das juntas 
de freguesia, das instituições particulares 
de solidariedade social do concelho e da 
Melsport - Melgaço, Desporto e Lazer, E.M.

aconteceacontece

Melgaço voltou a contemplar um turista no 
âmbito do projeto do Observatório Turístico 
de Melgaço: desta vez o prémio foi para 
Oliveira do Hospital. A contemplada, Dulce 
Costa, recebeu da Casa do Faval um voucher 
para duas noites, em regime de alojamento 
e pequeno-almoço: uma nova oportunidade 
para regressar e explorar o Município Mais 
a Norte de Portugal.
‘Realmente estivemos em Melgaço e afirmo, 
com muita alegria, que foi uma semana 
memorável. Agradecemos ao Município 
pela iniciativa e dinamismo que oferece 
aos munícipes e às pessoas que o visitam.’, 
afirmou a contemplada, surpresa com o 
prémio.
O Observatório Turístico de Melgaço 
torna possível informação real, completa 
e adequada que permite orientar as 
ações turísticas e institucionais a realizar. 
Com o desenvolvimento deste projeto, o 
Município de Melgaço, os empresários, os 
investidores, os operadores e agências que 
trabalham o destino de Melgaço, passam a 
ter informação mais completa, adequada e 
real, conseguindo assim orientar as suas 
estratégias para um segmento de mercado 
e possíveis investimentos de um modo muito 
mais organizado. ‘O objetivo é promover, 
recolher e organizar dados que permitam 
compilar informação sistematizada acerca 
da oferta e da procura turística em Melgaço’, 
realça Manoel Batista, Presidente da 

Câmara Municipal de Melgaço. Nesta sua 
tarefa, conta com parceiros estratégicos 
como a Universidade do Minho e o 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 
e, pontualmente, com o apoio das escolas 
secundárias e profissionais – o que permite 
criar valor acrescentado ao projeto e ao 
tecido empresarial.
 

A cada quatro meses, o Observatório Turístico 
de Melgaço realiza, um sorteio para premiar 
os visitantes que cedem informação sobre 
a sua visita a Melgaço.
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CASTELO DE MELGAÇO FOI INVADIDO 
PELA III EDIÇÃO DE MUTANTES

O Castelo de Melgaço recebeu no passado 
mês de julho a apresentação final da III 
Edição de Mutantes, um Workshop de 
Formação Artística para Jovens (dos 12 aos 
18 anos) dos cinco municípios do Vale do 
Minho, coordenado pela companhia teatral 
Comédias do Minho. O objetivo foi envolver 
artistas e grupos de jovens adolescentes. 

Ao longo de uma semana, cada grupo, 
acompanhado por um criador distinto, foi 
desafiado a construir uma instalação a partir 
de um olhar sobre um lugar. O workshop que 
decorreu na Casa da Cultura de Melgaço teve 
como área artística a Cenografia em Cartão, 
com orientação de Sofia Gomes e Cidália 
Abreu da OUP AS! DESIGN. 

Inspirando-se nas histórias sobre os 
Arganões, seres imaginários que estão 

REDITUS PROMOVEU 
PATRIMÓNIO CULTURAL

MUNICÍPIOS APRESENTAM ROTA CISTERSIENSE 
DO ALTO MINHO - GALIZA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 'ALTO-MINHO 
E GALIZA – ESTUDOS HISTÓRICOS'

O REDITUS - I Jornadas sobre Património 
Cultural de Melgaço promoveu o Património 
Cultural do concelho. A iniciativa centrou-se 
na temática Paleolítico na vertente 
pedagógica, com sessões orientadas por 

Professores Universitários, de Portugal e da 
Galiza, de áreas como Arqueologia, História 
e Sociologia. O propósito foi dar a conhecer 
a todos a riqueza patrimonial, bem como a 
sua história, para que a mesma possa ser 

Os municípios de Melgaço e Arcos de 
Valdevez organizaram uma visita cultural 
para apresentarem a Rota Cisterciense 
do Alto Minho – Galiza. Os dois concelhos 
assumiram a realização do percurso com 
marcas culturais do Noroeste Peninsular, 
contribuindo para a conservação, divulgação 
e promoção do Património que a Ordem 
de Cister legou à Europa, e que está bem 
evidenciado na zona transfronteiriça.

