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Caras(os) melgacenses,

Aos autarcas é exigido uma Visão Estratégica do Território. Não podemos gerir os destinos dos 

municípios por impulsos, realizando obras avulsas ou de fachada. Os nossos munícipes merecem 

uma gestão cuidada e pensada.

 

Estamos a Pensar Melgaço e por isso concluímos um plano estratégico de “nova geração” para o 

concelho, com vincada vocação para a implementação de ações no curto e no médio prazo e que 

constitua um forte estímulo ao envolvimento dos representantes da população e dos principais 

agentes económicos, sociais e culturais. 

Melgaço tem Futuro e tem um presente do qual nos devemos orgulhar. Um presente onde estamos 

a trabalhar para materializar o conjunto de respostas e anseios das forças vivas do território, 

conforme as sentimos, num Plano Estratégico Melgaço 2030.

A autarquia está a mobilizar todo o capital de conhecimento sobre o território municipal e sobre a 

Região em que está inserido, estando para tal em implementação “no terreno”: o Plano Estratégico 

Melgaço 2030, o Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo de Melgaço e o Plano de Ação 

de Regeneração Urbana (PARU) da Vila de Melgaço e respetiva Operação de Reabilitação Urbana 

em elaboração pelos serviços do município. Todo o esforço que a autarquia está a desenvolver 

visa sempre a qualidade de vida dos melgacenses.

editorial

Manoel Batista  ||  Presidente da Câmara Municipal
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Por consumidor médio doméstico (10m3). 
Famílias numerosas com mais apoios.
Em prol do desenvolvimento social e 

económico, Melgaço tem vindo a postar num 

conjunto de iniciativas assentes numa estratégia 

de desenvolvimento sustentável do concelho 

e de melhoria da qualidade de vida dos seus 

munícipes. O objetivo é promover a criação 

de novas oportunidades para as pessoas e para 

os agentes económicos. São várias as áreas de 

atuação no âmbito desta estratégia, mas de 

destacar as tarifas de água e saneamento, as 

mais baratas dos Municípios do Alto Minho: o 

consumidor médio doméstico (10m3) tem uma 

tarifa de 11,84€. As famílias com um agregado 

igual ou superior a cinco pessoas usufruirão da 

alteração dos escalões de tarifação do consumo 

de água.

Tarifário de abastecimento de água praticado 

por Melgaço entre os melhores no Índice de 

Equidade.

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.

MELGAÇO COM TARIFÁRIO DE ÁGUA E SANEAMENTO MAIS BARATO DO ALTO MINHO

54
PENSAR MELGAÇO

A posição aqui apresentada é o resultado de uma política de 
preços que não penaliza os maiores agregados familiares, 
mesmo considerando que o seu padrão de consumo tende 
a ser maior e portanto a situar-se em escalões com tarifário 
mais caro.||
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Segundo dados do IEFP/Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, INE e PORDATA

O concelho de Melgaço está no topo da lista dos locais com maior 

empregabilidade em Portugal de acordo com estudos do IEFP (Centros 

de Emprego e de Formação Profissional) / Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, INE (Instituto Nacional de Estatística) 

e da PORDATA (Base de Dados de Portugal Contemporâneo). Esta 

lista apresenta as cidades de Portugal Continental com percentagem 

inferior a 6% de desempregados, inscritos nos Centros de Emprego 

e de Formação Profissional, no total da população residente com 15 

a 64 anos em 2015.

De acordo com o estudo, as cidades com maior empregabilidade 

serão aquelas em que a percentagem da população desempregada 

inscrita nos Centros de Empregos será menor em relação ao total da 

população ativa. Melgaço apresenta uma percentagem de 4%.

Segundo dados do INE, em 2016, a taxa de desemprego em Portugal 

fixou-se em 12,4%. A população desempregada estimada foi de 646,5 

mil pessoas e a população empregada foi estimada em 4548,7 mil 

pessoas. A população ativa em 2015 foi de 5195,2 mil pessoas. Em 

junho último, o valor estimado pelo INE da taxa de desemprego foi 

de 11,1%, valor que representa uma quebra de 1,2 pontos percentuais 

em relação à taxa de desemprego do ano anterior, significando assim 

menos 61 mil pessoas desempregadas a nível nacional.

MELGAÇO ENTRE OS CONCELHOS COM MAIOR EMPREGABILIDADE

COFINANCIADO PELO FUNDO AMBIENTAL

Melgaço vai adquirir duas viaturas elétricas 

destinadas à utilização dos serviços urbanos 

ambientais. Os equipamentos, no valor de 

40.308,28€, são financiados pelo Fundo 

Ambiental no valor de 10.077,08€. As duas 

novas viaturas vão ser utilizadas em serviços 

de jardinagem e limpeza urbana e ainda nos 

serviços de água e saneamento, nomeadamente 

para pequenas reparações de condutas e 

execução de ramais. Melgaço coopera assim 

para uma economia de baixas emissões de 

carbono, contribuindo para um crescimento 

sustentável e para as metas previstas na 

estratégia EUROPA 2020, e, consequentemente, 

redução dos custos diretos e indiretos na sua 

utilização.

 

‘Tendo em consideração as necessidades 

concretas desses serviços: transporte simultâneo 

de materiais, de ferramentas de trabalho e, na 

grande maioria das deslocações, de mais de dois 

trabalhadores em simultâneo, consideramos que 

os veículos propostos se adequam perfeitamente 

aos serviços ambientais em questão, 

contribuindo decisivamente para um melhor 

desempenho das competências do Município e 

para a sua sustentabilidade.’, considera o autarca 

de Melgaço, Manoel Batista.||

A autarquia apoia na aquisição de imóvel: às 

famílias com um, dois, três ou mais filhos, nos 

casos de imóvel destinado a habitação própria e 

permanente coincidente com o domicílio fiscal 

do proprietário, vai ser aplicável uma redução 

da taxa de IMI em vigor em função do número 

de dependentes que compõem o agregado 

familiar a 31 de dezembro. Assim, as famílias 

melgacenses com um, dois, três ou mais filhos, 

vão beneficiar de uma redução de 5, 10 e 15 

por cento, respetivamente, na taxa de Imposto 

Municipal sobre Imóveis.

Temos apostado na dinamização da Rede 
Social do Concelho: parcerias com as 

instituições concelhias, no sentido de garantir a 

igualdade de oportunidades a toda a população; 

apoio técnico e logístico à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Melgaço, 

garantindo a proteção das crianças e jovens 

deste concelho e a promoção dos seus direitos; 

apoio técnico e logístico à Comissão Municipal 

de Proteção de Pessoas Idosas, no sentido de 

melhorar a qualidade de vida dos idosos e 

adultos dependentes de Melgaço, através da 

articulação, informação e promoção dos direitos 

e proteção das pessoas idosas, de forma a 

garantir o seu bem-estar, dignidade e qualidade 

de vida; parcerias com as IPSS; plano transversal 

de medidas de apoio, Plano de Desenvolvimento 

Sustentável e Solidário (PDSS); atividades de 

animação sociocultural com os vários grupos 

populacionais, promovendo a interação social, 

em especial com crianças, jovens e idosos, 

nomeadamente, através da comemoração de 

dias temáticos, de atividades lúdicas nas pausas 

letivas, de encontros intergeracionais e da 

promoção de momentos de confraternização; 

incentivos à Natalidade/Adoção; apoio à 

primeira infância através do reembolso do 

montante despendido com a mensalidade da 

Creche, para os agregados familiares residentes 

MELGAÇO VAI ADQUIRIR VIATURAS ELÉTRICAS PARA SERVIÇOS URBANOS AMBIENTAIS

SOMOS UMA AUTARQUIA FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL

no concelho de Melgaço incluídos no primeiro 

escalão da Tabela de Mensalidades praticada 

pela Instituição; apoio aos Casais Jovens através 

da isenção de taxas de edificação previstas no 

Regulamento Municipal para os jovens até aos 

35 anos; apoio aos Idosos através da criação 

do Cartão de Idoso, ao qual está associada uma 

redução em 50% no valor das tarifas e taxas 

praticadas nos espaços culturais e de desporto 

e lazer de gestão municipal. 

No que respeita ao apoio à saúde, o município 

apoia o Projeto “Aproximar”, cujo objetivo é a 

realização de diagnóstico biopsicossocial, em 

contexto domiciliário, de todos os idosos do 

concelho com idade superior a 75 anos ou em 

situação de dependência, com deslocações 

regulares às várias freguesias do concelho; o 

Projeto “Atividade” (promoção da atividade física 

para os idosos, contribuindo para a melhoria 

da sua qualidade de vida), desenvolvido em 

parceria com o Centro de Saúde, o IPVC, 

a Melsport, o Centro Paroquial e Social de 

Chaviães, a Santa Casa da Misericórdia, o Lar 

Idade d’ Ouro, a União de Freguesias de Castro 

Laboreiro e Lamas de Mouro, a Freguesia de 

Cousso, a Freguesia da Gave e a União de 

Freguesias de Parada do Monte e Cubalhão; 

e também apoios económicos a agregados 

economicamente carenciados com vista à 

aquisição de medicamentos ou outros produtos 

destinados ao tratamento médico (o apoio a 

atribuir é calculado em função do rendimento 

per capita do agregado familiar, não podendo 

exceder o valor máximo de 50,00 € por apoio, 

num número máximo de três anuais, mediante 

comprovativo do pagamento).

Mais, ao nível habitacional a autarquia apoia os 

agregados familiares residentes no concelho 

de Melgaço há pelo menos dois anos e que 

nele se encontrem recenseados, que estejam 

em situação de grave carência económica, 

resultante de insuficiência de rendimentos 

do agregado familiar, caraterizada pela 

impossibilidade de, pelos seus próprios meios, 

assegurar os encargos com a habitação própria 

ou arrendada. Esta medida reveste-se de caráter 

excecional e pontual e consistirá na atribuição 

de 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€. 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€.|| 
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SABIA QUE SÃO VÁRIOS OS DOMÍNIOS EM QUE MELGAÇO ESTÁ NUMA POSIÇÃO 
FAVORÁVEL FACE AOS RESULTADOS DO ALTO MINHO?

A VERDADE DOS NÚMEROS

FONTE INE

Índice de Dependência de Idosos

(2011/2015 - INE)

Taxa de crescimento média anual
Melgaço  1,0 %

Alto Minho 1,5 %

Portugal  2,5 %

Evolução do emprego em Empresas instaladas

(2010/2014 – INE)

Taxa de crescimento média anual
Melgaço  + 6,2 %

Alto Minho + 0,7 % 

Evolução do desemprego (inscritos IEFP)

(2012/2014 – INE)

Melgaço redução de  12,6 %

Crescimento da Economia Melgaço por setores

 (2012/2014 - INE) (apenas alguns …)

Comércio a retalho    + 4,4 %

Industrias transformadoras   0 % (estável)
Agricultura, prod. animal e caça   + 679 %

Actividades saúde e apoio social   + 3,5%

Actividades imobiliárias    + 28,8 %

Educação     + 15,5 %

Act. Artisticas, espectáculos, desporto e recreativas + 45,1 %

Exportações/Importações de Empresas Melgaço

(2005/2015 – INE)

Exportações (de 1 M€ a 6,6 M€)  + 660 %

Importações (de 0,25 M€ a 1,25 M€) + 500 % 

Balança Transações   + 160%

Reatividade a fundos comunitários 

Investimento elegível aprovado (QREN 2007/2013)

Autarquia  superior a  20,8 M€

Empresas  superior a  0,7 M€

Evolução Capacidade de Alojamento

(2008/2015 – INE)

Crescimento médio anual

Melgaço  + 7,2 %

Alto Minho + 3,1 % 

Redução da Sazonalidade

(2013/2015 – INE)

Melgaço  0,8 %

Aumento de proveitos no alojamento

(2012/2015 – INE)

Melgaço  6,0 %

Índice médio de satisfação do Turista

(Observatório de Turismo de Melgaço)

9,21 / 10

Visitantes equipamentos públicos Melgaço

(município 2014/2015)

Aumento de 24,6 %

Evolução Número de Empresas instaladas

(2010/2014 – INE)

Crescimento médio anual
Melgaço  + 13,5 %

Alto Minho + 3,9 % 

Evolução Volume de negócios de Empresas instaladas

(2010/2014 – INE)

Crescimento médio anual
Melgaço  + 20,0 %

Alto Minho + 0,9 % 

Desempenho das empresas Melgaço

(relevância relativa do Valor acrescentado) (2008/2015 – INE)

Alto Minho face a Norte   + 5,0 %

Norte face a Continente   + 30,0 %
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Durante mais de 9 meses, 24 académicos e investigadores de referência 

de universidades, politécnicos e escolas de gestão, com a coordenação 

de João Abreu, elaboraram um conjunto de case studies baseados em 13 

experiências de sucesso na gestão de municípios portugueses, a saber: 

Amarante, Cabeceiras de Basto, Gondomar, Lamego, Maia, Mangualde, 

Melgaço, Paredes, Porto, São João da Madeira, Vila do Conde, Vila Nova de 

Famalicão e Vila Nova de Gaia. O livro já está nas livrarias!

O Dia da Liberdade foi assinalado com a presença 

do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos 

Martins. O programa teve início às 9h30, no 

Largo Hermenegildo Solheiro, com a Guarda de 

Honra dos Bombeiros Voluntários, seguindo-se o 

hastear da Bandeira Nacional. O dia foi pontuado 

ainda com a apresentação dos investimentos 

do Ciclo Urbano da Água que totalizam um 

investimento que ronda os 3 milhões de euros.

O Presidente da Assembleia Municipal, Artur 

José Rodrigues, deu início à sessão Solene 

Pública Comemorativa do 43º Aniversário do 

25 de Abril, que decorreu no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, considerando-a como um 

momento fundamental para todos: ‘o 25 de abril 

é um dos mais importantes acontecimentos de 

Portugal. Falar do 25 de abril é falar dos valores 

da democracia’, disse recordando, ‘aquela 

madrugada, todos nós a esperávamos…há muito 

tempo!’.

Durante a sessão, o Presidente da Câmara 

apresentou os investimentos do Ciclo Urbano da 

Água. ‘O Poder Local é uma das mais importantes 

conquistas de Abril. A intervenção no território, 

melhorando a qualidade de vida dos cidadãos é 

o principal objetivo da nossa atuação, por isso 

hoje é um bom dia para anunciar um grande 

investimento para a qualidade de vida dos 

melgacenses: Vamos investir cerca de 3 milhões 

de euros nas redes de abastecimento de água e 

de saneamento. Graças ao excelente trabalho 

dos nossos técnicos conseguimos que fossem 

aprovadas 14 candidaturas do Ciclo Urbano 

da Água, o que nos vai permitir fazer o maior 

investimento do distrito, nesta área.’ #

No final todos os presentes foram convidados 

“Vamos sempre defender a nossa região, os nossos produtos”. A afirmação 

é do Presidente da Câmara que contestou a violação do acordo para o 

alargamento da produção de vinho Alvarinho.

Manuel Batista convocou a comunicação social para denunciar uma 

situação gravosa para o território. O autarca diligenciou ainda junto da 

tutela. Aquando do fecho desta revista o município teve notícias de que 

os apelos do presidente de câmara foram ouvidos.||

Empresa está instalada em Melgaço desde 2001 e está a aumentar a sua capacidade produtiva

A Aflex Portugal- Indústrias de Borrachas Lda. 

aumentou a sua capacidade produtiva na 

ordem dos 30%. Instalada desde 2001 no nosso 

concelho, na Zona Industrial de Penso, a Aflex 

é uma empresa francesa que tem contribuído 

com os seus resultados para as dinâmicas de 

desenvolvimento local, tendo sido por isso 

distinguida em fevereiro com o estatuto de 

PME Excelência 2015, selo de qualidade criado 

pelo IAPMEI como reconhecimento pelo 

desempenho económico-financeiro e pelo 

contributo dado à economia nacional.

Aos 53 funcionários, a Aflex Portugal juntou este 

ano, para já, mais 23 colaboradores. ||

NAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL FOI ANUNCIADO INVESTIMENTO DE CERCA DE 
3 MILHÕES DE EUROS NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO

QUEBRA NO ACORDO PARA ALARGAMENTO DA ZONA DE PRODUÇÃO DE ALVARINHO

AFLEX CRIOU NOVOS NOVOS POSTOS DE TRABALHO

Os investimentos do ciclo urbano da água foram apresentados durante a sessão Comemorativa do 43º 
Aniversário do 25 de Abril

a visitar o Espaço Memória e Fronteira que 

celebrou o seu 10º aniversário (no dia 27 de abril). 

No final da visita Luís Filipe, da Comédias do 

Minho, e o músico Dário Rocha, proporcionaram 

aos presentes momentos de recordações dos 

emigrantes, contando histórias de Melgacenses 

e assinalaram o 25 de Abril com diversos 

momentos musicais.