Os participantes terão ficado fascinados pela 
diversidade cultural, verificando 'lugares de 
memória' e descobrindo 'a alma dos lugares' 
no território do infinito. Os trilhos foram 
apresentados em vários pontos âncora do 
itinerário, como o Mosteiro de Santa Maria 
de Fiães (Melgaço), pelo Mosteiro de Santa 
Maria de São Clódio (Leiro, Galiza) e a Abadia 
de Santa Maria de Oseira (Ourense).
O projeto contou, entre outros, com a 

colaboração dos párocos Manuel Domingues, 
do Mosteiro de Fiães, Belmiro Amorim, do 
Mosteiro do Ermelo, Raúl Fernandes, de 
Parada do Monte, César Maciel, de Castro 
Laboreiro, Custódio Branco, do Soajo, e de 
João Paulo Torres, arcipreste de Melgaço.
O grande impulsionador daste rota foi o 
Doutor Rudrigues Lima.

O Salão Nobre foi o palco escolhido para 
a apresentação do livro ‘Alto-Minho e 
Galiza – Estudos Históricos’, da autoria do 
Professor José Marques. A iniciativa foi 
aberta ao público e aconteceu no âmbito 
da realização das 2º Conversas na Raia, uma 
organização da Casa Museu de Monção, da 
Unidade Cultural da Universidade do Minho, 
e do Município de Melgaço, em conjunto com 
o Consello da Cultura Galega.

A obra é uma edição do Município de Melgaço 
e da Casa-Museu de Monção, com textos 
que, ao longo do tempo, o professor José 
Marques escreveu, numa coordenação de 
Viriato Capela, presidente da Casa-Museu 
de Monção. 

O Prof. José Marques é um dos mais ilustres 
investigadores da História e Cultura do Alto 
Minho. Ao longo da sua vida foi colaborando 
com iniciativas dos diversos municípios alto 
minhotos, quer através das bibliotecas, quer 

divulgada junto da comunidade e de quem 
visita o concelho.
'Reditus' surge na sequência dos resultados 
obtidos pelas escavações arqueológicas que 
decorrem, desde o verão de 2016, na freguesia 
de Remoães. Até então, os trabalhos geraram 
descobertas importantíssimas para os estudos 
da presença do Homem na região do Vale do 
Minho. De acordo com o Coordenador do 
projeto, João Ribeiro, professor da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, presente 
nas jornadas, 'os promissores trabalhos de 
Melgaço permitiram reconhecer a diversidade 
de estratégias de ocupação da região pelo 
homem paleolítico tanto no tempo como no 
espaço, tendo mesmo permitido reconhecer 
a presença do homem de Neandertal na 
região'. As escavações acontecem no âmbito 
do projeto transfronteiriço 'Os primeiros 
habitantes do baixo Minho', que está previsto 
decorrer nos vários municípios portugueses e 
espanhóis do troço internacional do rio Minho.

presentes na tradição popular da vila 
de Melgaço, os participantes foram 
incentivados a recriar estas criaturas 
fantásticas, trazendo-os de volta. Para 
tal, os jovens foram desafiados a construir 
máscaras e acessórios para reencarnar 
estas personagens. Todas as peças foram 
elaboradas com papel e cartão canelado, 
com o propósito de desenvolver técnicas de 
desenho, recorte e colagem.

A iniciativa aconteceu pela terceira vez e teve 
como objetivos pedagógicos experimentar e 
conhecer materiais, procedimentos artísticos 
diversos nas artes, incitar à aproximação de 
ações com diferentes linguagens artísticas, 
assim como à comunicação com os artistas. 

dos arquivos municipais. A mais recente 
homenagem ao professor jubilado da 
Universidade do Porto, também eclesiástico 
e membro do corpo capitular – ocorreu, em 
finais de abril, na Universidade do Minho, 

altura em que recebeu das mãos do ministro 
da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, a 
medalha de mérito cultural. Em agosto, o 
município de Melgaço honrou-o com o título 
de Cidadão de Honra.

aconteceacontece CULTURACULTURA
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ESTÁ JÁ DISPONÍVEL O CATÁLOGO ON-LINE 
DO ARQUIVO MUNICIPAL DE MELGAÇO

COMÉDIAS DO MINHO VOLTARAM AO PALCO 
COM 'O ASSASSINATO DE MACÁRIO' E FOI UM ÊXITO

O Arquivo Municipal de Melgaço tem 
disponível um mecanismo virtual para 
o conhecimento da história do concelho, 
ligando o passado e o presente. Quem 
ainda não conhece o espólio documental 
de Melgaço tem agora essa oportunidade 
à distância de um click. Acompanhando 
os benefícios da evolução tecnológica 
na preservação documental, o Arquivo 
Municipal dispõe já de um Catálogo On-Line 
que proporciona uma maior facilidade no 
acesso à informação, a qualquer pessoa e 
em qualquer lugar do mundo.
Com esta nova plataforma é possível 
localizar, consultar e aceder às descrições 
arquivísticas detalhadas e imagens digitais 
dos documentos presentes nos fundos e 
coleções do Arquivo Histórico, navegar 
a partir das estruturas hierárquicas e 
multinível, e ainda visualizar e navegar nas 
representações digitais dos documentos 
associadas aos registos. Nesta plataforma 
é possível encontrar documentação da 

As Comédias do Minho levaram a cena a peça 
“O ASSASSINATO DE MACÁRIO”, com criação 
de Tânia Almeida, atriz residente das Comédias 
do Minho.
A peça de teatro, criada a partir da obra de 
Camilo Castelo Branco, é 'uma comédia, das 
antigas, do tempo da Maria Cachucha e da 
expressão prosódia, de um tempo em que não 
havia google nem wikipédia para procurar o 
significado da figura e estilo supracitados', 
afirmou a autora e encenadora, Tânia Almeida.
A peça contou ainda com a interpretação 
de Gonçalo Fonseca, Joana Magalhães, Luís 
Filipe silva e Rui Mendonça. O espaço sonoro e 
desenho de luz ficou a cargo de Vasco Ferreira, 
a cenografia e figurinos de Ana Limpinho e 
Maria João Castelo e o apoio ao movimento 
de Leonor Keil.
O público no final do espectáculo não escondeu 
a satisfação. Todos consideraram foi uma noite 
menoravel de teatro.

Câmara Municipal e Administrações do 
concelho de Melgaço e Castro Laboreiro, 
da Secção da Guarda Fiscal de Melgaço, 
das Assembleias Municipal e Distrital, de 
algumas Escolas Primárias e Juntas de 
Freguesia, de Confrarias, entre outras 

instituições concelhias.
Com esta plataforma permitimos a todos 
conhecerem a vida e a história de Melgaço, 
das nossas gentes, das tradições e costumes.
Esta ação foi apoiada pelo Norte 2020.

aconteceacontece CULTURACULTURA

AÇÕES DE FORMAÇÃO COM  
ENTRADA LIVRE

Também no passado mês de outubro, o 
projeto cultural As Comédias do Minho 
desenvolveu uma ação de formação sob o 
título 'Que cinema é este?'. A ação inseriu-se
no projeto Universidade Invisível, que 
percorreu todos os municípios do Vale do 
Minho, cada um com uma temática diferente.
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MELGAÇO RECEBEU ÚLTIMA ETAPA 
DO GRANDE PRÉMIO DO MINHO JUNIORES

ASSINADO PROTOCOLO 'CICLISMO EM MELGAÇO 2017 E 2018'

O Grande Prémio do Minho 2017 - Juniores 
esteve de volta e com Melgaço como reta final 
das provas. A grande corrida foi apadrinhada 
pelos internacionais portugueses Tiago 
Machado, José Mendes e José Gonçalves e 

destinada ao escalão de juniores.
O Alto Minho foi o palco da etapa da 
consagração do primeiro júnior a conquistar 
o Grande Prémio do Minho, desenrolando-se 
toda a ação bem no coração do Alvarinho, 