As comemorações do 25 de Abril foram 

encerradas com um Alvarinho de honra.||

# Notícia na página 46
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Projeto-piloto vai reduzir substancialmente as zonas sombra, melhorar as condições de segurança dos turistas nos trilhos do PNPG e permitir 
a comunicação com as forças de segurança

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos 

Fernandes, garantiu que o Parque Nacional 

Peneda-Gerês (PNPG), o único Parque Nacional, 

vai ter rede móvel em praticamente toda a sua 

área. João Pedro Matos Fernandes deslocou-se 

a Lamas de Mouro aquando da cerimónia de 

formalização do Projeto de Interesse Público 

para a Melhoria da Cobertura de Comunicações 

Eletrónicas Móveis no PNPG, uma medida que 

integra o plano-piloto de prevenção de incêndios 

florestais e de valorização e recuperação de 

habitats naturais no PNPG, e que envolve um 

investimento de cerca de oito milhões e meio 

de euros em, aproximadamente, seis anos.

O projeto resulta de uma parceria entre as três 

maiores operadoras de telecomunicações – 

MEO, NOS e VODAFONE, a EDP distribuição, 

os municípios de Arcos de Valdevez, Melgaço, 

Montalegre, Ponte da Barca, Terras de Bouro e 

Vieira do Minho, e o Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF), com o objetivo 

de melhorar as comunicações, facilitando 

assim situações de socorro, como incêndios, 

mas também oferecer uma melhor qualidade 

a quem visita a região. ‘O projeto foi aprovado 

em outubro e trata-se de um investimento de 

cerca de oito milhões e meio de euros, com um 

prazo de, aproximadamente, seis anos, e integra 

medidas que têm por objetivo melhorar a rede 

móvel de modo a reduzir ‘zonas sombra’, permitir 

a comunicação entre as forças de segurança e 

melhorar as condições de segurança dos turistas 

nos trilhos do PNPG’, disse o Ministro reforçando 

que dez equipas estarão no terreno. 

Uma seleção de 8 sítios de maior prioridade

Os incêndios florestais que afetaram o país em 

2016 e que assolaram o PNPG na última década, 

desencadearam a adoção de um conjunto de 

iniciativas pelo Governo, com destaque para 

a melhoria dos instrumentos de prevenção e 

redução do risco de incêndios, tendo assumido 

a forma do ‘Plano-Piloto de prevenção 

de incêndios florestais e de valorização e 

recuperação de habitats naturais no Parque 

Nacional da Peneda-Gerês’. 

Assim, serão criadas quatro novas estações - 

Gerês 3 (P.E. Picos), Castro Laboreiro, Porta do 

Mezio e Gerês 4 (Leonte); e reforçadas outras 

quatro - Gerês 1 (Louriça), Gerês 2 (Gavieira), Rio 

Caldo e Paradela, tendo como foco essencial o 

nível de cobertura garantido, dividindo-se em 

duas fases. Assim, na 1ª Fase, os Projetos com 

Grau de Complexidade mais Reduzida serão 

Gerês 1 (Louriça), Gerês 2 (Gavieira), Paradela, 

Rio Caldo, Castro Laboreiro e Porta do Mezio, 

cuja meta é este ano. Para 2018, e numa 2ª fase, 

os Projetos com Grau de Complexidade mais 

Alta são Gerês 3 (P. Eólico de Picos) e Gerês 4 

(Leonte).||

O Turismo de Natureza foi apreciado na 

segunda edição do Pegada Zero, um evento que 

aconteceu de 10 a 14 de maio e que contemplou 

várias atividades que permitiram conhecer a 

região, as suas gentes e costumes. 

‘Pegada Zero – II Jornadas de Turismo de 

Natureza – PNPG – Melgaço 2017’ teve como 

propósito destacar as potencialidades do 

concelho na vertente de turismo de natureza, 

envolvendo todos os agentes que atuam na 

região: empresas de Animação, Restauração, 

Alojamento, Comunidade local, entre outras; 

mas também pretende que se desenvolvam 

JÁ É POSSÍVEL COMUNICAR NO PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS PEGADA ZERO FOI UM SUCESSO

O presidente da Câmara Municipal vê finalmente ouvida uma reivindicação 

antiga e congratula-se com a assinatura destes protocolos com a EDP, 

NOS, MEO e VODAFONE

Recorde-se que a Câmara Municipal de Melgaço sempre reivindicou 

a resolução da falta de rede em muitas freguesias do município. ‘É 

inadmissível que em pleno século XXI as telecomunicações não cheguem 

a todas as pessoas’ alertou várias vezes o autarca. ‘Se queremos captar 

pessoas temos de ter condições para isso. Quem visita a região quer 

continuar a estar conectado e em muitas zonas de Melgaço e do PNPG 

não é possível. Ninguém vai querer visitar um local com deficiências na 

comunicação que o impossibilitará de contactar algum meio em caso de 

socorro. É importante refletirmos sobre isso e potenciar a dinamização 

económica que poderemos arrecadar com a atratividade turístico-

comercial, envolvendo todos os agentes que atuam na região.’, referiu, 

mostrando-se satisfeito com a assinatura do protocolo: ‘É bom ver o 

esforço e o empenho de todos os intervenientes na resolução deste 

problema: EDP, NOS, MEO e VODAFONE. É de facto, uma boa notícia 

para todos, ver melhorada a cobertura de comunicações eletrónicas 

móveis no PNPG’, disse Manoel Batista, ao mesmo tempo que lembrou 

a todos o facto de naquele preciso momento não terem rede móvel 

e de que ‘já muitos devem ter nos seus telemóveis a rede espanhola.’

ações de sensibilização sobre a conservação da natureza, junto das comunidades intervenientes, 

assim como criar ou reforçar a relação das mesmas com o serviço.||
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EM 2017 ESTÁ A SER FEITO NOVO INVESTIMENTO DE 566 MIL EUROS QUE GARANTIRÁ POUPANÇA ANUAL DE 203 MIL EUROS 

A Câmara está a desenvolver intervenções na 

iluminação pública e em edifícios municipais 

com vista à otimização energética e à 

salvaguarda do meio ambiente, pretendendo 

atingir menores consumos energéticos e 

menores emissões de poluição. Em 2016, estas 

obras implicaram um investimento superior a 

240 mil euros (tendo sindo comparticipadas 

em 85%). O investimento realizado traduziu-se 

numa poupança anual estimada em cerca de 

76 mil euros. 

Foram executadas intervenções na União 

de Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas 

do Mouro, na Estrada Municipal de Penso a 

Cristóval e na zona urbana da Vila, tendo sido 

colocadas 1539 luminárias.

Estão já em curso novas obras. Desta vez o 

investimento vai rondar os 566 mil euros e é 

garante de uma poupança na ordem dos 203 

mil euros. Estão previstas obras em todas as 

restantes freguesias do concelho, assim como 

no edifício dos Paços do Concelho e do Centro 

Escolar da Vila.

Serão colocadas 4711 luminárias em todo o 

concelho. Atendendo ao avanço tecnológico 

na área da iluminação, procuraram-se soluções 

para melhorar a iluminação existente, não 

esquecendo a oportunidade de se instalar 

equipamentos mais eficientes e que permitissem 

poupar efetivamente energia, por via do melhor 

desempenho dos equipamentos. Assim, nos 

próximos meses a iluminação existente vai ser 

substituída por iluminação com tecnologia LED, 

tendo em vista a melhoria da iluminação e a 

poupança de energia, bem como a redução 

de emissões de CO2.

De referir que estas intervenções garantem o 

mesmo nível de iluminação, sendo que no que 

diz respeito à iluminação pública a uniformidade 

da iluminação mais eficiente permite ainda 

aumentar os níveis de segurança da população. ||

Em breve, vai ser possível ficar conectado ao digital 

em vários locais do Município Mais a Norte de 

Portugal. ‘Melgaço é o primeiro Município a ver 

aprovada a candidatura de disponibilização de 

Redes Wi-fi’, conforme confirmou a Secretária de 

Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, aquando 

do colóquio ‘Turismo de Natureza, Aventura e 

Segurança’, integrado na 2ª edição do ‘Pegada 

Zero – II Jornadas de Turismo de Natureza – 

PNPG – Melgaço 2017’. O projeto consiste na 

disponibilização de internet gratuita aos turistas e 

visitantes, intervindo em três pontos nevrálgicos 

da oferta turística do concelho, garantindo 

desta forma uma grande abrangência territorial 

do projeto: Centro Histórico, Parque Nacional 

Peneda-Gerês (PNPG) – Porta do PNPG de Lamas 

de Mouro e Vila de Castro Laboreiro. A candidatura, 

no âmbito do Programa Valorizar, representa um 

investimento total previsto de 58.000 euros (sendo 

o Incentivo aprovado pelo Turismo de Portugal no 

valor de 50.000,00 euros).||

FOMOS O PRIMEIRO MUNICÍPIO A TER APROVADA A CANDIDATURA DE DISPONIBILIZAÇÃO 
DE REDES WI-FI: SMART MELGAÇO - INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO DE 58.000 EUROS

Loja Interativa de Turismo: primeiro investimento 

em interatividade do concelho

Há já algum tempo que Melgaço se tem vindo 

a integrar no conceito de Smart Cities, (cidades 

inteligentes), proposto pela Comissão Europeia. 

Melgaço tem vindo a fazer um esforço por 

estruturar a sua oferta e promovê-la com a maior 

abrangência possível, para tal, o Município tem 

apostado nas TIC como fator de competitividade 

e atratividade para empresas e cidadãos. A 

recente Loja Interativa de Turismo de Melgaço 

– parte da rede da PNP, ERT (Turismo Porto 

e Norte de Portugal) – constitui-se como o 

primeiro investimento em interatividade do 

concelho (inaugurada em maio de 2015). 

Já recentemente, o Município, no âmbito 

do Portugal 2020, propôs a financiamento 

do Programa Operacional Regional uma 

operação para valorizar os recursos naturais do 

concelho: o PNPG e o SIC (Sítio de Importância 

Comunitária) Rio Minho que constituem dois dos 

principais ativos (Património natural) do território 

em termos de turismo de natureza. Além de ser 

o único Parque Nacional de Portugal é território 

classificado como Reserva Mundial da Biosfera, 

por parte da UNESCO. ‘Os conteúdos que nos 

propomos a divulgar são fruto de um esforço 

de anos no que respeita à sua produção e, por 

outro lado, fruto de novos desenvolvimentos 

a breve prazo. Pretendemos que Melgaço se 

adeque aos estilos de consumo do turista do 

século XXI’, refere Manoel Batista, sublinhando 

que ‘É inegável a crescente importância do 

turismo, pelo que a competitividade no turismo 

é fundamental para a competitividade dos 

territórios. Queremos investir no relacionamento 

com os turistas, tornando a informação mais 

acessível, atualizada e dinâmica. Queremos 

passar de um conceito tradicional de receber 

o turista para um modelo mais holístico, onde 

o fator humano continua presente e é parte do 

processo (fator diferenciador, inclusive), para um 

conceito onde o turista, onde quer que esteja, 

possa aceder a informação que melhore a sua 

experiência de visita.’

INVESTIMENTO DE 240 MIL EUROS EM EFICIÊNCIA ENERGÉRTICA GARANTE 
POUPANÇA ANUAL DE 76 MIL EUROS
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Candidatas na categoria de Aldeias Remotas

São conhecidas as 49 aldeias candidatas às 7 

Maravilhas de Portugal Aldeias. Castro Laboreiro 

e Branda da Aveleira conquistaram o júri. 

Estavam a concurso três aldeias melgacenses: 

Branda da Aveleira – Aldeia Remota e Aldeias 

Autênticas, Castro Laboreiro – Aldeia Remota 

e Aldeias em áreas protegidas –  e Parada do 

Monte – Aldeias autênticas e Aldeias rurais. 

Foram apresentadas 446 candidaturas de 332 

aldeias das 7 Regiões do país.

A Branda de Aveleira e Castro Laboreiro são 

as únicas representantes do Norte do País, na 

categoria Aldeias Remotas||

Presidentes dos municípios e das associações empresariais do Alto Minho apresentaram propostas a Paulo Alexandre Ferreira

O secretário de Estado Adjunto e do Comércio, 

Paulo Alexandre Ferreira, mostrou-se disponível 

para colaborar com o Alto Minho no sentido de 

alavancar a região: ‘O Alto Minho tem margem 

para crescer. Tem bons recursos, sejam eles 

naturais, humanos ou mesmo ou Patrimoniais, 

que se podem potenciar.’ Defendeu o Secretário 

de Estado durante a reunião de trabalho com os 

presidentes dos municípios e das associações 

empresariais do Alto Minho, quer teve lugar no 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Melgaço.

A reunião teve início com um vídeo de 

apresentação da região, como forma de mostrar 

ao Secretário de Estado as potencialidades do 

Alto Minho, ‘uma região com características 

únicas’, disse Luís Ceia, presidente da Ceval 

Alto Minho, na sua intervenção durante a qual 

apresentou propostas que visavam a urgência 

em revitalizar os Comércios Tradicionais nos 

Centros Históricos. ‘Há vários anos que existem 

uma sintonia entre os municípios e com as 

associações, mas precisamos de fortalecer’, 

considerou Luís Ceia.

‘Correu muito bem. Foram apresentadas boas 

propostas!’ - Paulo Alexandre Ferreira

Ao longo da reunião os agentes do Alto Minho 

apresentaram propostas que visam desenvolver 

ainda mais e beneficiar o Alto Minho, atraindo 

assim mais turistas, tendo para tal em vista uma 

potencial valorização da atratividade turístico-

comercial à escala transfronteiriça no Alto 

Minho. ‘A proximidade com a Galiza é uma mais 

valia: uma valorização do território da qual o 

Alto Minho pode beneficiar’, alertou o Secretário 

de Estado mostrando-se sensível a possíveis 

apoios: ‘estamos atentos às iniciativas e vamos 

tentar articular as propostas’, defendeu.||

7 MARAVILHAS: BRANDA DA AVELEIRA E CASTRO LABOREIRO PRÉ-FINALISTASSECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DO COMÉRCIO ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
COLABORAR COM O ALTO MINHO 

Branda da Aveleira

Castro Laboreiro
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Atividades abordaram, de forma ludo 
pedagógica, os conceitos de uma alimentação 
saudável
 

PASSE na RUA foi o mote da ação que assinalou 

do Dia Mundial da Criança e que sensibilizou 

os mais jovens para uma alimentação saudável. 

Cerca de 350 crianças, do pré-escolar e do 

1º Ciclo do ensino básico, participaram 

nas atividades que decorreram no Largo 

Hermenegildo Solheiro e no Centro Escolar 

da Vila.

A iniciativa está também inserida no âmbito do 

Programa de Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar (PASSE) e foi organizada pela Unidade 

de Cuidados na Comunidade de Melgaço (UCC), 

conjuntamente com a Câmara Municipal de 

Melgaço, com o Agrupamento de Escolas de 

Melgaço, com a Santa Casa da Misericórdia 

de Melgaço e com o Centro de Estágios de 

Melgaço. A ação contou também com o apoio 

de diversas entidades locais.||

De acordo com a norma ISO 9001:2008

O Município de Melgaço, recebeu no dia 17 

de maio o certificado de conformidade dos 

serviços de atendimento ao público no Balcão 

único e Operações Urbanísticas. O certificado, 

emitido de acordo com a norma ISO 9001:2008, 

reconhece a excelência dos serviços prestados 

aos melgacenses e prolonga-se até 15 de 

setembro de 2018, renovável por mais dois anos.

Em funcionamento desde março de 2015, o 

Balcão Único está situado à entrada do edifício 

dos Paços do Concelho e reúne um conjunto 

de serviços que permite o acesso célere sobre 

todas as matérias de interesse e relação entre 

a Câmara e o munícipe. ‘Com o objetivo de 

minimizar a deslocação e dispersão de serviços, 

este balcão não só melhora a qualidade do 

serviço prestado aos utentes que nos procuram, 

como reafirma a nossa intenção de proximidade 

entre as pessoas e esta instituição.’, considera o 

autarca melgacense, Manoel Baptista.

A norma internacional ISO 9001 é a norma mais 

utilizada em todo o mundo pelas organizações 

públicas e privadas que pretendem implementar 

um sistema de gestão de qualidade. A eficácia 

da organização e a satisfação dos clientes é 

o grande objetivo da medida, e que Melgaço 

preza.

Horário de funcionamento do Balcão Único: de 

segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00.||

O Município de Melgaço já tem em 

funcionamento o Balcão Eletrónico, uma 

plataforma que permite o acesso rápido e direto 

a variados serviços. À distância de um clic, os 

munícipes podem aceder a um sem número 

de informações úteis sem que necessitem de 

se deslocar pessoalmente às instalações da 

Câmara Municipal.