A Melsport – Melgaço, Desporto e Lazer 
E.M. formalizou no passado mês de julho, o 
protocolo 'Ciclismo em Melgaço 2017 e 2018' 
com a Associação de Ciclismo do Minho e 
com a Federação Portuguesa de Ciclismo. 
O protocolo visa a colaboração mútua 
entre as entidades acima mencionadas 
no estabelecimento de ações conjuntas de 
fomento da atividade desportiva, formação e 
promoção e desenvolvimento de atividades, 
mais especificamente da modalidade 
ciclismo, nas suas diversas vertentes, 
quer sejam competição ou lazer. As três 
entidades comprometem-se a promover e 
gerir eventos desportivos de índole regional 
e nacional, a fomentar o uso da bicicleta 
e da modalidade ciclismo nas vertentes 
de competição, manutenção e lazer, e a 
incentivar o fluxo turístico aproveitando as 
estruturas existentes e o entorno natural 
de toda a área do município.
'A prática do ciclismo tem vindo a crescer na 
comunidade desportiva do nosso concelho 
e nós temos de apoiar essa prática, de 

apoiar os nossos jovens', afirmou Manoel 
Batista, autarca melgacense, argumentando 
ainda que existem no Município de Melgaço 
condições de excelência para a prática do 
ciclismo.
Em 2018, estas entidades apoiarão as 
seguintes provas de competição, sendo as 

mesmas abertas ao praticante amador: 
Campeonato Nacional de Ciclocrosse; 
Campeonato Nacional de BTT Maratonas; 
Prova do Campeonato do Minho de BTT 
Cross Country Olímpico; e a última etapa do 
Grande Prémio do Minho (juniores).

com toda a estrutura da prova a localizar-se 
em Melgaço, com partida e chegada 
na Avenida Inês Negra, aumentando a 
quilometragem mais uma vez, desta feita 
para 106 km. A derradeira etapa contemplou 
três contagens de montanha, todas elas de 
terceira categoria, sempre que o pelotão 
se aproximasse da linha de meta nas 
três passagens pelo centro da vila raiana 
minhota. O pelotão júnior foi constituído 
pelas principais formações portuguesas e 
por seis formações espanholas, num total 
de 20 equipas.
O Grande Prémio do Minho 2017 - Juniores, 
cuja primeira edição remonta a 1977, é o 
ponto alto de sucessivas épocas desportivas 
levadas às estradas da região pela Associação 
de Ciclismo do Minho (ACM). É promovido sob 
a égide e cooperação com a UVP - Federação 
Portuguesa de Ciclismo.

aconteceacontece DESPORTODESPORTO

MELGAÇO ACOLHE 
CAMPEONATO NACIONAL DE CICLOCROSSE 2018

Melgaço recebe a 14 de janeiro de 2018 o 
Campeonato Nacional de Ciclocrosse. Os 
rasgados elogios na organização da última e 
decisiva etapa da Taça de Portugal de Ciclocrosse, 
que decorreu em janeiro passado, levaram as 
entidades organizadoras a escolherem Melgaço 
como sede para o Campeonato de 2018.
A prova irá decorrer num circuito criado para 
o efeito da área circundante do Centro de 
Estágios de Melgaço, organizada pela Melsport 
– Melgaço, Desporto e Lazer E.M. em parceria 
com a Associação de Ciclismo do Minho e a 
Federação Portuguesa de Ciclismo, contando 
com o apoio do Município de Melgaço.
A organização do evento por parte de Melgaço 
enquadra-se no Plano Estratégico de Marketing 
para o Turismo de Melgaço desenvolvido pela 
autarquia.

EQUIPAS ESCOLHEM MELGAÇO
PARA FAZEREM OS SEUS ESTÁGIOS

A equipa mexicana Pachuca FC esteve, no passado mês de outubro, a 
treinar no Centro de Estágios de Melgaço. Esta foi a primeira vez que 
Melgaço recebeu uma equipa do México.

Equipas de futebol como Espanha, Marrocos e Portugal, escolheram 
já este local para se prepararem para a próxima época 2017/2018.

O ASA – Atlético Sport Aviação também esteve 
em Melgaço, no Centro de Estágios a preparar 

a participação no Campeonato Nacional Unitel – 
Basquete.
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Gala de Natal do Centro 
de Estágios
6 de janeiro 

Gimnodesportivo - 21h30 

Torneio Inter Freguesias 
21 a 30 de dezembro

Gimnodesportivo (Centro de 
Estágios) - 20h00

Monção e Melgaço 
Granfondo 

23 de setembro

SAVE THE DATE

IV BTT XCO 
Vila de Melgaço 
25 março

IV Melgaço 
Alvarinho Trail

27 maio

III Maratona BTT
10 junho

melgaço tem

TÍTULOS HONORÍFICOS
Os títulos honoríficos municipais destinam-se 
a distinguir pessoas que se notabilizaram 
pelos seus méritos pessoais e feitos cívicos, 
homenageando publicamente os que 
contribuíram para o engrandecimento e 
dignificação do Concelho de Melgaço com o 
seu trabalho em prol da comunidade.

‘A Câmara Municipal, como legítima 
representante da comunidade melgacense 
tem o dever de demonstrar gratidão e apreço 
institucionais aos cidadãos e instituições que, 
de qualquer forma, honraram, prestigiaram 
e promoveram o município, contribuindo 
para o seu desenvolvimento e bem-estar da 
população’, afirmou o autarca, Manoel Batista, 
durante a cerimónia inserida no programa do 
Melgaço em Festa.

Foram atribuídos os seguintes títulos:

Cidadão de Honra
Professor Doutor José Marques

Cidadão de Mérito 
Dr. Carlos Pereira de Lemos, Cônsul 
Honorário de Portugal em Melbourne

Cidadão de Mérito a título póstumo
Padre Júlio Hilarião Vaz

A Câmara Municipal distinguiu ainda, com 
o título honorífico de Cidadão de Mérito, 
todos os presidentes da Assembleia 
Municipal que exerceram o cargo entre 
1976 e a atualidade, procurando enaltecer 
a forma digna, entusiástica e determinada 
com que serviram a população de Melgaço 
ao longo dos últimos 40 anos: António 
Manuel Domingues; Manuel António 
Ribeiro (a título póstumo); Carlos Augusto 
Alves; Dário Humberto Lourenço Barata (a 
título póstumo); e Artur José Rodrigues. As 
Instituições também foram distinguidas, em 
três áreas: a Santa Casa da Misericórdia 
de Melgaço na área social; a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Melgaço na área humanitária; e a Quinta 
de Soalheiro na área económica.

3938



ESTÁ CONCLUÍDO E APROVADO O PROJETO 
DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM MUNICIPAL

“O principal objetivo é reduzir o depósito de 
resíduos verdes resultantes da manutenção 
dos espaços verdes municipais, limpeza de 
bermas, limpeza florestal, que atualmente 
são depositados em aterros sanitários, bem 
como, simultaneamente, ter capacidade de 
resposta para as diversas solicitações dos 
seus munícipes que frequentemente fazem 
o depósito inconveniente nos contentores 
de recolha de resíduos urbanos.
A implementação deste projeto permitirá 
uma diminuição significativa de deposição 
de resíduos verdes em aterro sanitário, 
reduzindo ao município o valor do transporte 
para o centro de transferência; permitirá 
reduzir a aquisição de fertilizantes químicos 
e consecutivamente a utilização de um 
composto natural e amigo do ambiente; 
permitirá uma resposta imediata aos 
munícipes na manutenção dos espaços 
verdes privados, permitindo uma redução 
de depósito nos contentores de RSU; 

possibilitará a produção de estilha para 
cobertura dos espaços verdes para redução 
de crescimento de infestantes.
 
A intervenção propõe uma edificação 
implantada na parte frontal do lote, deixando 
livre a parte posterior deste para os fins 
associados às atividades da compostagem. 
O conceito é “elevar” de uma estrutura 
metálica aparentemente “desaprumada”, 
composta por 12 painéis revestidos com 
chapa metálica distendida, que se equilibram 
quer pelos pórticos que constituem os 
volumes cobertos quer pela compensação 
dos apoios da estrutura frontal.
Fundamentalmente, o edifício composto por 
três estruturas distintas, que imprimem 
movimento na fachada fronteira ao 
arruamento com ritmos de intervalos 
diferenciados, consoante as funções dos 
espaços que acolhem.
Na aproximação ao lote surge um primeiro 