Os serviços on-line permitem acesso 

à plataforma e às informações gerais 

disponibilizadas, requerimentos on-line, bem 

como à consulta de informação sobre os 

processos dos munícipes: ‘Esta esta plataforma 

de serviços on-line potenciará a interatividade 

entre os cidadãos (ou pessoas coletivas) e a 

Câmara Municipal, possibilitando o acesso 

online a todos os serviços da Autarquia, bem 

como uma maior celeridade nos processos 

administrativos e operativos.’, considera Manoel 

Batista, autarca melgacense.

Esta ação foi apoiada pelo Norte 2020.||

BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE MELGAÇO 
RECEBERAM CERTIFICADO DE QUALIDADE

‘PASSE NA RUA’ PARA CELEBRAR O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

MELGACENSES JÁ PODEM ACEDER AO BALCÃO ELETRÓNICO ONLINE
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ALVAREDO

CASA MORTUÁRIA

“Iniciámos a construção da casa Mortuária. Adquirimos um terreno perto da Igreja por 40.000€, totalmente suportado pela Junta 

de Freguesia. Foi adjudicada a obra por 60.000€.”

SANEAMENTO DAS BOUÇAS

“Uma obra complexa, porque atravessou 1.5 km por meio de vinhas já instaladas. Um agradecimento especial aos envolvidos por 

terem facilitado a sua execução".

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MANINHO PADREIRO

-Fase I levantamento do antigo paralelo e colocação de 

novo com junta de cimento, até à antiga loja da Srª. Sila. Um 

pavimento com mais de 40 anos e bastante degradado.PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PINHEIRO FELGUEIRAS

Pavimentação em betuminoso

ESCOAMENTO DAS ÁGUAS

-Fase I Escoamento das águas bravas  

da freguesia

“Foram colocados tubos de diâmetro de 

80 cm. Para ser possível a execução da 

obra foi preciso alargar o caminho. Foi 

uma negociação dura e difícil com o 

empreiteiro, para suportar a obra quase 

pelo mesmo valor.

-Pavimentação da estrada Maninho/

Bouças;

-Várias pavimentações em acessos 

secundários no lugar das Bouças;

-Colocação de diversas grelhas por 

toda a freguesia-,

-Foram colocados alguns ramais 

elétricos novos e várias luminárias 

por toda a freguesia.
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COUSSO

Plantação de sobreiros 
"Após os incêndios do verão de 2013, plantamos, 
com a ajuda do grupo Amorim e do projeto 
green cork, cerca de 3200 sobreiros e carvalhos".

Abertura de caminhos florestais e limpeza de 
outros já existentes 
Com vista a facilitar o acesso dos bombeiros e 
populares ao interior das florestas, com recurso 
de uma bulldozer, foram executados vários 
trabalhos de limpeza e manutenção de alguns 
caminhos florestais do lugar de Virtelo. Também 
foram abertos novos caminhos.

Pavimentação de valetas no lugar de Virtelo e 
no lugar da Cela
Foram realizados cerca de 1200 metros lineares 
de valetas para drenagem de águas pluviais 
no lugar de Virtelo e no lugar da Cela. "Com 
estas obras esperamos encaminhar as águas 
pluviais para as linhas de águas mais próximas 
e evitar que estas deteriorem o pavimento dos 
caminhos".

Travessias, aquedutos e tubagens
Executámos a limpeza de vários aquedutos, 
construção de travessias de água, colocação de 
grelhas e de várias tubagens para condução de 
águas pluviais em vários pontos da freguesia.

Alargamento do caminho entre as casas no 
lugar de Cousso 
Efetuamos o alargamento do caminho entre as 
casas, no lugar de Cousso, através da demolição 
de parte de um edifício, para possibilitar a 
passagem de viaturas mais largas.

Construção do muro de suporte do largo em 
cerdeiras e no caminho do Cubato
Com a execução destes muros de suporte, 
em pedra e cimento, conseguimos alargar 
significativamente o espaço de circulação 
automóvel e os espaços para estacionamento.

Pavimentação do caminho do temporão no 
lugar da Cela
Com cerca de 600m2 e pavimentado em 
cubo de pedra e rejuntados em cimento, esta 

obra pretende melhorar o acesso de viaturas e 
pessoas às suas casas localizadas neste lugar.  

Captações de água pública do lugar de Virtelo
Tendo em vista uma melhor qualidade de água 
pública de consumo, realizamos vários trabalhos 
de melhoramento nas captações de água do 
lugar de Virtelo.

Limpeza anual de bermas e valetas
Todos os anos são executados trabalhos de 
limpeza de bermas e raspagem valetas em todos 
os lugares da freguesia. Também foi efetuada 
queima química em alguns locais mas, em 
especial nas valetas, por forma a assegurar a 
sua manutenção e limpeza.

Pavimentação de acessos no lugar do Monte 
em Virtelo
Procedeu-se à pavimentação em betuminoso 
e das valetas em cimento, de três caminhos 
de acesso a habitações no lugar do Monte em 
Virtelo e que se encontravam em terra batida.

Pavimentação do largo em frente ao cemitério
Uma obra bastante ansiada, junto ao 
cemitério local, que visa melhorar o acesso 
e o estacionamento, com cerca de 550m2 
e pavimentado a cubo de pedra e lintéis em 
cimento, incluído a colocação de banco de 
jardim.

Estradão de “circunvalação” e acesso ao monte 
do lugar de Cousso
Foi aberto um estradão ao longo do monte do 
lugar de Cousso. Este importante acesso vai 
permitir aos bombeiros o acesso a locais que 
até agora era de acesso impossível e desta forma 
proteger o lugar de Cousso dos vários incêndios 
que acontecem regularmente e que colocam 
constantemente o lugar de Cousso em risco. 
A abertura do estradão possibilitou a abertura 
de outro acesso ao marco geodésico das chás 
do lugar de Cousso, onde irão ser construídas, 
brevemente, duas plataformas para a prática 
de parapente.

Canalização das águas resultantes da ETAR 
de Cousso
As águas resultantes da ETAR de tratamento de 
esgotos do lugar de Cousso, foram canalizadas 
e conduzidas para a linha de água mais próxima. 

Colocação de espelhos convexos e construção 
de lombas no lugar de Cousso e da Cela
Tendo em conta o aumento da circulação 
rodoviária no lugar de Cousso e lugar da Cela, 
optamos pela construção de 5 lombas em 
betuminoso, três no lugar de Cousso e duas 
no lugar da Cela, e colocados vários espelhos 
convexos em vários pontos da freguesia para 
facilitar a condução dos automobilistas e 
garantir melhor segurança.

Plataformas para os ecopontos, valetas e 
travessias no lugar de Cousso
Os ecopontos foram movidos do largo da igreja 
para uma posição mais central do lugar de 
Cousso e assentes em plataformas, entretanto 
construídas, e intervenções em vários pontos 
das valetas do lugar de Cousso.

Intervenções várias na rede de distribuição de 
água no lugar da Cela
Tendo em vista melhorar e controlar o serviço 
de distribuição de água no lugar da Cela, 
procedemos à colocação de vários dispositivos 
de medição e corte de água ao longo da rede de 
distribuição. Desta forma poderemos detetar e 
encontrar rapidamente qualquer fuga de água

Arranjo caminho agrícola no lugar da Cela
Foram executadas obras que apontam melhorar 
a passagem de veículos por este caminho de 
acesso a várias propriedades agrícolas.

Limpezas e queimadas de matos no lugar de 
Cela
Procedeu-se à limpeza e queima de matos 
próximos de habitações no lugar da Cela.

Desvio de rego de regadio no eido de baixo 
no lugar da Cela
Realizaram-se algumas obras com vista a 
facilitar a condução de águas de regadio no 

Muro de suporte - Virtelo

Caminho do Temporão - Cela Largo do cemitério - Cousso

Pavimentaçao de caminhos em Virtelo Pavimentação Estrada - Cela

eido de baixo, no lugar da Cela. Para além do 
regadio, esta conduta também será usada para 
conduzir águas pluviais.

Arranjo do caminho nos funtans em Cousso
Para além do arranjo do caminho que se 
encontrava intransitável mesmo para tratores, 
também foram executados trabalhos de limpeza 
da quingosta para melhorar a drenagem de água 
que se acumulava no caminho.

Apoio para as poças de Cousso e águas pluviais 
da aldeia no lugar de Virtelo
Apoiamos, através do fornecimento de vários 
tubos, a canalização de águas de regadio das 
poças de Cousso e de águas pluviais, na aldeia, 
no lugar Virtelo.

Pavimentação da estrada da Cela
Foi executada a pavimentação em betuminoso 
da estrada da Cela (M1151-1), numa extensão 
de cerca de 2000m.

Pavimentação da estrada da Cumieira

Foi realizada a 1º fase de pavimentação em 
betuminoso da estrada M1153, entre a antiga 
escola primária de Cousso e o limite da 
freguesia, incluindo a pavimentação das valetas 
desse mesmo troço. A restante pavimentação 
deverá ser executada durante o próximo ano.

Obras no interior do cemitério
Efetuaram-se várias intervenções no interior do 
cemitério, nomeadamente no que diz respeito a 
melhoramentos nos jardins à volta dos jazigos.

Casa mortuária
O projeto da casa mortuária está concluído, 
a obra já encontra adjudicada, estando neste 
momento a aguardar a assinatura do contrato 
comodato com a fábrica da Igreja. Esta obra será 
iniciada brevemente.

Saneamento de Virtelo
Foi concluído o projeto que visa a construção da 
rede de saneamento básico no lugar de Virtelo. 
As obras deverão ter início muito brevemente.

Projeto de conversão da antiga escola primária 
de Cousso
Foi concluído o projeto de reconversão 
deste espaço, que prevê a construção de um 
bar com refeitório, loja de produtos locais e 
algumas camaratas, e ainda um espaço de 
informação turística para quem chega a Melgaço 
pela freguesia de Cousso. Este projeto aguarda 
ainda financiamento.

Projeto trilho do Alto Mouro
Este projeto pretende a construção de um trilho 
pedestre ao longo das margens do rio Mouro, 
assim como a criação de algumas áreas de lazer, 
facilitando o acesso e divulgando um espaço 
pouco conhecido, mas mágico. Este projeto 
foi executado em parceria entre a Freguesia 
de Cousso, Freguesia da Gave e União de 
Freguesias de Parada do Monte e Cubalhão.

Convívio anual
Promovemos e patrocinamos a realização anual 
de um convívio entre a população.
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Estaleiros - Carvalhas. Pavimentação - campo do Souto Roçadas.

Parque de estacionamento do cemitério.

CRISTÓVAL

Toponímia da freguesia;

Muro no Campo do Cruzeiro;

Tapete na Estrada dos Casais e Campo de Souto 

até ao cruzamento de Pousafoles;

Pavimentação da estrada que liga o Lugar de Pico 

à Estrada de Viladraque; 

Rampa em calceta no cemitério.
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FIÃES

A Junta, ao longo do mandato 2013/2017, 

executou o seguinte programa de intervenções:

Melhorou a rede viária:

- Com a construção da rotunda do Largo do 

Emigrante; 

- Comprou dois prédios urbanos no lugar de 

Adavelha, os quais demoliu, para assim melhorar 

a circulação de veículos pesados;

- Construíram-se vários muros de suporte de 

caminhos e Estradas nos lugares de Adedela, 

Balsada, Pousafoles e Souto Mendo de Baixo 

e desobstruíram-se os aquedutos aquando da 

intempérie de 2016;

- Fez-se um acesso ao monte baldio no Lugar da 

Candosa e limpou-se os regos de escoamento 

de águas bravas do referido lugar;

- Fez-se o acesso ao Lugar dos Cortelhos;

- A Câmara Municipal procedeu à marcação da 

estrada Adedela-Melgaço;

- Colocaram-se Placas de sinalização;

- Requalificou-se o Largo da Jugaria, o Largo de 

Adavelha, o Largo da Sede da Junta e o Largo 

de Pousafoles;

- Iluminação Pública: 

- Colocaram-se candeeiros na Alameda do 

Mosteiro e luminárias em vários lugares. 

Outras Obras:

- Requalificaram-se a maior parte dos 

Fontenários e lavadouros públicos;

- Instituiu-se um subsídio de apoio à natalidade 

na freguesia;

- Apoiou-se com meios de transporte as 

consultas ao serviço de saúde;

- Requalificou-se o edifício da Escola Primária 

do Mosteiro para Casa Mortuária;

-Pintaram-se os muros, grades e portões do 

cemitério de Adedela;

- Procedeu-se a limpezas no monte baldio para 

renovação de pastos;

- Colocaram-se várias grades de proteção em 

vários locais da via pública;

- Procedeu-se à compra de tubos e caixas 

de betão para a levada do Chão da Cancela 

para o apoio aos herdeiros para a renovação 

da mesma;

Cultura e Desporto: 

Fiães participou, juntamente com a Câmara 

Municipal e a Caixa Agrícola, na publicação 

da Obra “O Cartulário do Convento de Fiães“, 

do professor DR. José Marques. Apoiou a 

participação dos jovens nos torneios desportivos 

organizados pelo Centro de Estágios de 

Melgaço.

Outros:

Assinado um aditamento ao contrato de 

arrendamento dos montes baldios com a 

empesa VentoMinho  por mais dez anos, até 

ao ano 2036, com as mesmas condições do 

atual, o que prolongará uma importante fonte 

de rendimento para a freguesia. Passaram-se 

todos os atestados e outos documentos.

Pavimentação de caminho em Porto Carreiro.

Arranjo do Largo de Alcobaça.

Resguardo da Via de Vila do Conde.

Fontenário público de Souto Mendo de Baixo.

Acesso ao Lugar dos Cortelhos.

Rotunda do Convento.

Alargamento da garagem da freguesia.
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GAVE

Um pequeno resumo do que foi a atividade em prol dos habitantes da freguesia:

Branda da Aveleira:  abastecimento de água, requalificação do espaço 

envolvente ao santuário da Senhora da Guia, pavimentação de caminhos.

Dia do Brandeiro e tradições.

Branda de Covelo: Pavimentação de acesso à branda e dentro da própria.

Freguesia: 
Reforço e melhoramento no sistema de água pública, construção de 

reservatório;

Alargamento de algumas curvas e pavimentação na estrada que liga o 

cruzamento da Moreira a Baldosa;

Repavimentação do Largo do Cruzeiro;

Repavimentação no Lugar da Costa;

Abertura, alargamento e limpeza de vários estradões no Baldio e acesso 

ao mesmo; 

Criação de ponto de água no Baldio para abastecimento dos Bombeiros;

Alargamento do acesso a parte posterior da sede da Junta;

Construção anexo na sede da Junta;

Reconstrução e adaptação de edifício para Casa Mortuária;

Alargamento e pavimentação de acesso à casa Mortuária; 

Intervenção no cemitério, pavimentação e acessibilidades; 

Reforço na iluminação pública.

Caminho acesso a Covelo.

Interior da Casa mortuária.

Pavimentação na Branda da Aveleira.

Casa mortuária e rampa de acesso.

Pavimentação na Branda da Aveleira. Alargamento no acesso ao Lugar Baldosa.Covelo

Reservatório de água.

Cemitério

Ponto de água para os bombeiros.
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PADERNE

"Além de termos sido, em parte, travados 

pela crise económica que se fez sentir neste 

mandato, ainda conseguimos realizar as 

seguintes obras":

A primeira grande obra deste mandato não pôde

ser fotografada, pois foi a consolidação das 

contas.

Levantamento topográfico e colocação de 

números de polícia , gratuitamente para todos 

os padernenses;

Nova rede de água domiciliária;

Alargamento da estrada de S.Paio-Sante e 

construção de um muro em betão;

Pavimentação da estrada Pinheiro- Costa de 

Sante;

Colocação de uns bancos em pedra junto à casa 

mortuária, assim como, 5 árvores de sombra e 

um jardim;

Colocação de grades ao redor do edifício da 

Junta;

Arranjo do Largo do Carvalho, em Pomares;

Construção de muros de suporte, no Granjão, 

na Carvalheira e junto da casa mortuária;

Foi reaproveitado o espaço que servirá mais 

tarde para a 2ªfase do cemitério novo, para 

fazer um parque de estacionamento , assim 

como foi feita a rampa de acesso;

No Pinheiro, em Sante e na Bugalheira foram 

cimentadas valetas para encanar águas perdidas 

que prejudicavam algumas pessoas;

Foram efetuados reforços na iluminaçao 

pública;

Pavimetação de caminhos no Souto e em Sante;

Foram feitas várias sepulturas;

Cimentou-se a valeta da Arroteia- Lajes para 

alargamento da estrada;

Foi refeito um caminho na estrada Barral -  

Soutulho após aluimento derivado a uma mina;

Foram canalizadas as águas do cemitério velho;

Pavimentação de um caminho de acesso à 

Capela de Crastos;

Colocação de rails em Sainde e na Aldeia;

Procedeu-se à retirada de raízes que estavam a 

destruir as estradas Pomares- Aldeia e Queirão 

– Alvaredo, e, de seguida, foram pavimentadas 

com alcatrão nos sítios onde as estradas foram 

abertas;

Comprou-se uma carrinha, um soprador e um 

bombo para o trator;

Compraram-se 30 cadeiras para a casa 

mortuária;

Limpezas das valetas dentro dos lugares;

Assinou-se um protocolo com a Associação 

do Doente Oncológico, onde a Junta se 

compromete a fazer 12 viagens anuais, a Viana 

do Castelo, para levar os doentes a consultas 

e tratamentos;

Foram durante estes anos dados donativos aos 

Bombeiros e à Comissão de Festas em honra 

de Nossa Senhora do Rosário;

Inscrição na Melsport, entidade que realizou o 

campeonato inter-freguesias, onde Paderne se 

consagrou campeão nos anos de 2014 e 2016;

Além destas obras são feitas manutenções 

periódicas dos cemitérios, dos jardins da Portela 

e do Peso, das casas de banho públicas e do 

engenho das Lajes.

Feira do Gado como está atualmente.

Pavimentação da entrada da Capela de Castros.

Colocação de rails na estrada Sainde - Pomares.Arranjo do Largo do Carvalho. Colocação de bancos, árvores de sombra e jardim.
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PENSO

A Junta de Freguesia de Penso desde a primeira 

hora que estabeleceu como principal objetivo 

para o mandato as beneficiações na Rede Viária 

da Freguesia.

Como poderão verificar nas imagens, foram 

várias as intervenções nesta área, das quais se 

destacam três de maior relevância: a ligação 

Antiga Escola Primária-Sarrada; a Estrada das 

Regueiras (Ligação Penso-Alvaredo) e, por 

último, outra que se iniciará muito em breve, a 

ligação Igreja-Pomar.

Contudo, não foi só para a área da beneficiação 

da rede viária que o executivo de Penso 

direcionou as suas atenções. De destacar 

também as intervenções realizadas no Cemitério 

da Freguesia, no património edificado, nos 

caminhos agrícolas/florestais e na área florestal 

sob sua jurisdição.

Também o asseio da própria freguesia foi 

sempre uma prioridade, procedendo-se, desde 

logo, à afixação dos contentores de resíduos 

e à limpeza das vias e dos espaços públicos 

da freguesia.

Foi elaborado o processo toponímico de Penso, 

terminando o mesmo com a colocação de 

placas de rua e número de polícia. Aproveitando 

esta intervenção, foram colocadas algumas 

placas direcionais.

Destaca-se, igualmente, a dinâmica introduzida 

no Centro de Convívio da Freguesia, onde 

decorreram ações de sensibilização, teatro, 

cinema, formações, cursos, convívios, atividades 

físicas. Deu-se, inclusivamente, a oportunidade 

aos fregueses para concluírem os seus estudos. 

"As nossas reivindicações, junto das entidades 

externas, foram constantes e frequentemente, 

ao longo do mandato, vimos técnicos da 

IP-Infraestruturas de Portugal, da EDP e da 

própria Câmara Municipal, a realizar trabalhos 

na freguesia". 

Juntamente com a EDP Distribuição e com a 

própria Câmara Municipal, concretizou-se  um 

sonho antigo da população: levar a corrente 

elétrica até ao Recinto de S. Tomé.  

"Pensamos que foi um mandato extremamente 

positivo, pois conseguimos realizar 

investimentos há muito ambicionados e que 

trouxeram à freguesia uma nova vida".

Pavimentação em betuminoso da estrada escola 
primária - Sarrada

Pavimentação em betuminoso do acesso Telhada - 
Bairro Pequeno

Pavimentação em cubo: ligação estrada do Pomar 
- Igreja

Criação de rampa de acesso ao cemitério e 
pavimentação em cubo do caminho da Ramalheira

Pavimentações em cubo de diversos caminhos no 
lugar de Paradela

Cemitério

Estrada das Regueiras (ligação Penso/Alvaredo)

Pavimentação em cubo do acesso que liga o Crasto 
à travessa do Monte do Crasto

Recuperação do património edificado da freguesia - 
tanque de lavar de Bairro Pequeno

Pavimentação em cimento do carreiro 
de Sta. Comba

Pavimentação em cubo do largo junto ao moinho 
da estrela

Pavimentação em betuminoso da Travessa da Carreira Pavimentação em cimento de no lugar de Casal 
Maninho

Pavimentação em cubo do acesso ao alto de Paranhão Chegada da corrente elétrica a S.Tomé 
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SÃO PAIO

Neste número destacamos:

- Projeto de construção de Casa Mortuária

- Alargamento, pavimentação e construção de muros de suporte no caminho de Soutulho–Granjão

- Construção de muros de suporte no caminho Rasa-Raposeiras

- Reforço no abastecimento de água à Freguesia

- Intervenções de beneficiação em vários caminhos agrícolas

- Conclusão do caminho Travessa-Carpinteira

- Construção e manutenção de muros de suporte

- Limpeza de bermas e valetas

- Limpeza de vários caminhos florestais

- Intervenção de beneficiação do antigo edifício da Junta de Freguesia   

Parque de estacinamento da freguesia.

Vias de comunicação. Lugar de Barata. Caminho Pombal. Antiga sede de Junta.

Alargamento do caminho Rasa-Raposeiras.

Travessa Carpinteira-caminho.

Escavações para construção de Casa Mortuaria.

Alargamento do caminho da Barreira-Roussas.

Razas Raposeiras-muro suporte.

Remodelação de antiga sede da junta.

Alargamento e pavimentação do caminho Travessa-
Carpinteira.

Razas Raposeiras-muro suporte.

Muro de suporte.

Razas Raposeiras-muro suporte
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UNIÃO DE FREGUESIAS CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO

Trabalhos realizados em Castro Laboreiro e Lamas de Mouro:

Mortuária de Lamas de Mouro. Ponte nova: Ribeiro de Cima.

Alargamento do Caminho da Alagoa.

Alargamento do caminho do Rodeiro.

Alargamento de acesso à Entalada.
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Aquisição de viatura para transporte de crianças para centro escolar.

Alargamento do Caminho de Pomar- Paços.
Pavimentação do caminho de acesso à Capela da Quinta em 
Chaviães.

Colocação de placas toponímicas.

Reconstrução da Capela de Sto. António - Paços.

Doação de antiga viatura ao Centro Paroquial e Social de Chaviães.

Arranjo do lavadouro de Gondufe - Chaviães.

UNIÃO DE FREGUESIAS CHAVIÃES E PAÇOS

Paços:
Arranjo e pintura do portão de acesso ao cemitário, grades  e muros;
Colocação de guardas de segurança na Estrada de Sá;
Arranjo do Caminho Govendo-Esporão;
Arranjo do muro na Sra. Lurdes;
Travessia e colocação de grade no Caminho da Sra. Lurdes;
Construção de rampa e colocação de corrimão no acesso à sala de votos;
Tratamento da caixilharia de madeira no Edifício da Junta;
Pavimentação do acesso ao Lugar do Coto do Mocho;
Colocação das placas de localização/direção;
Colocação nos números de porta;
Arranjo/restauro Capela Sto. António – Sá;
Alargamento/muros de vedação do caminho de acesso Estrada Casais – Sá;
Colocação de banco em pedra no Largo de Sá.

Chaviães:
Restauro interior e exterior do Edifício da Sede da Junta;
Casa Mortuária;
Arranjo Lavadouro do Fundão;
Muro de suporte no caminho de Soengas;
Colocação/construção de suportes dos contentores do lixo;
Construção de muro/colocação de corrimão no parque da Igreja;
Construção de valetas na Estrada de Quintas;
Limpeza/pintura de muros, construção de sepulturas;
Colocação de placas de localização/direção;
Colocação nos números de porta;
Conclusão do lavadouro público em Gondufe;
Pavimentação em cubo do acesso à Capela da Quinta;
Arranjo dos muros, na sequência temporal, da Sede da Junta.  
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UNIÃO DE FREGUESIAS PARADA DO MONTE E CUBALHÃO

1. Reabilitação do caminho da Igreja, Parada do Monte; 

2. Reabilitação do caminho do Pereiral, Parada do Monte; 

3. Execução de valetas e drenagem de águas pluviais, Parada do Monte;

4. Reabilitação do tanque público de Cortegada, Parada do Monte; 

5. Ampliação do cemitério, Parada do Monte; 

6. Início da construção de parque de estacionamento para apoio à igreja, 

Parada do Monte;  

8. Implementação da toponímia por toda a freguesia, com instalação de 

placas de rua, números de polícia, Parada do Monte; 

9. Sinalização, com placas de madeira, dos trilhos pedonais das brandas, 

Parada do Monte; 

10. Construção de parque de repouso e merendas na minhoteira, Parada 

do Monte; 

11. Relocalização e reconstrução do tanque público do lugar de Cima, 

Cubalhão; 

12. Execução de sarjetas e Grelhas para águas pluviais, na via pública, 

Cubalhão; 

13. Execução de projeto para casa mortuária, Cubalhão; 

14. Pavimentação de arranjos exteriores do Centro de Dia de Orjaz, 

Cubalhão; 

15. Limpeza de todas os arruamentos da freguesia; 

16. Implementação de serviço de enfermagem aberto a toda a população 

residente; 

17. Implementação de subsídio de apoio ao recém nascido, para residentes 

na freguesia;  

18. Pavimentação em betuminoso de caminho, Orjaz; 

19. Limpeza e pavimentação, em betão, de caminho, Cubalhão; 

20. Implementação de plataforma de gestão autárquica. 

Implementação de toponímia por toda a freguesia.

Ampliação cemitério Parada do Monte.

Limpeza e pavimentação de caminho em Cubalhão.

Construção parque de merendas e repouso na 
minhoteira, Parada do Monte.

Pavimentação do caminho de Orjaz, Cubalhão.

Execução de sargetas e grelhas para águas pluviais 
na via pública.

Reabilitação tanque público de Cortegada, Parada do Monte.

Reabilitação caminho do Pereiral, Parada do Monte.

Relocalização e reconstrução de tanque público no lugar de 
Cima, Cubalhão.

Reabilitação do caminho da igreja.

Pavimentação e arranjos exteriores do Centro de Dia de Orjaz, 
Cubalhão.

Ponte Minhoteira.
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UNIÃO DE FREGUESIAS PRADO E REMOÃES

ACESSIBILIDADES

Acesso à Barronda (Remoães) – Foi executado 
o arranjo deste acesso, com instalação de uma 
nova rede de distribuição de água ao domicílio, 
canalização de águas pluviais e de rega e 
pavimentação em cubo.

Acesso a Martingo (Prado) – Concluído o 
alargamento com construção de muros, 
canalização de águas pluviais e de rega e 
pavimentação.

Acesso ao Buraco (Prado) – Executado o 
alargamento, construção de muros, canalização 
de águas e pavimentação em cubo.

Acesso Veigas / Centro Hípico (Remoães) – 
Executadas travessias de água, construídas 
valetas e pavimentado em cubo.

CEMITÉRIOS

Cemitérios de Remoães – Foi executada a 
pintura interior e exterior. Foi elaborado projeto 
para construção de WC público no cemitério 
novo, cuja construção arrancará brevemente 
e que esperamos esteja concluído no início 
de setembro.

Cemitério de Prado – Foram finalizadas as 
obras de construção de dezasseis novas 

sepulturas (com 2 profundidades e devidamente 
aparelhadas), que assim vem completar a 
oferta existente no terreno deste cemitério. Foi 
também executada a pintura exterior e interior 
do mesmo.

OUTROS MELHORAMENTOS

Presa da Azenha – Foi feita a reconstrução 
desta presa que, devido à intempérie, tinha 
sido danificada.

Sede da Junta de Remoães – Foi executado o 
arranjo do telhado, bem como a pintura interior.

Fontenários – (Remoães) Foi executado o arranjo 
do fontenário da Fonte Nova, com instalação 
de gradeamento de proteção e pavimentação. 
Foi, também, executada a pavimentação do 
fontenário de Mitreira.

Escola Primária (Prado) – Vão ser finalizadas 
as obras de reconstrução do muro de suporte 
do terreno da Escola Primária. Vai, também, ser 
executado o arranjo do telhado. 

Limpeza de valetas (Prado e Remoães) – Em 
toda a área da freguesia a Junta tem executado 
trabalhos de limpeza de valetas e muros, bem 
como desobstrução de regos e aquedutos.

Foram colocadas bocas de incêndio em alguns 

lugares da freguesia e executado o arranjo do 
jardim junto ao adro da Igreja de Remoães.

Toponímia- A Assembleia de Freguesia iniciou 
os trabalhos relativos à toponímia, os quais estão 
em fase de conclusão.

APOIO SOCIAL

Incentivo à natalidade – Por proposta da Junta, 
aprovada pela Assembleia de Freguesia, foi 
deliberado conceder um subsídio a todas as 
crianças nascidas a partir de um de janeiro de 
2017, registadas como naturais da Freguesia 
e cujos requerentes residam e estejam 
recenseados na mesma. O valor do referido 
subsídio é de 500€ para o primeiro filho e de 
750€ para o segundo e seguintes. 

Apoio na Saúde – A Assembleia de Freguesia 
aprovou, também, um regulamento que 
estabelece o conjunto de normas e de critérios a 
que deverá obedecer a concessão, de transporte 
gratuito, a carenciados e sem meio de transporte 
próprio, para deslocação ao Centro de Saúde 
para comparência a consultas, aquisição de 
medicamentos ou acesso a outros serviços 
prestados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Limpeza de valetas

Cemitério de Prado

Fontenário da Fonte Nova

Cemitério de Remoães

Fontenário de Mitreira Acesso à BarrondaAcesso ao Buraco
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UNIÃO DE FREGUESIAS VILA E ROUSSAS

"São muitos os trabalhos realizados e em curso na União de Freguesia de Vila e Roussas:

- Alargamento do caminho de Sobral com 
escoamento de águas pluviais e pavimentação;

- Alargamento de parte do caminho de Crasto 
a Carvalhos;

- Alargamento do caminho Val/Colmeiros/
Verdade, com drenagem de águas pluviais e 
pavimentação;

- Alargamento de parte do caminho de 
Cavaleiros;

- Alargamento do caminho no lugar de 
Regadinhas;

- Alargamento de parte do caminho do 
Mascanho;

- Alargamento da saída para a EN do caminho 
da Assadura;

- Pavimentação de caminhos nos lugares de 
Porto, Cavaleiros e Paçô;

- Pavimentação e drenagem de águas pluviais 
no caminho do Lugar da Assadura;

- Limpeza de bermas e valetas em toda a 
freguesia;

- Limpeza de estradões florestais;

- Execução de valetas nos lugares de Oleiros, 
Regadinhas e Rua do Miradouro;

- Travessias de águas pluviais em diversos 
lugares da freguesia;

- Execução de muros de suporte de proteção 
em caminhos/estradas nos Lugares de Lobiô 
e Porto;

- Execução de muros de suporte nos lugares 
de Lobiô, Estrada de Santa Rita, Bilhões, Costa, 
Estrada Srª das Dores;

- Reparação de bermas no Lugar de Cabana;

- Beneficiação do Largo do Louridal;

- Reconstrução de muro no Lugar de Pigarra;

- Fixação de contentores de resíduos e execução 
de bases para os mesmos;

- Colocação de guardas de segurança rodoviária 
nos Lugares de Bilhões, Cavaleiros e Estrada 
Srª das Dores;

 - Colocação de guarda corpos nos lugares de 
Oleiros, Assadura e Bairro Srª da Graça;

- Execução de lombas rodoviárias nos Lugares 
de Paçô e Cavaleiros;

- Beneficiação de caixas de visita de aquedutos 
de águas pluviais, com colocação de tampa;

- Saneamento:

    • Roussas - 2º fase

    • Galvão

    • Carvalhiças

    • Assadura;

 - Beneficiação de tanques públicos:

    • Surribas

    • Oleiros

    • Paçô

    • Carvalhiças;

- Renovação interior e da cobertura do edíficio 
da antiga sede da junta de freguesia (Roussas);

- Restauro da capela do cemitério de S. Vicente;

- Reforço da iluminação pública na freguesia;

- Conclusão do processo de toponímia em 
toda a freguesia;

- Continuação do projeto " Viver com Saúde".

Alargamento da saída para a EN do caminho da Assadura

Beneficiação do tanque público das Carvalhiças

Colocação de guarda corpos no lugar de Assadura

Alargamento do caminho Val/Clomeiros/Verdade

Alargamento do caminho de SobralInterior do edifício da antiga sede da Junta de Freguesia de Roussas
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MUNICÍPIO FICARÁ COM TAXAS DE COBERTURA MUITO PRÓXIMAS DOS 100%

Cerca de 3 milhões de euros é o valor 

que o município vai investir nas redes de 

abastecimento de água e de saneamento, 

depois de ver aprovadas as 14 candidaturas 

do Ciclo Urbano da Água – no que representa 

o maior investimento do distrito, nesta área. 

Melgaço consegue assim um importante apoio 

do Fundo de Coesão (através do Programa 

Operacional de Sustentabilidade e Usos de 

Recursos - POSEUR) – mais de dois milhões 

e duzentos mil euros. Com esta intervenção 

o município mais a Norte de Portugal fica 

com perto de 100% de cobertura de rede de 

abastecimento de água e 93% de saneamento.

Nesta empreitada está ainda prevista a 

requalificação da ETAR da Zona Industrial de 

Penso. Vão ser construídos em todo o concelho 

18 km de rede de abastecimento de água e 25 

km de rede de saneamento:

3 MILHÕES DE EUROS PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO 

Abastecimento de Água

Lugar de Alcobaça
Atualmente, está a funcionar um sistema de 

abastecimento de água: Sistema de abastecimento 

de água a Lamas de Mouro (que serve todos os 

lugares exceto Alcobaça e Gavião). Considerando 

apenas a população residente, nos termos 

dos Censos de 2011, Lamas de Mouro tem 

uma cobertura na ordem dos 73%.  Com esta 

intervenção serão construídos 2,965 Km de 

rede que permitirá a cobertura de 100% na 

freguesia (Custo total elegível: 50 117,25 EUR | 

Comparticipação do Fundo de Coesão (POSEUR): 

42 599,66 EUR).

Lugar de Cavaleiro Alvo
A operação visa a construção de uma rede de 

distribuição de água que irá abastecer o lugar 

de Cavaleiro Alvo, pertencente à freguesia de S. 

Paio. Também será construída uma Estação de 

Tratamento de Água de forma a tratar todo o 

sistema de Roussas, incluído a rede de distribuição 

a construir. Considerando apenas a população 

residente, nos termos dos Censos de 2011, S. Paio 

tem uma cobertura na ordem dos 96%. Com esta 

operação serão construídos 2,647 Km de rede e 

uma Estação de tratamento de águas (ETA), que 

permitirá a cobertura de 100% na freguesia (Custo 

total elegível: 118 101,42 EUR | Comparticipação 

do Fundo de Coesão (POSEUR): 100 386,21 EUR).

 

Lugar de Orjaz – Cubalhão
No território objeto desta intervenção (Cubalhão), 

neste momento está a funcionar um sistema de 

abastecimento de água: Sistema de abastecimento 

de água a Cubalhão (que serve todos os lugares 

exceto Orjaz). Considerando apenas a população 

residente, nos termos dos Censos de 2011, 

Cubalhão tem uma cobertura na ordem dos 63%. 

Com esta operação serão construídos 2,464 Km 

de rede, que permitirá a cobertura de 99% na 

freguesia (Custo total elegível: 36 674,02 EUR | 

Comparticipação do Fundo de Coesão (POSEUR): 

31 172,92 EUR).

 

Inverneiras de Castro Laboreiro - 2ªFase
A intervenção consiste numa ampliação do 

«sistema de abastecimento de água de Castro 

Laboreiro» que abrange os lugares de Laceiras, 

Barreiro, Ramisqueira, João Alvo e Alagoa, 

Assureira, Podre, Dorna, Entalada, denominados 

«Inverneiras», assim como um reforço das origens 

e a ampliação do reservatório existente em Castro 

Laboreiro.

Em Castro Laboreiro, estão a funcionar dois 

sistemas de abastecimento de água: 

- Sistema de abastecimento de água a Castro 

Laboreiro (que serve todos os lugares exceto o 

Ribeiro de Cima e o de Baixo);

- Sistema de abastecimento de água ao Ribeiro 

de Cima e ao Ribeiro de Baixo.

Considerando apenas a população residente, nos 

termos dos Censos de 2011, Castro Laboreiro 

tem uma cobertura na ordem dos 97%. Se 

considerarmos ao nível dos alojamentos, a 

cobertura é de 88%. Com esta operação serão 

construídos 10,100 Km de rede, que permitirá a 

cobertura de 100% na freguesia, quer a nível de 

população quer a nível de alojamentos (Custo 

total elegível: 166 555,60 EUR | Comparticipação 

do Fundo de Coesão (POSEUR): 141 572,26 EUR).

Saneamento

Paços
Paços não possui sistema de saneamento. A taxa 

de cobertura para o concelho é na ordem dos 

85,2%, sendo esta aumentada para 88,6% com a 

execução desta operação.

O sistema de saneamento que se irá construir 

consta da execução da rede de drenagem (12,661 

Km), construção de duas estações elevatórias e 

uma ETAR irá permitir o aumento de cobertura e 

acessibilidade física ao serviço de saneamento. 

Com esta operação a freguesia encontrar-se-á 

com uma taxa de cobertura de saneamento na 

ordem dos 100%, permitindo assim fechar o 

sistema de saneamento em Paços, bem como a 

redução da poluição urbana nas massas de água, 

nomeadamente no rio Minho (Custo total elegível: 

652 533,00 EUR | Comparticipação do Fundo de 

Coesão (POSEUR): 554 653,05 EUR).

Lugar da Barqueira – Paderne
A intervenção refere-se à execução/ampliação 

de um sistema de drenagem de águas residuais 

domésticas (770 m) que o Município de Melgaço 

pretende executar para fecho do sistema em baixa, 

cujo tratamento é realizado na ETAR de Remoães 

pertencente à empresa Águas do Norte, SA. 

Esta operação para além de abranger o lugar 

da Barqueira da freguesia de Paderne, também 

abrange o lugar da Carvalheira da freguesia de 

Alvaredo.

Parte da freguesia de Paderne está 90% abrangida 

pelo subsistema em alta de Remoães, estando 

de fora apenas os lugares de Pomares, Saíde e 

Estivadas, nos quais existem sistemas autónomos 

de saneamento.

Com a presente operação pretende-se o aumento 

da cobertura da rede de saneamento no concelho 

e ainda o fecho do subsistema em alta de Remoães. 

A taxa de cobertura do serviço de saneamento, no 

concelho de Melgaço, passará de 85.2% para 85.5%, 

com a implementação desta operação (Custo 

total elegível: 58 308,89 EUR | Comparticipação 

do Fundo de Coesão (POSEUR): 49 562,56 EUR).

Saneamento ao lugar das Bouças – Alvaredo
A freguesia de Alvaredo tem dois sistemas 

de saneamento associados, sendo que parte 

da freguesia drena para a ETAR de Remoães 

(pertencente à empresa AdNorte) e a restante 

para a ETAR pertencente ao Município de Melgaço 

situada na Zona Industrial de Penso, que irá ser 

objeto de requalificação, de forma a melhorar 

o tratamento adicional que esta operação irá 

originar, bem como de efluentes industriais e 

vinícolas.

O lugar de Bouças - Alvaredo já se encontra 

abrangido em 50% pelo sistema de saneamento 

da Zona Industrial de Penso, a presente operação 

(785m) vai permitir o aumento da cobertura ao 

restante lugar de Bouças, bem como a drenagem 

por gravidade da rede de saneamento localizada 

na interceção do lugar das Bouças – Alvaredo e do 

lugar de Rabosa – Penso. Com esta intervenção 

será aumentada a taxa de cobertura de saneamento 

na freguesia de Alvaredo e do concelho, ficando 

desta forma concluído/fechado o sistema de 

saneamento da Zona Industrial de Penso.

A taxa de cobertura do serviço de saneamento, no 

concelho de Melgaço, passará de 85.2% para 85.5%, 

com a implementação desta operação (Custo 

total elegível: 29 150,00 EUR | Comparticipação 

do Fundo de Coesão (POSEUR): 24 777,50 EUR).

 

Saneamento ao lugar de Alcobaça
Atualmente, Lamas de Mouro possui um sistema 

de saneamento que abrange todos os lugares à 

exceção de Alcobaça tendo uma taxa de cobertura 

na ordem dos 71%. Com esta intervenção a taxa 

de cobertura com sistema de saneamento na 

freguesia será de 100%.

Esta intervenção consta da execução da rede 

de drenagem ( 1,560 Km) e construção de uma 

estação elevatória irá permitir o aumento de 

cobertura e acessibilidade física ao serviço de 

saneamento. A rede de drenagem a construir será 

ligada à ETAR existente em Lamas de Mouro e 

propriedade do Município. 

Saneamento ao lugar de Orjaz – Cubalhão
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Atualmente, Cubalhão possui um sistema de 

saneamento que abrange todos os lugares à 

exceção de Orjaz, tendo uma taxa de cobertura 

na ordem dos 61%. Esta intervenção consta da 

execução da rede de drenagem (1,080Km) irá 

permitir o aumento de cobertura e acessibilidade 

física ao serviço de saneamento. A rede de 

distribuição a construir será ligada à ETAR existente 

no lugar de Cela, freguesia de Cousso e propriedade 

do Município. Com esta operação a freguesia 

encontrar-se-á com uma taxa de cobertura de 

saneamento na ordem dos 100% (Custo total 

elegível: 88 617,54 EUR | Comparticipação do 

Fundo de Coesão (POSEUR): 75 324,91 EUR).

 

Saneamento ao lugar dos Palheiros
Atualmente, Prado tem rede pública de 

saneamento que abrange toda a freguesia com 

exceção do lugar de Palheiros, tendo uma taxa 

de cobertura na ordem dos 98%.

Esta intervenção consta da execução da rede 

de drenagem (890m), irá permitir a conclusão 

da taxa de cobertura e acessibilidade física ao 

serviço de saneamento em Prado. Com esta 

operação a freguesia encontrar-se-á com uma 

taxa de cobertura de saneamento 100% (Custo 

total elegível: 21 396,67 EUR | Comparticipação 

do Fundo de Coesão (POSEUR): 18 187,17 EUR).

 

Saneamento em vários lugares de Castro Laboreiro: 

desde Coriscadas ao Rodeiro 

Castro Laboreiro tem quatro sistemas autónomos 

de saneamento. Esta intervenção que consta de 

construção de rede de drenagem (4,842 Km) e 

duas estações elevatórias irá permitir o aumento 

da cobertura do serviço de saneamento, sendo 

uma ampliação/fecho do sistema de saneamento 

de Várzea Travessa. Atualmente Castro Laboreiro 

tem uma taxa de cobertura de 32% com esta 

operação a taxa de cobertura será de 52% ficando 

a funcionar os seguintes sistemas: 

- Sistema de saneamento de Castro Laboreiro

- Sistema de saneamento de Portelinha

- Sistema de saneamento de Várzea Travessa

- Sistema de saneamento de Seara

A construção deste sistema irá permitir a drenagem 

de águas residuais com tratamento aos seguintes 

lugares: Rodeiro, Antões, A-do-Freire, Outeiro, 

Queimadelo, Falagueiras e Coriscadas e o fecho 

do sistema de saneamento de Várzea Travessa.

Saneamento aos lugares de Eiriz e Baldosa - 
Gave
Atualmente, a freguesia de Gave possui um sistema 

de saneamento tendo uma taxa de cobertura 

na ordem dos 77%. Esta intervenção consta da 

execução da rede de drenagem (2,330 Km) e 

construção de uma estação elevatória que irá 

permitir o aumento de cobertura e acessibilidade 

física ao serviço de saneamento. A rede de 

distribuição a construir será ligada à ETAR existente 

na freguesia de Gave e propriedade do Município. 

Com esta operação Gave encontrar-se-á com 

uma taxa de cobertura de saneamento na ordem 

dos 100% (Custo total elegível: 125 991,60 EUR | 

Comparticipação do Fundo de Coesão (POSEUR): 

107 092,86 EUR).

Saneamento à freguesia de Fiães- 2ª fase
Atualmente, a freguesia de Fiães possui um 

sistema de saneamento que abrange os lugares 

de Adedela, Balsada, Porto Carreiro, A-da-Velha, 

Faval e Congosta, tendo uma taxa de cobertura na 

ordem dos 33%. O sistema de saneamento com 

ligação à ETAR existente irá permitir o aumento 

de cobertura e acessibilidade física ao serviço de 

saneamento, com o fecho do sistema, ficando 

desta forma incluído o lugar de Soutomendo de 

Cima. A área contemplada com a execução desta 

operação permitirá o tratamento adequado do 

efluente originado por 146 e.p. o que corresponde 

a 1,6% da população de Melgaço (Custo total 

elegível: 32 152,70 EUR | Comparticipação do 

Fundo de Coesão (POSEUR): 27 329,80 EUR). 

Requalificação da ETAR da Zona Industrial de 
Penso
Requalificação da estação de tratamento de 

águas residuais existente na Zona Industrial de 

Penso e que 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. 

A ETAR da zona industrial situa-se na freguesia 

de Penso e realiza o tratamento do efluente 

proveniente das indústrias aí instaladas (sendo 

que o efluente proveniente destas unidades 

tem um pré-tratamento) assim como o efluente 

doméstico proveniente da freguesia de Penso e 

parte da freguesia de Alvaredo.

A zona industrial de Penso apresenta elevada 

importância socioeconómica para o concelho, 

uma vez que proporciona condições para a fixação 

de unidades industriais que irão criar postos de 

trabalho e consequentemente riqueza para a 

região. 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 instaladas na zona industrial 

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.

Atualmente 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, provocando 

este resíduo uma elevada poluição urbana em 

diversas massas de água (Custo total elegível: 

748.150,00 EUR | Comparticipação do Fundo de 

Coesão (POSEUR): 635.927,50 EUR).||

Projeto deverá estar concluído em finais fevereiro 

de 2018, tendo a Escola nesta altura condições 

para acolher 754 alunos, num total de 29 salas.

Já estão em curso as obras de requalificação 

e modernização da EB 2,3 S de Melgaço. Os 

trabalhos arrancaram esta semana e vão incidir 

numa intervenção geral e profunda na Escola, 

no sentido de a modernizar sob o ponto de vista 

funcional e também da qualidade dos espaços, 

nomeadamente ao nível da qualidade do ar e do 

conforto térmico, dotando-a assim de condições 

de funcionalidade e de modernidade compatíveis 

com o que os tempos atuais demandam. Remover 

as placas de fibrocimento que ainda restam na 

Escola é também um dos processos a resolver. Em 

causa está um investimento elegível de 1 milhão e 

110 mil euros, cofinanciado pelo FEDER no valor 

de 943.500 euros.

O executivo municipal visitou o andamento das 

obras. Está previsto que o projeto esteja concluído 

em finais de fevereiro de 2018, tendo a Escola 

nesta altura condições para acolher 754 alunos, 

num total de 29 salas. 'A Educação continua a 

ser uma das nossas prioridades, em prol de um 

futuro melhor para as nossas crianças e jovens', 

considerou o autarca.

A Escola EB 2,3 S de Melgaço, com 30 anos de 

existência, tem procurado ao longo do tempo, 

através dos seus órgãos diretivos, manter a 

sua funcionalidade, quer nas condições que 

oferece aos alunos que a frequentam, quer nas 

condições de trabalho do seu pessoal docente e 

não docente. Em boa medida tem sido possível 

garantir boas condições de utilização deste 

equipamento, contudo decorrente da idade que 

o mesmo apresenta, é possível quantificar uma 

série de carências do ponto de vista construtivo 

e de apetrechamento, financeiramente muito 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB 2,3 S DE MELGAÇO 
JÁ ARRANCARAM: INVESTIMENTO DE 1 MILHÃO E 110 MIL EUROS
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O executivo municipal visitou várias freguesias 

para ver in loco o andamento das várias obras 

que decorrem no concelho, no âmbito da 

requalificação da rede viária. Cristoval, Paderne 

(lugar de Pomares), Cousso (lugar da Cela e 

Cousso), Alvaredo e Penso são as freguesias 

com intervenções.

 

O Presidente da Câmara Municipal, Manoel 

Batista, acompanhado pelo vereador Hilário 

Afonso e pelos técnicos, visitou ainda o centro 

histórico da Junta de Freguesia da Vila e Roussas 

com o propósito de estudar uma possibilidade 

de melhorar os arruamentos, de forma a 

aperfeiçoar as condições de mobilidade para 

pessoas com mobilidade reduzida.

 

A requalificação da rede viária representa um 

investimento que rondará os 318 mil euros. 

Em 2016, o investimento da autarquia já havia 

sido elevado: cerca de 454 mil euros. Foram 

reconstruídos vários muros de suporte das 

estradas municipais derrocados (freguesias 

de Chaviães, Paços, Cristoval, Fiães, Castro 

Laboreiro e Roussas), foram repostos e 

retificados pavimentos em diversos pontos do 

município (Penso, Roussas, Alvaredo e Cristoval) 

incluindo a execução de drenagem de águas 

pluviais. Foi ainda realizada uma intervenção 

profunda a nível da rede viária na pavimentação 

de diversas estradas, melhorando os pavimentos 

existentes e a drenagem de águas pluviais. 

Em todas as intervenções foram efetuados 

melhoramentos a nível da sinalização rodoviária 

vertical e horizontal, sendo que as mesmas 

foram adjudicados no âmbito da empreitada 

da Beneficiação da Rede Viária 2017, empreitada 

ainda em curso e que serão concretizados 

brevemente todos os trabalhos.||

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA EM CURSO: 318 MIL EUROS

| | investimento investimento ||

107 MIL EUROS PARA REQUALIFICAR EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

significativas, que a Escola por si própria não 

consegue resolver. As coberturas do refeitório 

e do gimnodesportivo, construídas em chapas 

de fibrocimento, já tinham sido substituídas, 

faltando agora os quatro pavilhões, pedagógicos 

e administrativos. Para além das várias fissuras 

que originam outras tantas infiltrações de água 

da chuva, esta situação representa também 

um potencial problema de saúde para alunos, 

professores e funcionários tendo em conta que 

o material de que é constituído contém amianto, 

material que possui reais efeitos cancerígenos.

Requalificação e modernização adequa-se às 

atuais necessidades pedagógicas e de segurança 

e higiene.||
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• Criação de lugares de estacionamento na Rua do 
Carvalho do Lobo (Vila e Roussas)

• Reforço da iluminação pública (S. Paio)

• Requalificação do caminho de acesso à Igreja (Penso)

• Construção de caminho florestal - S.Tomé-Tenreira 
(Cousso)

• Requalificação parcial do Centro Escolar de Pomares 
(Paderne)

• Requalificação da estrada escola primária-Serrada 
(Penso)

• Saneamento no lugar da Bouça Nova (Prado e 
Remoães)

• Abastecimento de água às Inverneiras - 1.ª fase 
(Castro Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Abastecimento de água às Inverneiras - 2.ª fase 
(Castro Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Reforço da iluminação pública (Alvaredo)

• Colocação de diversas bocas de incêndio na União 
das Freguesias (Prado e Remoães)

• Requalificação da Escola BS de Melgaço (Vila e 
Roussas)

• Beneficiação da estrada em Pomares (Paderne)

• Requalificação da estrada da Igreja-Sra. Alívio (em 
construção) (Gave)

• Beneficiação do acesso ao Louridal (Vila e Roussas)

• Requalificação da estrada do Temporão-Cela 
(Cousso)

• Saneamento no lugar de Orjaz (Parada do Monte e 
Cubalhão) - Custo total elegível: 36 674,02 EUR | 
Comparticipação do Fundo de Coesão (POSEUR): 
31 172,92 EUR.

• Construção de caminho florestal de acesso aos 
pontos de água de Ameijoeira e Dorna (Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Abastecimento de água no lugar de Cavaleiro Alvo 
(S. Paio)

• Alargamento do Caminho da Presa (Alvaredo)

• Beneficiação da Estrada Aldeia-Pomares (Paderne)

• Beneficiação de Passeios no lugar do Caneiro e 
Carvalhiças (Vila e Roussas)

• Saneamento no lugar de Alcobaça (Castro Laboreiro 
e Lamas de Mouro)

• Pavimentação de troço de estrada junto ao centro 
hípico (Prado e Remoães)

• Arborização da Rua Dr. Augusto César Esteves, Av. 
25 de Abril, Rua do Caneiro, Rua do Carvalho do 
Lobo (Vila e Roussas)

• Saneamento na freguesia de Paços (Chaviães e Paços)

• Requalificação da Estrada da Cela (Cousso)

• Requalificação da estrada Igreja-Pomar (Penso)

• Beneficiação da estrada junto ao lugar do Casaltão 
(Alvaredo)

• Limpeza de bermas e valetas de diversos troços de 
estradas (Paderne)

• Requalificação da rua adjacente à Sra. Graça (Vila 
e Roussas)

• Requalificação da estrada de ligação a Fiães (Cristoval)

• Requalificação da Rede de Abastecimento de água no 
lugar da Barronda e Bouça Nova (Prado e Remoães)

• Reforço da iluminação pública (Cristoval)

• Requalificação da rede de abastecimento de água 
(Paderne)

• Instalação de fibra ótica na zona industrial (Penso)

• Requalificação do muro de suporte junto à antiga 
escola primária (Prado e Remoães)

• Beneficiação das instalações da Associação Batela 
(Alvaredo)

• Execução da rede de saneamento no lugar da 
Carvalheira (Alvaredo)

• Requalificação da estrada da Sobreira (Alvaredo)

• Substituição de iluminação pública convencional 
por Led (parcialmente) (Penso)

• Beneficiação do caminho de acesso ao lugar da 

Roda (Alvaredo)

• Saneamento na freguesia de Roussas - 2.ª fase (Vila 
e Roussas)

• Colocação de contentores subterrâneos na Portela 
e Peso (Paderne)

• Reforço da iluminação pública (Prado e Remoães)

• Requalificação do tanque público no lugar do Bairro 
Grande (Penso)

• Saneamento nos lugares de Eiriz e Baldosa (Gave)

• Requalificação dos WC na Alameda e Largo 
Hermenegildo Solheiro (Vila e Roussas)

• Início da construção da drenagem de águas pluviais 
no lugar da Presa (Alvaredo)

• Reforço da iluminação pública (Paderne)

• Saneamento no lugar de Virtelo - 1.ª fase (Cousso)

• Abastecimento de água no lugar de Orjaz (em 
contratação) (Parada do Monte e Cubalhão)

• Requalificação da Estrada Convento-Sante (Paderne)

• Pavimentação do caminho do Buraco em Prado 
(Prado e Remoães)

• Requalificação parcial das Piscinas Municipais (Vila 
e Roussas)

• Saneamento no lugar da Barqueira (Paderne)

• Reforço da iluminação pública (Vila e Roussas)

• Requalificação da ETAR da Zona Industrial (Penso)

• Requalificação da envolvente à Sra. Guia-Branda 
Aveleira (Gave)

• Requalificação do Núcleo Museológico (Vila e 
Roussas)

• Requalificação da estrada do Maninho-Bouças 
(Alvaredo)

• Requalificação da estrada da Igreja-Requeijão (Vila 
e Roussas)

• Colocação de mesas de madeira no Parque de Lamas 
de Mouro (Castro Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Reforço da iluminação pública (Chaviães e Paços)

• Requalificação do Solar do Alvarinho (Vila e Roussas)

• Reconstrução de diversos muros de suporte na 
freguesia (Paderne)

• Saneamento no lugar dos Palheiros (Prado e 
Remoães)

• Colocação de guardas de segurança em diversos 
troços de estrada (Castro Laboreiro e Lamas de 
Mouro)

• Alargamento de curva no lugar de Cerdeiras-Virtelo 
(Cousso)

• Saneamento em Fiães - 2.ª fase (Fiães)

• Colocação de contadores telemétricos (Paderne)

• Requalificação da Rua Sra. Graça (Vila e Roussas)

• Saneamento no lugar do Pombal (Gave)

• Substituição de iluminação pública convencional 
por Led (total) (Castro Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Colocação de proteção à saída do infantário da Santa 
Casa da Misericórdia (Vila e Roussas)

• Arranjo de envolvente das fontes públicas em 
Remoães (Prado e Remoães)

• Colocação de guardas de segurança em diversos 
troços de estrada (Penso)

• Requalificação dos WC do Cemitério da Vila (Vila 
e Roussas)

• Reforço de iluminação pública (Cousso)

• Limpeza de bermas e valetas de diversos troços de 
estradas (Cristoval)

• Construção da Casa Mortuária da Vila (Vila e Roussas)

• Colocação de guardas de segurança em diversos 
troços de estrada (Paderne)

• Requalificação do edifício da Porta de Lamas (Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro) - Custo total elegível: 
6 942,95 EUR | Comparticipação do Fundo de 
Eficiência Energética (FEE): 5 554,36 EUR .

• Requalificação do Espaço Memória Fronteira (Vila 
e Roussas)

• Reforço da iluminação pública (S. Paio)

• Requalificação do passeio junto à GNR (Vila e 
Roussas)

• Beneficiações diversas no edifício CAT (Vila e Roussas)

• Requalificação do Museu de Castro Laboreiro (Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Adaptação de passadeiras para pessoas com 
mobilidade condicionada (Vila e Roussas)

• Requalificação da estrada da Regueiras (Alvaredo)

• Construção de caminho florestal de acesso ao ponto 

de água (Parada do Monte e Cubalhão)

• Reforço da iluminação pública (Castro Laboreiro e 
Lamas de Mouro)

• Beneficiação do acesso ao Loiridal (Chaviães e Paços)

• Colocação de pórticos PNPG em Lamas de Mouro 
(Castro Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Construção da Casa Mortuária de Chaviães (Chaviães 
e Paços)

• Reforço da iluminação pública (Penso)

• Requalificação da estrada do Bilhões-Sobral (Vila 
e Roussas)

• Requalificação do largo junto ao Cemitério de Cousso 
(Cousso)

• Colocação de guardas de segurança em diversos 
troços de estrada (Chaviães e Paços)

• Arranjo da Alameda do Convento (Fiães)

• Beneficiação de diversos pontos de drenagem de 
águas pluviais (Paderne)

• Requalificação do guarda corpos do Parque Urbano 
Rio do Porto (Vila e Roussas)

• Beneficiação do largo junto à Igreja de Chaviães 
(Chaviães e Paços)

• Requalificação da estrada de ligação Cevide-Casais 
(Cristoval)

• Colocação de guardas de segurança em diversos 
troços de estrada (Fiães)

• Reparação de pontão de Lamas de Mouro (Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Pavimentação de troço de estrada no lugar da 
Barronda (Prado e Remoães)

• Colocação de guardas de segurança em diversos 
troços de estrada (Vila e Roussas)

• Execução de ligação do caminho do Pico (Cristoval)

• Abastecimento no lugar de Alcobaça (Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Reforço de iluminação pública (Fiães)

• Colocação de guarda corpos em diversos pontões 
(Castro Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Construção de muros no largo em frente ao cemitério 
(Cristoval)

• Requalificação da estrada de acesso ao lugar do Coto 
do Moucho (Chaviães e Paços)

• Substituição de iluminação pública convencional 
por Led (parcialmente) (Alvaredo)

• Saneamento no lugar da Assadura (Vila e Roussas)

• Adaptação de passadeiras para pessoas com 
mobilidade condicionada (Prado e Remoães)

• Substituição de iluminação pública convencional 
por Led (parcialmente) (Paderne)

• Execução da rede de saneamento no lugar das 
Bouças (Alvaredo)

• Substituição de iluminação pública convencional por 
Led (parcialmente) (Prado e Remoães)

• Colocação de contentores subterrâneos (Largo 
Hermenegildo Solheiro, Praça Amadeu Abílio Lopes, 
Alameda) (Vila e Roussas)

• Beneficiação parcial do cemitério (Cristoval)

• Requalificação do muro de suporte junto à capela 
Gondufe (Chaviães e Paços)

• Beneficiação do caminho do Pomar (S. Paio)

• Construção de diversos muros de suporte na 
freguesia (Vila e Roussas)

• Alargamento parcial do caminho de ligação 
Fronteiriços-Tortim (Cristoval)

• Substituição de iluminação pública convencional 
por Led (parcialmente) (Vila e Roussas)

• Colocação de guardas de segurança em diversos 
troços de estrada (Cousso)

• Requalificação da estrada Lamas de Mouro-Peneda 
(Castro Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Construção de diversos muros de suporte na 
freguesia (Chaviães e Paços)

• Execução da rede de abastecimento de água no 
lugar da Aveleira (Gave)

• Construção da Ponto do Ribeiro de Cima (Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro)

• Requalificação do Gimnodesportivo e cantina da 
Escola  BS de Melgaço (Vila e Roussas)

• Construção de diversos muros de suporte na 
freguesia (Fiães)

• Substituição de iluminação pública por Led 
(parcialmente) (Cristoval)

• Requalificação da estrada Cousso-Badim (Monção) 
(Cousso)

• Substituição de iluminação pública convencional por 
Led (parcialmente) (Chaviães e Paços)

• Construção de diversos muros de suporte (Cristoval).||

São várias as obras que foram desenvolvidas por todo o concelho. Deixamos aqui um resumo 

das intervenções mais significativas em cada freguesia.||
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O turismo em Portugal tem vindo a afirmar-se como um setor verdadeiramente estratégico para 

a economia nacional. Com um crescimento de todos os indicadores económicos associados ao 

setor, as inúmeras distinções e prémios internacionais, pelas marcas de produtos de excelência 

mundial, por cidades eleitas destinos de topo nos rankings internacionais, evidenciam uma 

evolução muito positiva da indústria do turismo em Portugal.

A nível regional, o Porto e Norte de Portugal 

tem registado as maiores taxas de crescimento 

turístico de Portugal continental. Um cenário 

animador que traz oportunidades ao norte do 

país, e às quais Melgaço não é indiferente. De 

facto, em 2015, o nosso Município registou um 

aumento de 25% no número de visitantes nos 

espaços culturais, face a 2014.

E a nova realidade representa uma maior 

responsabilidade para mantermos este ritmo 

de crescimento, potenciando e preservando 

os nossos recursos mais diferenciadores, tendo 

por base a premissa de que o turismo é um 

poderoso impulsionador do desenvolvimento 

dos territórios e das comunidades.

Para que este potencial se torne efetivo, é 

fundamental sabermos onde estamos, para 

onde queremos ir e qual o caminho a percorrer. 

Neste contexto o Município, em parceria 

com uma entidade externa especialista em 

Estratégia Turística, levou a cabo um trabalho 

extenso, detendo agora um Plano Estratégico 

e de Marketing para o Turismo de Melgaço, 

devidamente alinhado com a estratégia nacional 

e regional do turismo, onde se consideram todas 

as especificidades locais.

Este plano constitui-se, assim,  como uma 

ferramenta para o desenvolvimento futuro 

do nosso turismo e fornece orientações aos 

agentes económicos, contribuindo para a 

criação de emprego e melhoria da qualidade de 

vida dos nossos habitantes. Para a concretização 

deste trabalho  foi fundamental o empenho 

e dedicação  dos vários agentes locais que 

empenhadamente deram os seus contributos  

para que ficássemos munidos de uma estratégia 

orientadora de desenvolvimento turístico.

Estamos certos que o correto posicionamento 

e ação à escala municipal é indispensável, seja 

no reconhecimento do potencial turístico, seja 

como facilitador e promotor de um programa 

de ação que estruture e configure o produto 

turístico e o seu desempenho em benefício 

dos melgacenses.

Desta forma, Melgaço posiciona-se como um 

destino de natureza por excelência, onde é 

possível praticar desportos de rio e montanha 

durante todo o ano, ao sabor de um Alvarinho 

único e de um fumeiro inigualável. Para tal 

comprometemo-nos a transformar o setor do 

turismo na alavanca da economia de Melgaço, 

através de um desenvolvimento sustentado, 

participado e inclusivo, em que todos os agentes 

locais se revejam e tenham orgulho em fazer 

parte.

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho 

concluímos também que a criação de uma 

marca forte, diferenciadora da demais oferta 

turística nacional, que representasse o turismo 

de Melgaço em linha com a estratégia definida, 

era uma das ações prioritárias. Partimos 

para a implementação e, hoje, o turismo de 

Melgaço já tem uma identidade que associa o 

património natural às condições ideais à prática 

de atividades de natureza específicas, ao longo 

de todo o ano. Este facto distingue Melgaço de 

PLANO ESTRATÉGICO E DE MARKETING PARA O TURISMO DE MELGAÇO

todos os destinos de natureza nacionais. Com 

este argumento, posicionamo-nos e dirigimo-

nos ao mercado turístico como o destino de 

natureza mais radical de Portugal, numa lógica 

de destino único, preparado para acolher turistas 

que queiram praticar desportos de aventura em 

qualquer altura do ano, ou simplesmente relaxar, 

que preservem a natureza e tenham vontade de 

experimentar a gastronomia e vinhos locais e 

contactar com o património histórico-cultural 

deste território.||

Desta forma, Melgaço posiciona-se 
como um destino de natureza por 
excelência, onde é possível praticar 
desportos de rio e montanha durante 
todo o ano, ao sabor de um Alvarinho 
único e de um fumeiro inigualável.

Em 2015, o nosso Município registou 
um aumento de 25% no número de 
visitantes nos espaços culturais, face 
a 2014
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VISÃO ESTRATÉGICA MELGAÇO 2030

Pensar Melgaço era um exercício que se impunha e que exigia coragem. Não o pensamento 

tradicional geralmente vertido em documentos para arquivo e sem ações de intervenção no território. 

O desafio deste executivo foi o desenvolvimento de um Plano Estratégico de “nova geração” para o 

concelho, com vincada vocação para a implementação de ações no curto e no médio prazo e que 

constituísse na sua elaboração um forte estímulo ao envolvimento de representantes da população 

e dos principais agentes económicos, sociais e culturais que exercem a sua atividade no concelho.

A ambição de gerar um Plano Estratégico em moldes como os ambicionados, motivou o alinhamento 

com as melhores práticas destes trabalhos, com características diversas daqueles “pré-existentes”, 

por isso vulgarmente designado como de “nova geração”.

De facto, é necessário que os exercícios de 

planeamento estratégico a nível municipal 

possam ser adequados aos principais desafios que 

se colocam hoje à atividade municipal e estimular 

os atores locais a uma relação de maior confiança 

e interesse com os processos de planeamento 

e mesmo decisão. Para isso, foi crucial que os 

processos de elaboração do Plano Estratégico 

arrancassem de “conhecimento” estratégico já 

disponível no concelho e que se organizassem 

em torno de ações e do aprofundamento de 

algumas apostas suscetíveis de congregar as 

atenções e interesses dos agentes locais mais 

representativos, combinando de forma inovadora 

análise e síntese, diagnóstico e estratégia.

O documento pretendido por este executivo 

não deve constituir uma proposta alternativa, 

propriamente dita, de Plano Estratégico, mas uma 

abordagem atual à sua elaboração, evitando que 

isso equivalha a um exercício formal e “pesado” 

de planeamento, muito provavelmente destinado 

a perder-se nas contingências exercício dos 

Executivos Municipais e portanto a ser mais um 

volume de catálogo na biblioteca municipal.

A elaboração do Plano Estratégico está revestido 

de “condições de arranque”, de “ um “passo à 

frente”, mais inovadoras e capaz de se transformar 

num efetivo instrumento, mais operativo e 

orientador e de mobilização dos atores locais 

mais representativos. Os temas estratégicos que 

organizarão matricialmente o conhecimento 

estratégico disponível sobre o concelho (e 

sobre os quais a dinâmica de discussão pode 

e deve gerar mais conhecimento estratégico – 

processo de interação e retorno-) constituem 

simultaneamente, uma síntese do que já se sabe 

(compromissos e estudos) sobre o concelho e 

uma fonte de estímulo e sensibilização dos atores 

locais mais representativos para a diferente 

natureza do Plano Estratégico em gestação.

O caminho traçado permite formular uma 

Visão Estratégica Melgaço 2030 e um plano 

de ação que a materialize, com sequências 

coerentes de investimento municipal e outras 

fontes de recursos, deverá ser essencialmente 

de dois tipos. A primeira dimensão do trabalho 

respeita obrigatoriamente ao desenvolvimento/

configuração dos ativos estratégicos 

oportunamente identificados. É necessário 

trabalhá-los, transformá-los num universo 

de complementaridades, do tipo win-win, de 

modo a produzirem resultados convergentes em 

matéria de criação de valor, criação de emprego, 

bem-estar social e valorização do território. è 

necessário completar esta dimensão com uma 

outra de natureza mais reactiva, mais defensiva, 

mas crucial sobretudo para responder a algumas 

ameaças que pesam sobre o desenvolvimento 

de Melgaço.

Nesta dimensão mais reactiva, entendemos 

que será dada especial atenção às seguintes 

questões:

Aprofundar a matéria do acolhimento 

empresarial, garantindo que o concelho passe 

a dispor de condições de oferta que lhe permitam 

com alguma flexibilidade responder a alguma 

procura que venha a manifestar-se, no âmbito 

de uma lógica de atracção comum a todo o 

Alto Minho;

Garantir a preservação de uma lógica de avaliação 

municipal na questão dos transportes, sobretudo 

para as áreas de montanha do concelho, 

assegurando que numa eventual abordagem 

da questão ao nível da CIM Alto Minho seja 

respeitada a especificidade de Melgaço nesta 

matéria, questão fundamental para uma lógica 

de coesão social/territorial e de integração na 

mobilidade concelhia;

Combater com modalidades inovadoras de 

intervenção institucional, o forte declínio 

da agricultura e pecuária de montanha 

documentado no nosso trabalho, que a 

consumar-se plenamente e sem retorno, trará 

consequências nefastas para o desenvolvimento 

de tais zonas do território concelhio;

Trabalhar melhor o estatuto de Melgaço como 

uma das portas do Parque da Peneda Gerês, 

sobretudo do ponto de vista da criação de 

condições de animação socioeconómica dos 

territórios de montanha.

É com estas duas dimensões de desenvolvimento 

do trabalho que está contruída a Visão Estratégica 

Melgaço 2030 e o guia correspondente de 

orientação do investimento municipal e das 

políticas locais a ser apresentado em agosto 

de 2017.||
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‘QUEIMA DO ANO VELHO’ EM CASTRO LABOREIRO
Cortejo do Ano Velho marcou final do ano, recuperando tradições 

antigas junto de turistas e habitantes. 

CONCERTO DE NATAL
Orfeão de Vila Praia de Âncora encantou Melgaço com temas alusivos 

ao Natal. O espetáculo aconteceu na Igreja Matriz.

FIM DE ANO COM MÚSICA
À semelhança de anos anteriores, Melgaço proporcionou aos seus 

munícipes um concerto de Fim de Ano com a Academia de Música 

Fernandes Fão.

MELGAÇO ADORNADO COM PEÇAS ALUSIVAS AO NATAL EM MATERIAL RECICLADO

Melgaço foi decorado com materiais reciclados durante a quadra

natalícia. A iniciativa partiu de várias entidades do concelho.

AZÁLEAS JAPÓNICAS ALEGRAM CENTRO HISTÓRICO
Para assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos e com o objetivo 

de sensibilizar a população para a sua preservação e valorização, foram 

oferecidas Azáleas Japónicas aos moradores do Centro Histórico.

ENCONTRO DE COROS
A quadra natalícia foi celebrada em Melgaço com o Encontro de 

Coros, um momento musical que contou com a participação do 

Grupo Coral Sta. Bárbara e do Grupo Coral de Parada do Monte. Esta 

é uma iniciativa que se repete todos os anos.
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TURISTA PREMIADO
Joaquim de Castro, natural de Ovar, foi o último contemplado do 

sorteio do Observatório Turístico de Melgaço. O sorteio ocorre a 

cada quatro meses com o intuito de premiar os visitantes que cedem 

informações sobre a sua visita a Melgaço. 

II CONCENTRAÇÃO DE TRATORES DA ASSOCIAÇÃO 
“A BATELA” DE ALVAREDO
Prémio para os mais rápidos a manobrar e para a criatividade

A Associação “A Batela”, realizou, uma  concentração de tratores. Esta 

2ª Concentração de Tratores Agrícolas saiu de Alvaredo em direção 

ao centro da vila, numa grande fila que causou curiosidade entre a 

população local que parava para ver passar o cortejo.

Cerca de duas dezenas de tratores, decorados das mais variadas formas,  

passaram frente à Câmara Municipal e seguiram para o recinto do 

Centro de Estágios, onde se realizou uma gincana. 

A prova de contorno de obstáculos pôs à prova a perícia dos 

condutores, premiando os melhores tempos, assim como a criatividade. 

O Presidente da Câmara  e o Presidente da Junta de Alvaredo, 

procederam à cerimónia de entrega das medalhas de participação 

a cada tratorista. Diogo Castro, presidente da Associação “A Batela”, 

entregou as taças aos três primeiros lugares da gincana, ao trator 

melhor decorado e ao trator mais antigo da concentração. No final 

todos os participaram num almoço convívio com o grupo Teclas 

Soltas e jogos tradicionais. A iniciativa organizada pela associação “A 

Batela” teve o apoio da Casa Agrícola, Agro Coelho, LC Domingues, 

O Amado e Yours Phone.

LAÇOS AZUIS POR UMA BOA CAUSA
Melgaço associou-se ao ‘Movimento Laços Azul’ e promoveu, durante o 

mês de abril, em colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, um conjunto de atividades com vista à sensibilização da população 

acerca da problemática da violência exercida sobre as crianças e jovens. 

RECICLAR É PRECISO
‘Compostar, outra forma de reciclar’, ação de sensibilização e 

comunicação a famílias que possuem quintal, hortas ou jardim. 

Campanha de sensibilização ‘Divida por todos e seja Feliz’ contemplou 

a oferta de três sacos diferenciadores com o intuito de incentivar à 

separação de resíduos e à reciclagem.

‘VAMOS PLANTAR UMA ÁRVORE’
No âmbito do Dia Mundial da Árvore e da Floresta, o Município organizou 

a iniciativa ‘Vamos plantar uma árvore’, uma atividade levada a cabo 

por alunos do Curso Técnico de Informação e Animação Turística.

TEMOS DE APOSTAR NO COMÉRCIO LOCAL
A aposta no comércio local é unânime: ‘Todos temos as mesmas 

preocupações, captar população e turistas para o Alto Minho. Somos 

inovadores, criativos e arrojados, mas temos de apostar no comércio 

local. É muito importante, é atrativo para os turistas.’ alertou Manoel 

Batista, Presidente da Câmara, dando o exemplo das formações que a 

autarquia tem vindo a promover juntos dos comerciantes e aspirantes. 

Manoel Batista alerta ainda o Governo para duas problemáticas no 

Alto Minho, as comunicações físicas e digitais: ‘Se queremos captar 

pessoas temos de ter condições para isso, disse, lamentando o facto 

de a Estrada Nacional que liga Valença a Melgaço ‘não ser alvo de 

melhoramentos e intervenções há muitos anos’. 

• Foram várias as ações realizadas para os nos-
sos comerciantes:

•  ‘O que podemos fazer?’, sessão de formação 
destinada a comerciantes locais.

• ‘Que apoios podemos ter para fazer acontec-
er’?, segunda sessão de formação destinada a 
comerciantes locais.

• Workshop ‘A importância do marketing digital 
para potenciar os negócios’.

• Workshop  ‘Apresentação de projetos de em-
preendedorismo e soluções de financiamento’.



acontece

62

breves

‘Educar: responsabilidade da família ou da 

escola?’ foi a questão colocada durante uma 

conferência pensada para pais, encarregados 

de educação, professores, auxiliares de ação 

educativa e da área social. ||

DEBATER A EDUCAÇÃO

Os Municípios de Melgaço e Vila Nova de 

Cerveira assinaram um protocolo de cooperação 

para intercâmbio de visitas escolares gratuitas, 

durante o ano letivo ou durante as pausas 

letivas, aos espaços museológicos dos dois 

concelhos. ||

MELGAÇO E VILA NOVA DE CERVEIRA CELEBRAM PROTOCOLO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

acção social | |

MARCHAS POPULARES DE S. JOÃO
 

A tradição cumpriu-se e as Marchas Populares voltaram a sair à rua 

para animar a noite de S. João, marcada pela cor, alegria, animação 

e muita criatividade.

A emblemática noite contou com a participação de quatro marchas: 

Secção de Patinagem do Sport Clube Melgacense; Centro de Atividades 

de Tempos Livres da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço; Associação 

Noites Gaiteiras; e da Associação Casa do Povo de Melgaço.

TAPETES FLORIDOS E COLORIDOS COBRIRAM AS 
RUAS
 

No dia 15 de junho as ruas de Melgaço estiveram ainda mais 

encantadoras: floridas. Na noite de 14 de junho população e 

associações locais voltaram a repetir o ritual e reuniram-se para 

realizar os tradicionais tapetes de flores que assinalam o Dia de Corpo 

de Deus. Depois de uma noite longa, surgiram pela manhã cenários 

magníficos que tornaram as ruas mais formosas e que cativaram os 

mais curiosos, despertando sensações únicas no Município Mais a 

Norte de Portugal.
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Mais de 200 utentes de diversas instituições 

do concelho participaram do Baile de Carnaval 

que decorreu na E.B. 2/3 de Melgaço. A tarde 

destes seniores foi preenchida por animação 

musical, proporcionando um convívio saudável 

e a partilha de conhecimentos e valores.||

BAILE DE CARNAVAL

À semelhança do que aconteceu em 2015 e 

2016, a Câmara Municipal de Melgaço voltou a 

promover o Encontro Solidário de Reis e Janeiras. 

Ao público que quis marcar presença apenas foi 

pedida a entrega de géneros alimentares para 

ajudar uma instituição do concelho, a APPACDM 

Melgaço – Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental.||

ENCONTRO SOLIDÁRIO DE REIS E JANEIRAS

| | acção social acção social | |

Com a finalidade de combater o isolamento, 

permitir o acesso a outras realidades e fortalecer 

a autoestima dos seniores do concelho, o 

Município de Melgaço organizou, uma vez mais, 

o Passeio Sénior.||

SENIORES NO DOURO
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Os utentes do Centro de Dia de Castro Laboreiro recriaram na Casa 

da Cultura, a CARPEADA – transformação de lã depois de tosquiada e 

lavada até à obtenção do fio. Para além desta recreação, os participantes 

visualizaram um documentário sobre Castro Laboreiro na década de 

70, bailaram e tiveram à disposição um lanche, ‘como antigamente’.||

CARPEADA MOSTRA COSTUMES

Os alunos do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Melgaço 

conheceram a ‘Maruxa e o Zezinho’, a história de um casal que vivia 

na aldeia, sendo a Maruxa sobrecarregada pelas tarefas domésticas.||

UM CONTO QUE SENSIBILIZA PARA A IGUALDADE DE GÉNERO: ‘MARUXA’
‘Desencaminharte’ é o nome do primeiro festival 

de arte pública do país em espaço natural e 

rural, entre serras, rio e mar. O evento, ao 

qual Melgaço se associa, juntamente com os 

restantes municípios do Alto Minho, propôs 

experiências artísticas, culturais, turísticas e 

lúdicas num misto de natureza e tradições 

seculares, em lugares únicos nestes concelhos.||

‘DESENCAMINHARTE’

O GRUPO AMADOR DE TEATRO MELGACENSE ‘OS SIMPLES’, APRESENTOU O SEU 
NOVO ESPETÁCULO, MARATONA.
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A antiga Fábrica de Chocolate de Vila de Castro Laboreiro foi recriada 

durante um fim de semana diferente, em harmonia com a história, os 

usos e os costumes locais.||

CASA DA CULTURA RECRIAÇÃO DA FÁBRICA DE CHOCOLATE DE CASTRO LABOREIRO

| | cultura cultura | |

Decorreram, no final de maio, as Festas em honra da Nossa Senhora da 

Orada, madrinha dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.||

FESTAS EM HONRA DA SENHORA DA ORADA

7.º Festival Itinerante de Teatro de Amadores 

do Vale do Minho.

Apresentação do livro ‘Papá Siriruia’, da escritora 

Márcia Fernandes.

Apresentação de ‘A avó do mundo e a lenda 

de Santa Ana’, um livro de Catarina Gonçalves.

Espetáculo ‘Planeta Plim’, teatro para bebés.

O melgacense João Esteves apresentou uma 

série de curtas metragens.

Exposição ‘Ofícios e tradicións populares da 

Galiza’, da autoria de Adolfo Fernández Dafonte.

Exposição ‘De que cor é o amor?’, de Catarina 

Pereira.
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DIA 31 JULHO
FESTIVAL DE CINEMA FILMES DO HOMEM [CINEMA NO LARGO, filme 
DESAFIOS, de Carlos Eduardo Viana, 2013] no Largo Hermenegildo 
Solheiro, 22h00

DIA 31 JULHO A 13 AGOSTO
ARTE PÚBLICA [INSTALAÇÃO MISE-EN-SCÈNE DE DIOGO AGUIAR] no 
Largo Hermenegildo Solheiro

DIA 1 AGOSTO
FESTIVAL DE CINEMA FILMES DO HOMEM 

[Início do Curso de Verão FORA DE CAMPO] na Casa da Cultura, 9h00
[Inauguração de Exposições de Fotografia de Diogo Santos e Joana 
Machado] na Praça da República, 15h30
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 17h00
[Inauguração de Exposições de Fotografia de Venice Atienza e João 
Gigante] na Casa da Cultura, 21h00
[Estreia dos documentários da Residência Cinematográfica PLANO 
FRONTAL 2016] na Casa da Cultura, 21h30
[Cinema ao Ar Livre] na freguesia de Arbo - Galiza, 22h00

todo o dia (ver programa específico)
NOITES NO PARQUE [DJ LINO (GUILHERME BARROS)] no Parque Rio 
do Porto, 23h00

DIA 6 AGOSTO
FESTIVAL DE CINEMA FILMES DO HOMEM 

[Segundo dia do programa SALTO A MELGAÇO] na Casa da Cultura, 
9h00
[Exibição do filme convidado FRONTEIRAS/ Encontro com realizador] 
no Auditório da Porta de Lamas de Mouro, 10h30
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 16h00
[Cerimónia de entrega dos Prémios Jean Loup Passek] na Casa da 
Cultura, 18h00
[Inauguração de Exposição de Cartazes de Cinema] no Museu de 
Cinema de Melgaço – Jean Loup Passek, 21h00
[CINEMA NA TORRE, filme CASTRO LABOREIRO de Ricardo Costa, 
1979] no Castelo de Melgaço, 22h00

DIA DO BRANDEIRO [ATIVIDADES CELEBRATIVAS] na Branda da Aveleira, 
todo o dia (ver programa específico)
NOITES NO PARQUE [DJ AFREIXO E FESTA DO FESTIVAL FILMES DO 
HOMEM] no Parque Rio do Porto, 24h00

DIA 7 AGOSTO
NOITES NO PARQUE [CONCERTO DE EMMY CURL] no Parque Rio do 
Porto, 22h00

DIA 8 AGOSTO
CELEBRAÇÃO DO 20º ANIVERSÁRIO DO SOLAR DO ALVARINHO, 21h30
NOITES NO PARQUE [CONCERTO DE SURMA] no Parque Rio do Porto, 
22h30

DIA 9 AGOSTO
NOITES NO PARQUE

[GINÁSTICA E ANIMAÇÃO DESPORTIVA PELA MELSPORT] no Parque 
Rio do Porto, 21h30
[CONCERTO VALTER LOBO] no Parque Rio do Porto, 22h30

DIA 10 AGOSTO
NOITES NO PARQUE [DJ NÉLSON SILVA (HOLY NOTHING)] no Parque 
Rio do Porto, 23h00

DIA 11 AGOSTO
ANIMAÇÃO DE RUA [Bandas Gaitas de Lousada e Galo Gaiteiro] no 
Centro Histórico, de manhã e de tarde

PEÇA TEATRAL [Nome da Peça, GRUPO “OS SIMPLES”] na Casa da 
Cultura,21h30
NOITES NO PARQUE

[ARTUR FERNANDES COM AS CONCERTINAS DE MELGAÇO] no 
Parque Rio do Porto, 22h30
[DJ MISTER TEASER] no Parque Rio do Porto, 23h30

DIA 12 AGOSTO
SESSÃO SOLENE [ENTREGA DE Títulos Honoríficos], no Salão Nobre 
da Câmara Municipal, 10h30
Apresentação do Plano Estratégico Melgaço 2030 -  Estratégia de 
Desenvolvimento, Salão Nobre da Câmara Municipal, 11h30
IR E VOLTAR - CELEBRAR A DIÁSPORA MELGACENSE 

[IDAS E VINDAS, teatro/ música/ animação] em três espaços da Vila 
(Castelo, Praça da República e início da rua António Durães, 18h30
[CORTEJOS DOS ARGANÕES] em direção ao Largo Hermenegildo 
Solheiro, 20h00, 22h00
[MELGAÇO INTEIRO NO LARGO, teatro/ música /Piquenique/ Baile] 
no Largo Hermenegildo Solheiro, 21h30

BANDAS FILARMÓNICAS AO DESPIQUE [Nome das Bandas], no Largo 
Hermenegildo Solheiro, 23h00

DIA 13 AGOSTO
CONCERTO FINAL [ANA MOURA] no Recinto da Feira, 22h30
ESPETÁCULO PIROTÉCNICO E MUSICAL, no Recinto da Feira, 24h00

DIA 2 AGOSTO 
FESTIVAL DE CINEMA FILMES DO HOMEM

[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 17h00
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 21h30
[Cinema ao Ar Livre] na freguesia de Castro Laboreiro, 22h00

DIA 3 AGOSTO 
FESTIVAL DE CINEMA FILMES DO HOMEM 

[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 17h00
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 21h30
[Cinema ao Ar Livre] em Padrenda - Galiza , 22h00

DIA 4 AGOSTO
FESTIVAL DE CINEMA FILMES DO HOMEM 

[KINO MEETING - Encontro sobre literacia para o cinema] no Solar 
do Alvarinho, 9h30
[III ENCONTRO ARRAIANO DE CINEMA] na Casa da Cultura, 15h00
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 17h00
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 21h30
[Cinema ao Ar Livre] na freguesia de , 22h00

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE [APRESENTAÇÃO DE VÁRIOS 
GRUPOS INTERNACIONAIS] no Largo Hermenegildo Solheiro, 22h00
NOITES NO PARQUE [DJ MOSCA] no Parque Rio do Porto, 24h00

DIA 5 AGOSTO
FESTIVAL DE CINEMA FILMES DO HOMEM 

[Início do programa SALTO A MELGAÇO] na Casa da Cultura, 10h00
[Visita à Exposição de Fotografia de João Gigante, pelo autor] na 
Casa da Cultura, 10h00
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 10h30
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 14h30
[Apresentação do Livro Arraiano entre os Arraianos] no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Melgaço, 14h30
[Exibição dos filmes a concurso internacional Prémio Jean Loup 
Passek/ Encontro com realizadores] na Casa da Cultura, 21h30
[Cinema ao Ar Livre] na freguesia de , 22h00

DIA DO BRANDEIRO [ATIVIDADES CELEBRATIVAS] na Branda da Aveleira, 
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Em 2017, o Festival FILMES DO HOMEM volta a marcar a exibição e promoção do cinema documental, 

pautado pela qualidade cinematográfica dos trabalhos selecionados para o prémio Jean Loup 

Passek e centrando-se nas temáticas habituais do festival – identidade, memória e fronteira. Nesta 

edição concorreram ao prémio Jean Loup Passek um número recorde de filmes, excedendo as 

600 candidaturas, entre as quais foram selecionadas 15 longas-metragens e nove curtas e médias 

metragens, candidatas ao prémio internacional na sua categoria. Sete destes filmes são também 

candidatos na categoria de Melhor Filme Português.

O júri desta edição é constituído pelo 

cineclubista André de Oliveira e Sousa, pelas 

realizadoras Graça Castanheira e Iris Zaki, esta 

última vencedora do prémio Jean Loup Passek 

para melhor curta-metragem na edição do ano 

passado, pelo produtor e realizador Rodrigo 

Areias e pelo jornalista e programador brasileiro 

Sérgio Rizzo. Os prémios a atribuir pretendem 

distinguir a melhor longa-metragem (3.000€), 

a melhor curta ou média-metragem (1.500€) 

e o melhor documentário português (1.000€).

De destacar nesta edição, durante o dia 4 

de agosto, o KINO MEETING - Encontro 

Internacional de Serviços Educativos de 

Cinema, com a presença de várias instituições 

internacionais, como as Cinematecas Alemã 

e Portuguesa, o Museu Nacional de Cinema 

Italiano, a Filmoteca da Catalunha, os Cineclubes 

de Viseu e Faro, a Casa Museu de Vilar e o Festival 

de Cinema de Animação Cinanima. O encontro 

pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido 

por estas instituições na educação de públicos 

e servirá como ponto de partida para discutir a 

criação de um serviço educativo no Museu do 

Cinema de Melgaço - Jean Loup Passek.

Nos dias 4 e 5 de agosto, FILMES DO HOMEM 

vai acolher os III Encontros Arraianos de Cinema, 

iniciativa que pretende fomentar a criação 

de redes de colaboração entre Cineclubes e 

Festivais de Cinema da raia Portugal/Espanha, 

promover e divulgar o cinema raiano e estimular 

o diálogo cultural e institucional entre fronteiras. 

Esta iniciativa contará com a realização de dois 

eventos: o Encontro Arraiano de Cinema na Casa 

da Cultura de Melgaço, no dia 4 de agosto, que 

pretende reunir os representantes de cineclubes, 

festivais de cinema e universidades presentes 

para o fomento de redes de colaboração; e 

a apresentação do livro “Arraiano entre os 

Arraianos”, de Xosé Luís Méndez Ferrín, por Aser 

Álvarez, no dia 5 de agosto, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Melgaço.

Tal como nos anos anteriores realiza-se, de 1 a 

6 de agosto, o curso de verão FORA DE CAMPO, 

centrando-se em Cinema, Narrativas e Lugares 

de Memória. O curso pretende ser um encontro 

de reflexão e debate multidisciplinar, tendo 

como objetivo primordial aproximar abordagens 

artísticas, tecnológicas e das ciências sociais 

e humanas ao cinema. Enquanto os dias 1 

e 2 serão dedicados à reflexão dos temas 

propostos, durante os dias 3 e 4 decorrerão 

quatro workshops temáticos:

workshop # 1 - A minha casa é o meu Mundo, 

orientado pelo professor da faculdade de 

Arquitetura da UP Álvaro Domingues;

workshop # 2 - Lugares de memória: a(s) 

casa(s) (um real imaginado?), dinamizado pelos 

mentores dos Espaços Mira e Mira Forum, 

Manuela Matos Monteiro e João Lafuente;

workshop # 3 - Cinema e narrativas digitais - 

Narrativa na Primeira Pessoa (práticas de campo), 

desenvolvidos por Alice Fátima Martins e José 

da Silva Ribeiro, ambos da Univ. F. de Goiás 

(Brasil), João Martins da Visões Úteis (Porto) e 

professor na Escola Superior de Música e Artes 

do Espectáculo (ESMAE-IPP) e na Academia 

Contemporânea do Espetáculo (ACE) e por 

FILMES DO HOMEM O MUNDO EM MELGAÇO

Sérgio Rizzo, da Fundação Armando Álvares 

Penteado (FAAP), Academia Internacional de 

Cinema;

workshop # 4 - Educação — cinema narrativas e 

lugares da memória, apresentado por Isa Mateus 

e Graça Lobo, ambas do Cineclube de Faro.

Presente desde a primeira edição está a 

residência cinematográfica e fotográfica PLANO 

FRONTAL, dedicada a alunos e recém-graduados 

de escolas de cinema, comunicação e de artes 

visuais, orientados pelo realizador Pedro Sena 

Nunes e apoiados por uma vasta equipa técnica 

qualificada. Nos últimos três anos foram já 

produzidos 12 documentários e seis projetos 

de fotografia, que fazem agora parte do acervo 

da Câmara Municipal, ao mesmo tempo que 

possibilitaram aos alunos selecionados produzir 

trabalho artístico e independente. Nesta edição, 

a residência vai receber mais quatro equipas 

de cinema e três fotógrafos para continuar a 

proporcionar esta experiência e a enriquecer o 

arquivo audiovisual sobre a região.

Durante o fim-de-semana de 5 e 6 de agosto 

convidamos os interessados para um “Salto a 

Melgaço", com uma programação mais intensa 

e a dinamização de diversas visitas a locais do 

concelho, visitando exposições, assistindo a 

debates e conferências e, claro, a projeções 

de filmes. No final da tarde do dia 6 de agosto 

ficaremos a conhecer os vencedores do prémio 

Jean Loup Passek e o festival terminará, como 

tem sido habitual, com a projeção ao ar livre de 

um filme na Torre de Menagem de Melgaço.

O FILMES DO HOMEM - Festival Internacional 

de Documentário de Melgaço é organizado 

pela Câmara Municipal de Melgaço em parceria 

com a AO NORTE — Associação de Produção 

e Animação Audiovisual, e pretende promover 

e divulgar o cinema etnográfico e social, 

refletir sobre identidade, memória e fronteira 

e contribuir para um arquivo audiovisual sobre 

a região.||

Mais informações em: 

www.filmesdohomem.pt

Comunicação

Patrícia Nogueira

917354183

filmesdohomem@gmail.com
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Decorreu, no final de abril, a Festa do Alvarinho e 

do Fumeiro. O certame contou com a presença 

de 32 produtores de alvarinho, da Sub-região de 

Monção e Melgaço, 16 produtores de fumeiro e 

de produtos locais e também de seis tasquinhas. 

15 associações e instituições mostraram ainda 

o que de melhor fazem a nível do artesanato. 

Ao todo, a Festa do Alvarinho e do Fumeiro 

contabilizou mais de 60 mil visitantes||

FESTA DO ALVARINHO E DO FUMEIRO

| | eventos eventos | |
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Decorreu, entre 15 de janeiro e 15 de abril, a iniciativa ‘Lampreia do 

Rio Minho – um prato de excelência’. Melgaço foi novamente um dos 

municípios aderentes, propondo a autarquia um programa de animação 

para os turistas e apreciadores desta iguaria, que contribuiu para a 

divulgação da gastronomia melgacense e da sua riqueza patrimonial 

e paisagística.

Os produtores de Alvarinho deslocaram-se a 

Lisboa para celebrarem a Origem do Alvarinho 

da Sub-região Monção e Melgaço. Durante 

dois dias, os visitantes do Alvarinho Wine Fest 

puderam provar a melhor seleção de vinhos 

desta casta, mas também os queijos, a doçaria 

tradicional, o pão e as compotas.||

LAMPREIA E CABRITO À MESA III EDIÇÃO DO ALVARINHO WINE FEST 

| | eventos eventos | |

Já em março, decorreram os fins de semana 

gastronómicos. Cabrito do monte assado 

no forno, acompanhado com espumante da 

casta Alvarinho e de sobremesa Bucho Doce 

fizeram as delícias dos visitantes nos diferentes 

restaurantes aderentes. ||
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Na terceira edição do Melgaço Alvarinho Trail 

participaram mais de 900 atletas, três vezes 

mais amantes do trail que em 2016. Elogios aos 

percursos, às paisagens e às gentes de Melgaço 

foram constantemente ouvidos. 

Este ano, a prova aconteceu novamente no 

Rio Minho, mas com novos locais de passagem 

como o Parque Nacional da Peneda-Gerês, 

superando os 1.200 metros de altitude.||

Mais de 600 betetistas participaram na II 

Maratona BTT de Melgaço, a primeira prova 

pontuável para a Taça Cyclin’Portugal de XCM 

e para o campeonato do Minho de BTT XCM – 

Raiz carisma. O número de participantes quase 

triplicou face à primeira edição e as condições 

dos percursos e a natureza envolvente fizeram 

as delícias dos participantes.||

900 ATLETAS NO MELGAÇO ALVARINHO TRAIL 600 ATLETAS PARTICIPARAM NA II MARATONA BTT DE MELGAÇO

78 79



acontece acontece

Atletas de 22 nacionalidades participaram 

na terceira edição do Peneda-Gerês Trail 

Adventure®. Durante o evento, os atletas 

puderam apreciar as belezas singulares do 

Parque Nacional da Peneda-Gerês.||

Decorreu, em Melgaço, a quinta e última 

prova de Ciclocrosse, na qual participaram 

140 atletas. Para o efeito, foi criado um circuito 

na área circundante do Centro de Estágios de 

Melgaço.||

PENEDA-GERÊS TRAIL ADVENTURE MOSTROU BELEZA DO TERRITÓRIO

TAÇA DE PORTUGAL DE CICLOCROSSE

Várias equipas escolhem o Centro 

de Estágios para se preparem para a próxima época:

FC Famalicão
FC Os Belenenses

Iberos CF
GD de Chaves
AS FAR Rabat

Salgueiros SUB 19

Melgaço homenageou, durante a Gala de 

Natal do Centro de Estágios, os 17 atletas 

da Federação Portuguesa de Desporto para 

Pessoas com Deficiência (FPDD) medalhados 

nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 

Com esta distinção, Melgaço pretende assinalar 

a importância do desporto: “É importante 

incentivar a prática da atividade física por 

pessoas portadoras de deficiência. Para 

além de contribuir para o bem estar físico e 

melhorias nos problemas de saúde, promove a 

integração social, levando a pessoa a entender 

que é possível, apesar das limitações físicas, ter 

uma vida normal e saudável”, salientou Manoel 

Batista.||

HOMENAGEM A ATLETAS MEDALHADOS NOS JOGOS PARALÍMPICOS

O III BTT XCO Vila de Melgaço realizou-se, pela 

primeira vez, na nova pista de XCO, em Monte 

Prado. Esta pista foi bastante elogiada pelos 

participantes, à semelhança da organização 

do evento. 

José Dias e Daniela Pereira venceram em elites o 

III BTT XCO Vila de Melgaço, onde participaram 

mais de cem atletas. ||

JOSÉ DIAS E DANIELA PEREIRA VENCERAM O III BTT XCO VILA DE MELGAÇO
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+ PERTO DE SI
+ PERTO DE MELGAÇO

www.cm-melgaco.pt
facebook.com/cmmelgaco
twitter.com/mun_melgaco

ACOMPANHE 
TODAS

AS NOVIDADES

PEDIDO DE ENVIO REGULAR DA REVISTA MUNICIPAL

SIM, desejo receber gratuitamente a Revista Municipal de Melgaço, que solicito 
me seja enviada para a seguinte direcção

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, nome-
adamente 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



+ por si