última horaúltima hora

volume compacto, com todas as faces 
revestidas, com a cobertura e a parede 
frontal inclinadas, formando ângulo obtuso. 
Este volume destina-se às funções de apoio 
e armazenagem associadas à atividade da 
central de compostagem.
No seguimento deste volume compacto, surge 
uma cortina “ziguezagueante”, composta 
por quatro painéis, que “capeia” a zona de 
manobras dos veículos e revolvimento dos 
resíduos.
Por fim, a rematar a intervenção são 
propostas três áreas de recolha para que 
os particulares possam fazer depósito de 
resíduos verdes, compostas por pórticos 

em estrutura metálica, sendo apenas 
revestidas a cobertura e a fachada fronteira 
ao arruamento, ambas inclinadas, formando 
ângulo obtuso. Estas áreas são acessíveis 
desde o exterior por rampas, ficando os 
veículos à altura dos contentores de recolha.
A envolvente urbana é composta por pavilhões 
industriais e para o lote em causa propõe-se 
uma intervenção que deve ser compreendida 
como um exercício de remate de volumes 
construídos compactos e transição para 
uma envolvente mais rural, contribuindo 
desta forma para a articulação das escalas 
e valorizar do espaço onde está inserido.
Propõe-se a execução de uma estrutura 

metálica revestida a chapa distendida, 
que servirá como uma fachada falsa, que 
procura diminuir o impacto da atividade de 
compostagem, visualmente desagradável.
A frente do lote será perfeitamente 
integrada com composições de arbustivas 
que permitirão também contribuir para a 
integração urbana da intervenção.
Pretende-se com esta intervenção uma 
edificação com uma linguagem arquitetónica 
contemporânea, com uma lógica renovadora 
que impulsione a qualificação e valorização 
do núcleo urbana da ZIP.”

PDM

Foi aprovada a 1ª alteração ao Regulamento do PDM, no âmbito do RERAE [Regularização Extraordinária das Actividades Económicas]
Esta alteração foi já publicada em Diário da República: 2.ª série — N.º 191 — 3 de outubro de 2017

ESTÁ APROVADA A ARU

Está aprovada a delimitação da ARU do centro urbano da Vila de Melgaço e respetiva ORU [Área de Reabilitação Urbana e Operação 
de Reabilitação Urbana].
Esta aprovação foi já publicada em Diário da República: 2.ª série — N.º 196 — 11 de outubro de 2017

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA E NUMERAÇÃO DE POLÍCA

Foi também publicado em DR o Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, passando assim a ter eficácia legal.
DIÁRIO DA REPÚBLICA : 2.ª série — N.º 191 — 3 de outubro de 2017

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Aviso n.º 12157/2017
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana para o Centro 
Urbano da Vila e da respetiva Operação de Reabilitação Urbana 
Sistemática.
Manoel Batista Calçada Pombal, Presidente da Câmara Municipal 
de Melgaço, torna público que, ao abrigo e para os efeitos 
previstos no n.º 4 do artigo 13.º e no n.º 5 do artigo 17.º do 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, a Assembleia Municipal, 
em sessão ordinária realizada no dia 15 de setembro de 2017, 
sob proposta da Câmara Municipal, decidida em reunião ordinária 
realizada no dia 23 de agosto de 2017, deliberou, no uso da 
competência conferida pelo n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 1 do 

artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, na atual redação, 
aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana para o 
Centro Urbano da Vila e a respetiva Operação de Reabilitação 
Urbana Sistemática.
Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do n.º 
5 do artigo 17.º do RJRU, os elementos do referido ato podem 
ser consultados na página eletrónica do município de Melgaço 
[www.cm -melgaco.pt] e que o respetivo processo administrativo 
está disponível na Divisão de Planeamento e Gestão Territorial, 
no Largo Hermenegildo Solheiro, das 9h às 17h00.
22 de setembro de 2017 — O Presidente da Câmara Municipal,
Manoel Batista Calçada Pombal.
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ÁGUAS DE MELGAÇO

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 enviada por correio para:

Câmara Municipal de Melgaço
Gabinete de Comunicação e Imagem

Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço




