
Município reforça presença na internet 
e disponibiliza serviços on-line
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Novas habitações já têm proprietários
Antigas Casas dos Magistrados recebem primeiros utentes
Idosos terão novo lar
Centro de Dia de Chaviães em construção
Redes de água e saneamento em Lamas e Parada
Construção do segundo centro escolar avança
Nova escola superior em projecto
Vila beneficia de novas intervenções urbanas
Promover e gerir as visitas ao PNPG
Potencial turístico do concelho valorizado
Câmara cria Gabinete de Apoio ao Investidor...
...e reforça verbas do Melgaçofinicia

FREGUESIAS
Obras executadas durante o ano de 2008

Cultura de novo em festa
Grupos locais de teatro amador fidelizam público
Eldorado – uma comédia do Minho
Biblioteca promoveu acções
Clube de leitura… junte-se a nós!
Crianças aprenderam a proteger o que é bom
Porta dinamiza visitas e actividades
Câmara multiplica apoios à educação
Recuperar cadernos e memórias
Pomares recebeu os primeiros Magalhães do concelho
Câmara baixa impostos e atribui subsídios
Lourdes recebeu segundo grupo de idosos
Violência doméstica foi tema de seminário
Piscina Municipal bate record de utilizadores
Unidade móvel de saúde regista cerca de 2000 consultas

Vale do Minho cada vez mais digital
Município tem novo portal na internet

Câmara investirá mais de 22 milhões de euros

Minho-Lima com nova Comunidade Intermunicipal
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A melhoria da qualidade de vida dos melgacenses foi sempre o objectivo dos investimentos realizados nas infra-estruturas e diversos 
equipamentos, realçando-se pela sua importância áreas como o ambiente, as acessibilidades, os equipamentos educativos, culturais e 
desportivos.  

Prosseguindo uma política de desenvolvimento sustentável, a aposta nos recursos endógenos tem sido um dos motores do desenvolvimento 
local, com uma preocupação permanente de solidariedade social.

Pela primeira vez em décadas, o Concelho de Melgaço apresenta um saldo migratório positivo o que abona a favor da política de 
desenvolvimento seguida. No entanto, esta tendência não permite compensar o saldo natural negativo (comum aos concelhos do interior). 

Atingindo um patamar satisfatório em termos de qualidade de vida, continuando a apostar no desenvolvimento sustentável e solidário, 
tendo em atenção a conjuntura económica internacional com as consequências na vida das populações, consideramos ser altura para levar 
mais longe um conjunto de politicas sociais abrangente e coerente que intervenha desde a natalidade até à terceira idade, passando por 
casais jovens, criando incentivos e isenções que permita aprofundar a politica de fixação de população, rejuvenescimento e solidariedade 
com os que mais dela necessitam. 

Sem prejuízo da manutenção das políticas de cariz social já implementadas, pretendemos dar-lhes maior abrangência atribuindo um 
conjunto de apoios com carácter de incentivo à fixação da população, combate à desertificação e de protecção social.  
Nesse sentido, aprovamos um plano transversal de medidas – Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), actuando quer a 
nível da protecção da família, da natalidade e da terceira idade, quer pela criação de incentivos à fixação de jovens no concelho: 

Incentivo à Natalidade/Adopção; Apoio à primeira infância; Apoio aos Casais Jovens; Apoio às Famílias Numerosas; Apoio aos Idosos; 
Redução da carga fiscal em termos de IMI e IMT; Redução da carga fiscal em – 5% de IRS.

Destacamos este conjunto de medidas por nos parecerem as mais relevantes do PDSS, cujo conteúdo é devidamente divulgado neste 
boletim.

Em suma, numa conjuntura nacional e internacional adversa fazemos da política social a grande prioridade Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro
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CâMARA INVESTIRá MAIS DE 22 MILHõES DE EUROS

INTRODUÇÃO
Estamos em fase de encerramento do III QCA e a arrancar 
com o QREN 2007-2013. Este novo Quadro defende uma 
estratégia de investimento supra municipal dando uma 
dimensão mais regional e nacional. 
Para aproveitarmos o melhor possível o QREN, criamos a 
Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima que nos vai 
permitir contratualizar, a curto prazo, a gestão de verbas 
significativas para o Alto Minho. 
2009 será o ano de arranque de investimentos importantes 
para o Município e para a região.

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Plano Director Municipal – Os trabalhos de revisão do PDM 
prosseguem com a ultimação dos dossiers relativos às 
diversas condicionantes externas ao município, tendo em vista 
a sua aprovação pelas diversas entidades.
O Governo pretende ter concluído o PROT-N (Plano Regional 
do Ordenamento do Território Norte), em 2009. A Câmara 
Municipal tem dado o seu contributo integrando a comissão 
mista de coordenação.
O ICNB está a elaborar o Plano de Ordenamento do PNPG, 
área protegida que abrange território das freguesias de Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro, estando a Câmara Municipal 
a acompanhar a elaboração deste plano no âmbito da 
respectiva comissão de coordenação.
 Está a ser elaborado pelos serviços técnicos da Câmara 
Municipal um Plano de Pormenor para a zona de Monte de 
Prado. Com este plano pretende-se harmonizar o conjunto 
dos equipamentos já existentes naquela área (desportivos, 
turísticos e de lazer) com as novas propostas que os 
complementarão (Golfe e Escola Superior de Desporto e Lazer) 
criando condições que assegurem a qualidade e equilíbrio 
entre as diferentes valências em questão.

CULTURA E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO
Uma das nossas prioridades é dar continuidade à política 
cultural que temos vindo a criar e a dinamizar. 
Depois da criação dos diferentes espaços culturais abertos ao 
público, criamos uma equipa de serviços educativos com o 
objectivo de dinamizar os referidos espaços, através de acções 
pedagógicas direccionadas para os diferentes públicos. 

É também nossa preocupação garantir uma diversificada 
animação cultural, bem como assegurar a formação na área 
da cultura e animação.
Continuamos a apoiar a companhia profissional de Teatro 
“ Comédias do Minho” com o objectivo principal de levar o 
teatro a todos, através da formação, de acções pedagógicas 
e de espectáculos.
Propomo-nos continuar a apoiar a actividade com grupos 
de teatro amador, com as associações de índole cultural e a 
promover iniciativas e eventos que funcionem como atracção 
cultural. 
Queremos dar continuidade no apoio e na edição de 
publicações de trabalhos cujos temas estejam relacionados 
com a História do Concelho de Melgaço.  
Pretendemos realizar várias acções a nível de intervenção, 
valorização, divulgação e dinamização na área do 
Património.
Concluiremos o projecto de recuperação do edifício do antigo 
pelicano, para extensão do museu de cinema.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Com a Carta Educativa aprovada e homologada pelo 
Ministério da Educação, e dando-lhe cumprimento temos já 
em construção o Centro Escolar da Vila, que vai dar cobertura 
a todas as freguesias da Zona Ribeirinha, complementando o 
Centro Escolar de Pomares que dá apoio a toda a parte alta 
do Município.
 O Centro Escolar da Vila, em construção, englobará o Pré-
Escolar e o Ensino Básico e entrará em funcionamento em 
2009/2010.
Continuando a política de parceria com a APPACDM, daremos 
todo o apoio para que o Centro Hípico do Monte de Prado, em 
estado avançado de construção, se conclua com brevidade. 
Continuamos a investir com a EPRAMI na formação profissional 
reconhecendo-lhe um papel importante na formação dos 
nossos jovens.
Assumimos novas competências na área da gestão do 
património e do pessoal não docente do Ensino Básico do 2º 
e 3º Ciclos e Ensino Secundário e vamos manter uma política 
de parceria no sentido de garantir qualidade nestes níveis de 
Ensino.
O Curso Superior de Desporto e Lazer tem sido um sucesso 

pelo nível de adesão e de resultados obtidos. Estamos a 
elaborar o projecto para a Escola Superior que pretendemos 
venha a ser criada em Melgaço e que, com mais Cursos, 
vai dar maior dimensão a este Nível de Ensino, com as 
consequências que daí advém para a vida social, cultural e 
económica do concelho.
Implementamos as Áreas de Enriquecimento Curricular, como 
o Inglês, Desporto e Musica para todo o 1º Ciclo de Ensino 
Básico e levamos o Inglês ao Pré-Escolar. 
Garantimos apoio social às crianças e famílias carenciadas e 
todas as crianças que frequentam o 1º Ciclo têm alimentação 
de qualidade, através do almoço fornecido nos refeitórios 
escolares.
Fazemos ainda um grande esforço financeiro proporcionando 
transporte escolar a todas as crianças do concelho.

DESPORTO
Com o Complexo Desportivo/Centro de Estágios e as 
Piscinas Municipais ao dispor da população durante todo o 
ano, possibilitamos a prática das mais diversas actividades 
desportivas: futebol, basquetebol, atletismo, voleibol, andebol 
e natação.
Para que sejam praticadas todas estas modalidades, 
naturalmente que apoiamos as diversas Associações 
Desportivas e os diversos níveis de Ensino.
Além disto, nestas instalações de excelência são ministradas 
as aulas práticas do Curso Superior de Desporto e Lazer.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
O Município continua a fazer dos recursos endógenos 
a principal base em que assenta o desenvolvimento 
económico.
Sede do concelho mais atractiva: o comércio e serviços 
concentram-se, sobretudo, na sede do concelho, sendo notória 
a sua transformação. O comércio tradicional ganhou, nos 
últimos anos alguma expressão, tornando-se mais competitivo 
através de algumas obras de modernização, juntamente com 
a requalificação dos espaços públicos envolventes. A Casa 
da Cultura, os Núcleos Museológicos da Torre de Menagem, 
da Praça da República, Memória e Fronteira, o Museu do 
Cinema, as Piscinas Municipais, a revitalização das margens 
do Rio do Porto, o Centro Coordenador de Transportes, a 

O Município de Melgaço vai investir, ao longo de 
2009, cerca de 22.500 milhões de euros, de acordo 
com o Plano de Actividade e Orçamento, aprovado 
pelo executivo e pela Assembleia Municipal.
De entre os investimentos mais significativos 
destaca-se o desenvolvimento do projecto da 

nova escola superior de desporto, a conclusão da 
construção do centro escolar da Vila, que entrará 
em funcionamento já no próximo ano lectivo, a 
implementação de diversas medidas e acções de 
apoio ao investimento e à fixação da população, 
a melhoria da rede viária e a implementação de 

diversas medidas de facilitação e aproximação entre 
os serviços prestados e a população, entre outros.
O valor global aprovado é de 22.441.200,00€, dos 
quais, 14.270.300,00€ representam despesas de 
investimento.

nova praça urbana que “nascerá” no actual recinto da feira 
semanal e o novo recinto de realização da feira semanal, são 
equipamentos que contribuem para aumentar a afluência à 
sede do concelho, tornando-o mais dinâmico e atractivo em 
termos comerciais e proporcionando motivos e momentos de 
animação cultural e de lazer.
Promoção, divulgação e comercialização dos produtos 
locais: constitui uma estratégia do Município que visa tornar 
as empresas mais competitivas, envolvendo uma maior 
participação dos produtores, aproveitando as alterações que 
se verificam nos hábitos dos consumidores, os quais tendem 
a valorizar a qualidade, a origem e o saber fazer tradicional. 
Neste âmbito o Solar do Alvarinho, a Festa do Alvarinho e do 
Fumeiro, a Rota do Vinho Alvarinho e a participação em feiras 
nacionais e internacionais ocupam lugar de destaque.
A dinamização do tecido empresarial é, cada vez mais, um 
imperativo para o desenvolvimento de qualquer concelho. 
Assim sendo, a Câmara Municipal de Melgaço, consciente 
da importância da dinâmica dos agentes económicos no 
desenvolvimento local, decidiu criar uma série de medidas de 
forma a estimular iniciativas empresariais e de investimento.
Como medida de fomento económico foi aprovada a fixação da 
taxa de derrama a aplicar em 0%. Com a criação do Gabinete 
de Apoio ao Investidor, a Câmara Municipal pretende apoiar 
o empreendorismo, incentivando a criação de empresas e o 
desenvolvimento das já existentes. Paralelamente, pretende 
elaborar um Guia de Apoio ao Investidor que aborde uma 
descrição do processo de investimento no Município, desde 
o licenciamento até a descrição dos diversos sistemas 
de incentivos existentes passando pelo apoio técnico ao 
investidor prestado pela Câmara Municipal, ajudando assim 
o sector privado a racionalizar a sua actividade e a crescer de 
forma sustentada.
A constituição do Fundo MelgaçoFinicia visa estimular e 
orientar investimentos a realizar por micro e pequenas 
empresas do Concelho de Melgaço, para a melhoria dos 
produtos e/ou serviços prestados, para a modernização das 
empresas, ou para as modificações decorrentes de imposições 
legais e regulamentares. Para o ano de 2009, o Município 
prevê o reforçar do fundo para o limite máximo, ou seja, € 
500.000,00.
O Parque Industrial de Penso está prestes a atingir o objectivo 
da sua criação, ou seja, a instalação de empresas, criação de 
emprego e a fixação da população do concelho. A criação 
da grande plataforma logística em Salvaterra, a escassos 
quilómetros da nossa fronteira, abrirá novas perspectivas 
de captação de investidores pelo que, na revisão do PDM, 
está prevista a localização de um parque empresarial e/ou 
tecnológico.
A actividade turística tem uma grande importância económica 
para o concelho. 
 A riqueza ambiental, a beleza da paisagem, o valor do 
património e a gastronomia tornaram Melgaço um destino 
cada vez mais procurado pelos turistas. Tornar Melgaço 
um destino competitivo, de excelência e que responda às 
exigências da procura é o grande desafio que o Município 
assume.
Por questões processuais não foi possível concretizar em 
2008, mas vamos agora em 2009 avançar com a participação 
no aumento do capital social da Quintas de Melgaço, 
contribuindo para a consolidação financeira de uma empresa 
de importância vital para os produtores do concelho.
Estamos em fase de aprovação do Plano de Pormenor para 
o Monte de Prado. Plano esse que prevê a construção do 
Campo de Golfe.
Ainda na área do desenvolvimento Económico estamos a fazer 

um esforço de mediação no sentido de conseguir parcerias 
que levem à revitalização das Termas do Peso.

POLÍTICA SOCIAL
Praticamos uma política social que garanta igualdade de 
oportunidades a toda a população. Empenhamo-nos em 
desenvolver parcerias com todas as instituições do concelho, 
funcionando o Município numa lógica de agente dinamizador 
da Rede Social do Concelho.
O Centro de Acolhimento Temporário para crianças e jovens 
é já uma realidade. Esta resposta social, protocolada com o 
Centro Paroquial e Social de Chaviães e a Segurança Social, irá 
acolher 11 crianças e jovens encaminhados pelas Comissões 
de Protecção de Crianças e Jovens e pelos Tribunais de 
Melgaço e dos restantes concelhos do distrito de Viana do 
Castelo, preferencialmente.
Continuaremos a conceder apoio técnico e logístico à 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Melgaço, 
contribuindo, desta forma, para a protecção das crianças e 
jovens deste concelho e para a promoção dos seus direitos.
No que concerne à população idosa, continuamos a trabalhar 
numa lógica de parceria com as IPSS. Estão a decorrer as 
obras de construção do Centro de Dia de Chaviães, nas 
antigas instalações da Escola Primária, estando prevista a sua 
conclusão em Dezembro de 2009. Este equipamento social 
irá acolher 25 idosos durante o dia e permitirá o reforço do 
apoio domiciliário.

Também está a ser construído um novo Lar para Idosos, 
propriedade da Santa Casa da Misericórdia que irá acolher 
30 utentes.
De modo a dar resposta às necessidades de cuidados de 
saúde por parte da população idosa e/ou em situação de 
dependência, e numa lógica de aproximação à população, 
visando assegurar a igualdade social na prestação dos 
cuidados de saúde, a Unidade Móvel de Saúde do Concelho 
de Melgaço continuará a deslocar-se quinzenalmente a todas 
as freguesias.
Dinamizamos actividades socioculturais, nomeadamente, o 
Projecto “Actividade”, em parceria com IPSS, Centro de Saúde e 
IPVC, promovendo a actividade física nos idosos. Dinamizamos 
ainda outras acções de ocupação dos tempos livres de 
crianças e idosos, como o Dia Mundial da Criança, Actividades 
de Verão, Dia Mundial dos Avós e Passeio dos Idosos.
Na Habitação a Custos Controlados está concluído o 
loteamento e instaladas 40 famílias que passaram assim a 
dispor de habitação própria.
Continuamos o apoio à criação de condições de habitabilidade 
nas habitações dos agregados familiares desfavorecidos.
Iremos implementar um plano transversal de medidas – Plano 
de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), actuando 
quer a nível da protecção da família, da natalidade e da 
terceira idade, quer pela criação de incentivos à fixação de 
jovens no concelho, nomeadamente, Incentivo à Natalidade/
Adopção; Apoio à primeira infância, através do reembolso do 
montante dispendido com a mensalidade da Creche, para os 
agregados familiares residentes 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 às Famílias 
Numerosas, alterando os escalões de tarifação do consumo 
de água para as famílias com um agregado igual ou superior 
a 5 pessoas; Apoio aos Idosos, através da criação do “Cartão 
de Idoso”, reduzindo em 50% as tarifas e taxas praticadas nos 
Espaços culturais, de Desporto e Lazer de gestão Municipal.

ZONA URBANA
O Centro Urbano de Melgaço está a crescer respeitando uma 
política de ordenamento e planeamento urbanístico ordenada 
pelos Planos de Pormenor aprovados.
Em 2008 concluíram-se as obras de arranjo dos Margens do 
Rio do Porto criando-se assim um novo Parque Urbano no 
coração da Vila. 
Foi aprovado um conjunto de intervenções em diversos 
espaços públicos da sede do concelho que visam melhorar as 
condições de utilização desses espaços bem como reforçar a 
articulação e coerência da malha urbana. Essas intervenções 
foram candidatadas ao QREN no âmbito de medidas de apoio 
à regeneração urbana.

OBRAS E MELHORAMENTO NA ZONA RURAL
Numa política de parceria com as juntas de Freguesia, levamos 
o investimento Municipal a todos os cantos do Concelho.
 Continuamos a investir na melhoria do abastecimento de 
água ao domicílio, sendo Melgaço um dos Concelho do país 
com uma cobertura de abastecimento de água superior à 
média nacional.
Continuaremos em 2009  a fazer um grande esforço financeiro 
para levar o saneamento básico às populações mais rurais do 
concelho.
O Orçamento para 2009 prevê um grande investimento na 
melhoria da rede viária no que respeita às pavimentações.

MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA/NOVAS 
TECNOLOGIAS
No domínio das tecnologias de informação o ano 2009 será 
um misto de consolidação e inovação. 
Consolidação na medida em que a implementação do 
projecto Vale do Minho Digital terminou e é agora tempo 
de recolher os benefícios das ferramentas tecnológicas 
adoptadas, melhorando-as continuamente. Estando agora 
disponíveis a intranet e o renovado portal na Internet, é então 
altura de apostarmos na disponibilização de serviços on-line. 

É com estes que os Munícipes sairão beneficiados uma vez 
que evitarão deslocações até agora obrigatórias à câmara. 
Exemplo disso mesmo é a disponibilização de plantas 
de localização, sig’s, sugestões, reclamações e serviços, 
requerimentos, da mais diversa ordem absolutamente on-
line.
A inovação prevista para o próximo ano é um verdadeiro 
desafio! Apostaremos logo no primeiro trimestre com a 
implementação de uma plataforma de comunicações 
abrangente, disponível para todos os serviços camarários, 
que poderá evoluir no futuro para uma plataforma de 
comunicações unificadas. A outra grande aposta está 
relacionada com o sector da educação. Aliado à construção 
do novo Centro Escolar da Vila propomo-nos implementar 
uma solução tecnológica escolar que contemple, entre 
outras, áreas como gestão dos transportes escolares, gestão 
de refeições e gestão pedagógica e funcional do contexto 
escolar.
Por fim, a grande aposta e inovação para 2009, está 
relacionada com a colocação de Melgaço no topo da 
disponibilização de banda larga em Portugal, colocando 
o nosso concelho na liderança desta área tecnológica no 
nosso país. Assim, iniciaremos a disponibilização, em casa dos 
Munícipes, de fibra óptica, disponibilizando serviços e largura 

de banda até agora inacessíveis em toda a região.

ORÇAMENTO
2009

DESPESARECEITA

8.369.444 E 8.170.900 E
14.071.756 E 14.270.300 E
22.441.200 E 22.441.200 E

Corrente

Capital

Total
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A presença do município da internet foi 
renovada com a entrada em funcionamento, 
em finais de Setembro, do Portal Municipal, 
desenvolvido no âmbito do Projecto Vale do 
Minho Digital.
O novo Portal, que continua a poder ser 
consultado através do endereço www.cm-
melgaco.pt, contém informação diversificada, 
desenvolvida em função da sua utilidade e 
pertinência, englobando matérias de interesse 
para o público local e para visitantes exteriores 
ao município.
Assim, neste espaço poderá encontrar 
informações relativas ao município, à cultura, 
ao desporto, ao turismo, à economia ou à 
educação. Poderá ainda consultar as actividades 
previstas, descarregar a Agenda Cultural, ler as 
últimas notícias, espreitar diversas edições da 
Revista Municipal, dar a sua opinião através 
dos inquéritos disponíveis ou participando no 
fórum dedicado a Melgaço.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS ONLINE

O Novo Portal tem ainda a função de aproximar 
os serviços municipais dos munícipes, tornando 
o acesso à informação mais acessível, prático, 
cómodo e transparente. 
Para o efeito disponibiliza uma série de 
informações úteis relativas aos diferentes 
órgãos autárquicos - Câmara, Assembleia e 
juntas de freguesia – e à organização interna da 
Autarquia e dos serviços municipais, facilitando 
o acesso a regulamentos, taxas, e à consulta/
download de diversos requerimentos.
Através da página de abertura do Portal é 
também disponibilizado o acesso aos serviços 
on-line, através dos quais é possível apresentar 
sugestões e reclamações, georreferenciadas, 
aceder à informação contida no Plano 
Director Municipal, proceder à emissão de 
plantas de localização e aceder ao serviço de 
atendimento.
Através do atendimento@net cada munícipe 
poderá aceder a um vasto conjunto de serviços 
municipais, obtendo informações relativas 

MUNICÍPIO TEM NOVO PORTAL NA INTERNET

ao estado dos seus processos, preenchendo 
e submetendo requerimentos, formulários e 
outros documentos. Trata-se de um serviço 
novo e dinâmico, e portanto em constante 

alargamento e aperfeiçoamento, seguindo 
sempre o objectivo de aproximação e prestação 
de um serviço público de proximidade e 
qualidade. 

Reconhecendo a importância das novas 
tecnologias e a sua relação directa com o 
desenvolvimento local e regional, a Comunidade 
Intermunicipal do Vale do Minho, composta pelos 
municípios de Melgaço, Monção, Paredes de 
Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira, decidiu 
dar um passo de gigante e desenvolver esforços 
no sentido de colocar a região na linha da frente, 
em infra-estrutras tecnológicas e equipamentos, 
ao serviço dos municípios e, consequentemente, 
dos munícipes, mas também das empresas e dos 
particulares.

FÓRUM APRESENTOU PORTAIS E 
DEBATEU DESAFIOS DO FUTURO

O Projecto Vale do Minho Digital concluiu os seus 
dois anos e meio de duração com a apresentação 
da sua face mais visível, os portais regional e 
municipais, mas também com um balanço do 
trabalho realizado e uma reflexão sobre os 
desafios do futuro.
Foi assim que decorreu, nos dias 29 e 30 de 
Setembro, o “Fórum Vale do Minho Digital”, uma 
iniciativa que contou com a intervenção de diversas 
personalidades, entre as quais a do Gestor do 
POS_C, Jaime Quesado, do Presidente da UMIC, 
Luís Magalhães e da Presidente da Agência 
para a Modernização Administrativa, Anabela 
Pedroso, que moderaram os três conjuntos de 
apresentações do Fórum - Resultados do Vale do 
Minho Digital, redes de nova geração e novos 
desafios do e-gov.
O projecto Vale do Minho Digital, um investimento 
na ordem dos seis milhões de euros, co-
financiados pelo POS_C - Programa Operacional 
Sociedade do Conhecimento, representou 
um grande salto qualitativo para a região. No 
seu âmbito foi desenvolvido o Portal Regional, 
pensado tanto para habitantes como para 
visitantes, e que agrega conteúdos de toda a 
região, os portais municipais, que passaram a 
disponibilizar, à população, um conjunto de 
informações e diversos serviços online, e ainda 
outros sub-projectos como o Portal empresarial, o 
Museu digital ou o centro tecnológico da EPRAMI, 
entre outros.

VALE DO MINHO CADA VEZ MAIS DIGITAL

Em jeito de conclusão e congratulando os 
intervenientes pelo vasto trabalho até aqui 
desenvolvido, o Presidente da Comunidade 
Intermunicipal, Rui Solheiro, referiu-se ao Vale do 
Minho Digital não como um fim em si mesmo, mas 
como um grande passo de arranque para uma 
região que se quer globalmente digital e que, para 
isso, conta e precisa da participação de todos. 
Aproveitando a presença, no Fórum, da Secretária 
de Estado da Modernização Administrativa, Maria 
Manuela Leitão Marques, Rui Solheiro anunciou 
ainda a criação de um grupo de trabalho com 
vista à implementação, nos cinco municípios da 
Comunidade, das medidas de simplificação e 
eficiência administrativa previstas no âmbito do 
SIMPLEX autárquico.

BANDA LARGA REGIONAL SUPORTADA 
POR FIBRA ÓPTICA

Paralelamente ao Projecto Vale do Minho Digital, 
a Comunidade Intermunicipal é promotora de 
um outro Projecto, de implementação de uma 
rede comunitária de fibra óptica, com cerca 
de 130 Km de extensão, e que liga, em banda 
larga, o território dos cinco concelhos - Melgaço, 
Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova 
de Cerveira.
Este projecto, piloto e absolutamente inovador 
no território nacional, conduziu à constituição 

da empresa intermunicipal Minhocom - Gestão 
de Infra-estruturas de Telecomunicações E.I.M., 
uma empresa público-privada de capitais 
maioritariamente públicos, responsável pela 
construção e gestão das infra-estruturas, bem 
como pela exploração da oferta consequente  
- uma rede pública de comunicações, uma rede 
de transmissão e de distribuição de sinais de 
rádio e de televisão, bem como de serviços de 
acesso à Internet.
Na prática o que acontecerá é que a 
Minhocom, enquanto operadora de operadores, 
disponibilizará a utilização desta rede aos 
diferentes operadores e disponibilizadores de 
serviços, de forma a conseguir viabilizar uma 
oferta diversificada e concorrencial no território 
do Vale do Minho. A rede, que entretanto 
será expandida ao mercado doméstico e 
empresarial, constituindo-se como alavanca 
para o desenvolvimento económico e social da 
comunidade.
A Rede Comunitária do Vale do Minho, que 
representa um investimento de nove milhões 
de euros, projecto aprovado e co-financiado 
pelo POS_C - Programa Operacional Sociedade 
do Conhecimento, vem transformar o Alto 
Minho numa das regiões mais atractivas para o 
mercado das telecomunicações, combatendo a 
info-exclusão, e transformando-se numa região 
deveras atractiva para os investidores.



10 11

Das 46 habitações a custos controlados 
construídas no concelho, 75% já se encontram 
escrituradas e/ou habitadas.
As habitações, de tipologia 3 e 4, inseridas 
em apartamentos e moradias duplex, são 

complementadas com amplos arruamentos, 
zonas ajardinadas e de estacionamento, 
constituindo, no seu conjunto, uma nova e 
ampla zona residencial.
Recorde-se que a construção de habitações a 

custos controlados no concelho foi promovida 
pela Câmara, que alienou o terreno do antigo 
campo de futebol para o efeito, tendo sido a 
sua construção apoiada pelo INH - Instituto 

Nacional de Habitação.

NOVAS HABITAÇõES Já TÊM PROPRIETáRIOS

O Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e 
Jovens (CAT) de Melgaço, que recentemente entrou em 
funcionamento, no espaço correspondente às antigas casas 
dos magistrados judiciais, acolheu já os primeiros utentes.
Denominado como Casa “Raio de Sol”, este Centro, que 
funciona sob tutela do Centro Paroquial e Social de Chaviães, 
em cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social, 
tem capacidade para acolher temporariamente onze crianças/
jovens do distrito que, não dispondo de uma estrutura familiar 
apropriada ao seu integral funcionamento, aqui encontrem 
resposta às suas necessidades de desenvolvimento, num 
ambiente tão familiar quanto possível.
Para o efeito dispõe de quatro quartos duplos e dois 
individuais, berçário, salas de jantar, de estar e de estudo, 
e ainda de um espaço exterior ao ar livre, entre outros, e 
funciona em regime de internado aberto, durante as 24 

horas por dia, sete dias por semana.

Salas de estar e de jantar 

Sala de estudo

Cozinha

Quarto individual e berçário

ANTIGAS CASAS DOS MAGISTRADOS RECEBEM PRIMEIROS UTENTES
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As redes públicas de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais domésticas continuam a ser alvo de forte investimento, estando 

actualmente a ser executadas nas freguesias de Parada do Monte e 

Lamas de Mouro.

Em Parada do Monte, onde as redes abrangerão cerca de 80% da 

freguesia, os trabalhos já se encontram concluídos nos Lugares 

de Cortegada, Carrascal, Lagarteira e Passos, faltando apenas a 

pavimentação das valetas. Mas os trabalhos continuam noutras frentes, 

estando actualmente em execução em Chão de Bezerro e Costa. Em 

Lamas de Mouro as redes foram concluídas na Estrada Municipal, 

decorrendo agora os trabalhos no Lugar de Lamas.

No início de 2009 deverão ter início os trabalhos respeitantes à 3ª fase 

da rede de abastecimento de água à Freguesia de Fiães, adjudicada à 

empresa Aurélios Martins Sobreiro & Filhos, S.A, por 213.790,94 euros 

(+IVA), obra a ser executada no prazo de 300 dias.

A rede de abastecimento de água de Cristóval, que abrange a totalidade 

da freguesia, já se encontra concluída e em funcionamento.

REDES DE áGUA E SANEAMENTO EM LAMAS E PARADA

Parada do Monte Lamas de Mouro

O concelho passará a dispor, a curto prazo, de 

mais um equipamento social. Trata-se de um 

novo lar de idosos, pertencente à Santa Casa 

da Misericórdia, e que terá capacidade para 

acolher 30 novos utentes.

A sua construção, a decorrer em Eiró, encontra-

se em avançado estado de execução, 

permitindo já visualizar a volumetria final do 

edifício. Com dois pisos e organizado em três 

alas, o edifício conta com vinte quartos, salas 

de jantar e de convívio, espaços administrativos 

e de serviços, contando ainda, no exterior, com 

zonas ajardinadas e de estacionamento.

A construção do novo lar, orçada em 1.5 

milhões de euros, é parcialmente financiada 

pelo Ministério da Solidariedade Social, através 

da Segurança Social.

Continuam a decorrer os trabalhos de 

remodelação e ampliação da antiga escola 

primária de Chaviães, com vista à sua 

adaptação a Centro de Dia para idosos.

A sua construção, orçada em cerca de 280 

mil euros, foi aprovada no âmbito do PARES 

- Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais, sendo financiada, 

em 70%, pelo Ministério do Trabalho e da 

Segurança Social.

Este investimento, resultante de um protocolo 

assinado entre a Câmara e o Centro Paroquial 

de Chaviães, entidade que tutelará o seu 

funcionamento, vem dar um contributo decisivo 

na resposta às necessidades da população 

mais idosa do concelho.

CENTRO DE DIA DE CHAVIÃES EM CONSTRUÇÃO

IDOSOS TERÃO NOVO LAR
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Prosseguindo o objectivo de criação de 

excelentes condições para a prática pedagógica 

no ensino pré-escolar e no 1ºCiclo, a Autarquia 

decidiu aglomerar todos os estudantes do 

concelho em dois grandes centros escolares 

localizados, um em Pomares e outro na Vila.

O Centro Escolar de Pomares, o primeiro 

a ser construído no país, encontra-se 

em funcionamento desde o ano lectivo 

2000/2001, acolhendo todos os alunos da 

parte montanhosa do concelho. Agora, e para 

juntar os alunos da zona ribeirinha, encontra-

se em construção um novo centro, na vila, que 

deverá entrar em funcionamento já no próximo 

ano lectivo.

O centro, em construção no recinto anexo 

à Escola EB 2,3/S, constará com um edifício, 

com catorze salas - oito destinadas ao 1ºCiclo 

do Ensino Básico e seis ao Pré-escolar – 

complementadas por outros espaços, como 

biblioteca e área de informática, salas de música 

e polivalente, vestiários, arrecadações para 

materiais didácticos e audiovisuais, secretaria 

e instalações sanitárias diferenciadas para 

adultos, crianças e deficientes. Para além destes 

espaços existirão ainda gabinetes destinados 

à direcção, ao trabalho de professores e 

educadores, de atendimento aos encarregados 

de educação e à associação de pais. No espaço 

exterior será dotado de espaços de recreio, 

cobertos e descobertos, parque infantil, áreas 

verdes e um espaço com capacidade para 

acolher actividades diversas.

O concelho passará a dispor, a médio prazo, de 

uma escola superior de desporto, a construir, 

de raiz, nas imediações do Centro de Estágios.

Para o efeito foi lançado um concurso de 

ideias, destinado a seleccionar o melhor 

estudo prévio e que resultou na escolha, de 

entre as 36 propostas aceites, do anteprojecto 

desenvolvido pelo Arquitecto Pedro Reis, que 

agora desenvolverá os projectos técnicos de 

execução.

De acordo com a memória descritiva, o estudo 

propõe a construção de um edifício longo 

e dinâmico, como uma pista de atletismo, 

formado por um conjunto de dois volumes, 

que lhe permitem uma adaptação natural à 

toponímia do terreno.

A entrada principal, situada a norte, pretende 

facilitar a ligação e a proximidade aos restantes 

equipamentos. A partir da entrada o edifício 

organiza-se através de um átrio de distribuição, 

que permite o acesso independente a todas as 

outras áreas.

O átrio dá acesso à portaria, terraço exterior 

e estacionamento, secretarias e serviços 

administrativos, direcção, anfiteatro e sala de 

aulas práticas. Daqui também é possível o 

acesso imediato à cantina e ao bar, que se 

desenvolvem longitudinalmente ao longo do 

edifício, permitindo estabelecer um contacto 

CONSTRUÇÃO DO SEGUNDO CENTRO ESCOLAR AVANÇA NOVA ESCOLA SUPERIOR EM PROJECTO

constante com o exterior. Neste piso, e 

associadas ao espaço da cantina, encontram-

se as salas de convívio, da associação de 

estudantes e de informática, bem como o 

acesso às áreas técnicas. Do átrio é ainda 

possível aceder ao espaço das aulas teóricas, 

localizado no primeiro piso, e daqui à área 

dos professores e à biblioteca. A ligação ao  

piso -1, que conta com um laboratório de aulas 

práticas e uma sala polivalente, também é feita 

através do átrio da entrada.

A concretização da nova escola, acordada entre 

a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo (IPVC), permitirá a criação 

de novos cursos superiores, para além do de 

Desporto e Lazer, em funcionamento desde o 

ano lectivo 2005/2006, consolidando assim o 

Ensino Superior Público no Concelho.
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Dando continuidade ao processo de 

regeneração urbana que tem vindo a ser 

desenvolvido na sede do concelho, a Câmara 

propõe a realização, durante os próximos dois 

anos, de sete novas intervenções, que incidem 

sobretudo na requalificação de arruamentos 

e espaços públicos envolventes ao Centro 

Histórico, e na requalificação e complemento 

de acessibilidades em áreas edificadas 

absorvidas pelo crescimento da Vila.

As intervenções previstas referem-se a 

área envolvente ao Mercado Municipal 

(construção do novo recinto da Feira semanal 

e reformulação do actual recinto para Praça 

Urbana), à beneficiação de arruamentos 

envolventes ao Centro Histórico (Rua da 

Calçada, Rua Velha, Rua 1.º de Maio e Rua 

Dr. António Durães), à ligação pedonal entre 

Galvão e Monte de Prado (criação de um 

percurso paralelo à EN 202), aos arruamentos 

de acesso a Galvão e a Eiró (beneficiação 

dos arruamentos existentes e construção de 

novos acessos), à beneficiação do antigo 

troço urbano da antiga EN 202 e, finalmente, 

à remodelação da sinalização urbana 

direccional.

No seu conjunto estas sete intervenções terão 

um custo aproximado de quatro milhões de 

euros, tendo sido já candidatadas ao poio do 

ON.2 – Programa Operacional Regional do 

Norte.

VILA BENEFICIA DE NOVAS INTERVENÇõES URBANAS PROMOVER E GERIR AS VISITAS AO PNPG

Para dinamizar e gerir a visitação no Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) estão a ser 

promovidas, pela ADERE Peneda-Gerês, com o 

apoio das Câmaras Municipais que integram 

o Parque, uma série de acções, financiadas 

pelo ON.2 - Programa Operacional Regional 

do Norte.

As acções, em implementação nas diversas 

Portas do Parque, concentram-se em redor 

de quatro ideias chave, que passam pelo 

desenvolvimento de um plano global 

para a gestão e dinamização da visitação, 

pelo estabelecimento de um programa de 

iniciativas, que conta com a estruturação e 

desenvolvimento de programas de actividades 

e serviços turístico-ambientais, de educação, 

interpretação ambiental, e de animação 

cultural, e ainda pela criação de um conjunto 

de materiais e suportes de comunicação e 

marketing, dirigidos aos visitantes e ao público 

em geral.

Em Melgaço, a Porta de Lamas de Mouro 

desempenha um papel fundamental na 

divulgação e promoção da área protegida 

do Parque, que, no concelho, abrange a 

totalidade da freguesia de Castro Laboreiro e 

parte de Lamas de Mouro.

PLANALTO DE CASTRO TERÁ 
VISITAÇÃO ORDENADA

No âmbito desta iniciativa está a ser elaborado 

um plano de valorização e recuperação 

ambiental da área arqueológica do Planalto de 

Castro Laboreiro, com vista à sua valorização, 

dinamização turística e inclusão numa rota 

cultural.

Do plano faz parte a renaturalização de 

áreas de extracção de inertes e de áreas de 

circulação fora dos caminhos, a compilação 

e síntese dos estudos sobre o Planalto, a 

concepção e implementação da interpretação 

do grupo de monumentos megalíticos “Alto da 

Portela do Pau”, a concepção e implementação 

de um percurso eco-turístico, com sinalização 

e interpretação, e a sua promoção, através 

de uma brochura, um filme e uma aplicação 

multimédia.

PORTA DE LAMAS COM NOVA 
EXPOSIÇÃO

De forma a proporcionar aos visitantes um 

maior e melhor conhecimento sobre o PNPG, 

a Porta de Lamas de Mouro tem patente, 

desde Agosto último, uma nova exposição 

permanente.

Na exposição, patente na área complementar à 

recepção, podem ser adquiridos conhecimentos 

sobre os valores naturais e culturais da área 

protegida, com especial ênfase para a parte 

do concelho que integra o Parque -  Lamas 

de Mouro e Castro Laboreiro. No espaço 

existe ainda um quiosque multimédia, através 

do qual se pode visualizar um conjunto mais 

amplo de informações respeitantes ao Parque, 

às Portas, aos trilhos pedestres existentes, e 

ainda a guias de fauna e flora.

INTERVENÇÕES REALIZADAS

A – Centro de Estágios de Melgaço

B – Via de acesso ao Centro de Estágios

C – Acesso ao Monte de Prado

D – Recuperação e revitalização do Rio 

do Porto

E – Requalificação da Rua Rio do Porto

F – Beneficiação urbana da Vila

F.1 – Praça da República

F.2 – Rua Dr. Afonso Costa e 

Rua Hermenegildo Solheiro

G – Arranjo da Rotunda da Calçada

H – Recuperação do Centro Histórico

I – Beneficiação do acesso à Vila

J - Plano de Pormenor das Carvalhiças

INTERVENÇÕES PROPOSTAS

01 – Área envolvente do Mercado

02 – Arruamentos envolventes do Centro 

Histórico

03 – Ligação pedonal Galvão/Monte 

Prado

04 – Arruamento de Galvão

05 – Acesso a Eiró

06 – Beneficiação do troço urbano da 

antiga EN 202

07 – Sinalização urbana área Vila
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CâMARA CRIA GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR...

Dando mais um contributo para o 

desenvolvimento económico do concelho, 

a Câmara Municipal procedeu à criação do 

Gabinete de Apoio ao Investidor, um serviço, 

gratuito e personalizado, de informação e 

apoio.

Este serviço destina-se a todos os 

empreendedores e futuros empresários 

de diversas áreas que pretendam investir 

no concelho, apoiando-os na resolução 

de processos inerentes à sua actividade, 

veiculando informação acerca de legislação 

aplicável à actividade económica em causa, 

fundos comunitários e outros programas de 

financiamento. 

Com a sua criação a Câmara pretende 

melhorar a eficácia de resposta aos 

processos de investimento, captar e fomentar 

o investimento de qualidade, apoiar e 

acompanhar a instalação de empresas no 

concelho aumentando, consequentemente, o 

emprego, e melhorando a qualidade de vida 

da população.

O MelgaçoFinicia, Fundo de apoio ao 

financiamento das pequenas e médias 

empresas do concelho, registou uma adesão 

superior às expectativas iniciais. Para assegurar 

a sua continuidade, a Câmara e a Assembleia 

municipais deliberaram a favor do reforço da 

sua participação, passando a disponibilizar, 

para o ano de 2009, o limite máximo previsto, 

ou seja, 50.000 euros.

Esta verba corresponde à totalidade dos 20% 

previstos de participação pública, sendo os 

restantes 80% (200.000€) assegurados por 

capitais privados – num total de 250 mil euros 

disponibilizados para candidaturas.

Na prática o que acontece é que o empresário 

pode contrair um empréstimo, até ao valor 

máximo de 45.000€, mas só terá de pagar 

juros sobre 80% do valor do emprestado, já que 

os outros 20% são sem juros, correspondendo 

ao incentivo do Município. O MelgaçoFinicia 

apresenta ainda outras vantagens, na medida 

em que pratica uma taxa de juro nominal igual 

à EURIBOR 6 meses, mais um spread de 0,7% e 

garante a inexistência de comissões bancárias 

adicionais para além dos juros cobrados pelo 

banco.

... E REFORÇA VERBAS DO FUNDO MELGAÇOFINICIA

Trata-se pois de um instrumento 

altamente competitivo, através do 

qual se continuará a apostar forte na 

dinamização do tecido empresarial 

do concelho, com vista a um 

crescimento consolidado e 

sustentável da economia local. 

Para mais informações consulte 

o Portal Municipal (www.cm-

melgaco.pt) ou dirija-se ao 

Gabinete de Apoio ao 

Investidor.

POTENCIAL TURÍSTICO DO CONCELHO VALORIZADO

MONTE DE PRADO 
COM TRILHO PEDESTRE

Será implementado, no Monte de 

Prado, um novo trilho pedestre, 

que proporcionará à população 

o usufruto de um espaço 

natural, inserido na Rede Natura, 

enriquecido com uma componente 

informativa e de sensibilização.

O projecto, de revitalização de 

uma área do concelho com 

potencial turístico, nomeadamente 

ao nível do ecoturismo, consiste na 

execução de trabalhos de limpeza 

da levada, na estruturação do 

passadiço e de dois pontos 

de descanso, na marcação e 

sinalização do trilho, na colocação 

de painéis expositores e na sua 

divulgação, através de folhetos.

MINAS DE VOLFRÂMIO 
REQUALIFICADAS

As antigas minas de volfrâmio 

de Castro Laboreiro serão 

requalificadas, transformando-

se num novo ponto de interesse 

no concelho, preservando e 

divulgando, ao mesmo tempo, 

um período importante da história 

de Castro Laboreiro, relacionado 

com a exploração de Volfrâmio, 

ocorrida durante a 2ª Guerra 

Mundial. 

Apesar do número de galerias 

conhecidas ser superior a 40 e 

a área total da zona mineira ser 

grande, proceder-se-á apenas à 

recuperação de duas galerias, de 

forma a não tornar o percurso de 

visita repetitivo, e da represa de 

água, que incluirá uma área de 

lazer.

Atenta às potencialidades turísticas e ao aproveitamento dos recursos naturais e construídos do concelho, a Câmara desenvolveu uma série de 

projectos que visam o estudo da ocupação do território, da organização da paisagem e da sua evolução, com incidência no Planalto de Castro 

Laboreiro, na recuperação dos percursos marginais do Rio Minho, através da implementação de um novo trilho pedestre, e na recuperação de um 

antigo parque mineiro de Castro. 

Traçado do Trilho Pedonal
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Ligação Igreja/Couto/Ferreiros – Procedeu-
se à pavimentação, em tapete betuminoso, desta 
ligação.
Ligação Casaltão/Rêgo – Esta ligação foi 
pavimentada, em tapete betuminoso, no troço entre 
os depósitos de água e o Lugar do Rêgo.
Estrada da Granja – Foi efectuada a pavimentação 
desta estrada, em tapete betuminoso.
Acesso ao Alto de São João – Procedeu-se ao 
alargamento e à pavimentação, em calçada à 
portuguesa, do caminho que dá acesso ao Alto de 
São João.
Caminho do Vale – Efectuou-se o alargamento e a 
construção de muros de suporte neste caminho.
Caminho do Barbeito – Encontram-se concluídos 
os trabalhos de alargamento deste caminho, bem 
como a sua pavimentação, em cimento.
Ligação Carvalhal/Ferreiros de Baixo – Foi 
efectuado o alargamento desta ligação e construídos 
os muros de suporte.
Ligação Aguieira/S. Brás – Iniciaram-se os 
trabalhos de alargamento desta ligação.
Caminho Corredoura/Urgeira -  Está a proceder-
se à abertura de valetas neste caminho, que será 
entretanto pavimentado.
Caminho da Torre – Fez-se a repavimentação de 
um troço deste caminho, no Largo da Torre .
Projecto “Viver melhor em Alvaredo” –   O 
projecto, de apoio à saúde na freguesia, continua 
a decorrer, tendo registado a adesão de mais de 
250 pessoas que, mensalmente, controlam diversos 
aspectos relacionados com a sua saúde.
Cultura/lazer – Ao longo do ano foram levadas 
a efeito algumas iniciativas neste âmbito, como a 
iniciativa Alvaredo Cultural, composta por momentos 
literários, rimas e poesia, foi organizado o magusto 
em honra do Padroeiro, São Martinho, um desfile/
festa de Carnaval e um convívio de São João, em 
colaboração com a comissão de festas. Deu-se ainda 
continuidade ao programa de OTL para jovens.
Iluminação pública – Foram colocados novos 
pontos de iluminação pública, entre Casaltão e 
Barbeito, e entre Ferreiros de Baixo e Carvalhal.
Cemitério Paroquial – Foram executados trabalhos 
de melhoramento no Cemitério, como pintura de 
muros e de portões, tendo ainda sido preparados 
novos jazigos e respectivos passeios de acesso.
Sede da Junta – A sede foi alvo de pequenos 
melhoramentos, com pintura de portões e portas. 
Continuam a decorrer os trabalhos na garagem, 
com vista a acolher o tractor e as alfaias.

Abastecimento de água – Foram colocados tubos de distribuição de 
água nos lugares de Adufreire, Queimadelo, Outeiro e Falagueiras.
Casa Mortuária – Procedeu-se à adaptação da antiga sede da junta de 
freguesia, que se encontra já pronta a funcionar como casa mortuária. A 
remodelação constou de obras de melhoramento e adaptação e ainda da 
compra de mobiliário apropriado.
Caminho aos Casais (Ribeiro de Baixo) –  Foram concluídos 
os trabalhos de beneficiação deste caminho, de acesso a Casais. A 
beneficiação constou de alargamento, construção de muros de suporte 
e pavimentação.
Caminho Terços/Pousios (Ribeiro de Cima) – Estão praticamente 
concluídos os trabalhos de alargamento e de vedação das propriedades em 
mais um troço deste caminho, que posteriormente será pavimentado
Forno Comunitário (Ameijoeira) – Concluiu-se a intervenção neste 
forno comunitário.
Cemitério Paroquial – Procedeu-se à reparação dos muros interiores do 
cemitério novo, que se encontravam danificados.
Cemitério (Ribeiro de Cima) – Foi efectuado o ensaibramento entre 
a capela e o cemitério, e efectuada a drenagem deste último, com 
colocação de tubos e brita.
Diversos – Foram fornecidos diversos materiais para lugares da 
freguesia, bem como prestados serviços com o camião e o tractor

Centro de Dia – Continuam a decorrer os trabalhos de adaptação e ampliação 
da antiga escola primária, a centro de dia para idosos.
Parque de Merendas – Procedeu-se à criação de uma zona de lazer e 
merendas, no Monte do Côtaro, equipada com uma estrutura coberta, onde 
existem assadores e mesas. No exterior encontram-se também mesas de 
apoio e um ponto de água.
Parque de estacionamento – Foram efectuados os muros de suporte ao 
parque, situado junto à Igreja, em colaboração com a Junta Fabriqueira. 
Neste espaço serão ainda construídas instalações sanitárias e será efectuada 
a sua pavimentação.
Ligação Viso/Escuredo – Foram executados trabalhos de beneficiação 
desta ligação.
Caminho Parada/Val/Corveira – Procedeu-se à vedação, em bloco, dos 
terrenos particulares situados ao longo deste caminho.
Caminho Parada de Baixo/Parada de Cima – Está a proceder-se ao 
alargamento e à construção de muros de suporte neste caminho.
Diversos – Foram construídos muros de protecção para os contentores de 
lixo, situados na Estrada Nacional, e efectuada a limpeza de caminhos e 
condutas de água pluviais.

ALVAREDO CASTRO LABOREIRO

CHAVIÃES

Ligação Casaltão/RêgoLigação Igreja/Couto/Ferreiros

Casa Mortuária

Centro de Dia

Caminho Terços/Pousios (Ribeiro de Cima)

Ligação Viso/Escuredo

Caminho aos Casais (Ribeiro de Baixo)

Parque de Merendas

Forno Comunitário (Ameijoeira)

Caminho Parada de Baixo/Parada de Cima

Caminho do Barbeito

Iluminação pública

Estrada da Granja

Diversos – Foram efectuados trabalhos de arranjo 
de valetas, limpeza do espaço correspondente ao 
parque infantil e sua envolvente, e limpeza de 
caminhos e valetas, em toda a freguesia, incluindo 
as da Estrada Nacional.
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Cemitério – Continuação das obras de ampliação do cemitério 
da Freguesia, atingindo-se neste momento a fase de conclusão 
das obras.
Caminho de Cerdeiras – Procedeu-se ao alargamento 
deste caminho, em Virtelo, com regularização do terreno e 
pavimentação. No seu traçado foram substituídos as condutas 
de água pública e respectivos ramais. Foram ainda colocados 
tubagens e caixas para um futuro saneamento.
Muro de Cerdeiras – Foi concluído o muro de suporte para 
recuperar um espaço e criação de estacionamentos e jardim
Iluminação pública – Foram efectuados reforços em toda 
a freguesia, especialmente em zonas onde ainda não existia 
qualquer ponto de iluminação por perto.
Limpeza de bermas e valetas – Foram efectuados trabalhos 
de limpeza de bermas e valetas em toda a Freguesia.
Parque de merendas – Foi criado um espaço, junto a estrada 
N1153, para um futuro parque de merendas, onde foram 
plantadas várias árvores.
Caminho da Cela - Demoliu-se e voltou a erguer-se um muro 
de suporte, que apresentava indícios de possível derrocada.
Caminho do Temporão (Cela) – Procedeu-se ao alargamento 
e pavimentação deste antigo caminho.
Caminho da Capela (Cela) – Procedeu-se à pavimentação 

deste caminho, onde houve necessidade de alargar uma 
pequena ponte para garantir uma melhor acessibilidade.
Abastecimento de água (Virtelo) – Procedeu-se à colocação 
de uma bomba de água e respectiva instalação eléctrica, para 
reforço do abastecimento de água pública.
Abastecimento de água (Cousso) - Foi feita a instalação 
eléctrica no reservatório de Cousso. Também foi instalada 
uma sonda de nível de água e substituída a parte eléctrica do 
sistema de bombagem.
Abastecimento de água (Cela) – Adquiriu-se uma nova 
bomba para captação de água para a Cela e instalação de um 
sistema de controlo por mais adequado para aproveitamento 
máximo e melhor rentabilização dos recursos hídricos.
Sistema de tratamento de água – Foram instalados 
sistemas de tratamento de água e adquiridos equipamentos 
para controlo do mesmo.
Rede de água pública – Procedeu-se a vários trabalhos de 
manutenção da rede pública, nomeadamente à reparação de 
tubagens, à substituição e colocação de novos contadores,  e à 
limpeza de reservatórios e nascentes.
Suportes de contentores do lixo – Deu-se início à 
construção de suportes para os contentores de lixo, para uma 
maior preservação dos mesmos.

Abastecimento de água/saneamento – Encontram-se concluídos e em funcionamento os 
sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais domésticas, no Lugar de 
Cubalhão, estando a decorrer os arranjos exteriores no novo reservatório e na ETAR.
Caminho da Veiga (Orjaz) – Continuam a decorrer os trabalhos de alargamento e construção 
de muros de suporte neste caminho, que posteriormente será pavimentado.
Diversos – Efectuou-se a limpeza de passeios e a outros arranjos no Cemitério Paroquial, bem 
como à limpeza de valetas e caminhos públicos.

Abastecimento de água – Encontra-se concluída e em 
funcionamento a rede de abastecimento de água, permitindo 
assim a ligação de todas as habitações da freguesia à rede 
pública.
Parque de Merendas –  Procedeu-se à criação e equipamento 
de um parque de merendas, em Lamas da Aveleira, com 
assadores, mesas, telheiro e ponto de água.
Igreja – Procedeu-se à colocação, frente à Igreja, de um 
fontanário e dois bancos, em granito.
Cemitério Paroquial – Foram executados trabalhos de 
restauração e pintura de muros, interiores e exteriores, bem 
como à instalação de um fontanário, na entrada do cemitério
Caminho de Mouriga – Foi efectuada a canalização de águas 
bravas e a sua pavimentação.
Ligação Cotos de Pá de Frades/Alto da Ferrada – 
Procedeu-se à limpeza e alargamento deste caminho
Lugar de Ludairo – Foi efectuado o arranjo de uma parcela 
de pavimentação.
Lugar de Porta – Procedeu-se à canalização e pavimentação 
da valeta no fontanário.
Lugar de Pousadas – Foi efectuada a canalização de águas 
bravas na travessia do caminho, valeta e pavimentação
Portas de Paredela – Procedeu-se à colocação de mesa, dois 
bancos de granito e um fontanário.

Sede da Junta – Foi efectuada uma pavimentação, junto à 
sede, e instalado um sistema de rega automática.
Caminho de Tortim – Foram executados vários trabalhos 
neste caminho.
Sinalização – Foram colocados três espelhos de sinalização, 
na Estrada Municipal, entre a estrada nova e a Esquipa
Diversos – Procedeu-se à colocação de grades nas valetas, na 
estrada nova e no Lugar do Ramo, e foi feita a canalização de 
águas pluviais, frente à alfândega e entre a Igreja e a levada 
do Passal.

Abastecimento de água (3ªfase) – A terceira e última fase de execução da rede, que permitirá 
a cobertura de praticamente toda a Freguesia, já foi adjudicada, devendo os trabalhos arrancar 
em breve.
Caminho do Cruzeiro – Procedeu-se ao alargamento deste caminho, situado no Lugar de 
Alcobaça, à construção de muros e suporte e à sua pavimentação, em calçada à portuguesa.
Lugar de Adedela – Foi reconstruído um muro de suporte situado no caminho da escola, que tinha 
desmoronado, bem como foi reparado parte do piso, que também se encontrava danificado.

COUSSO CUBALHÃO

CRISTÓVAL FIÃES

Cemitério

Abastecimento de água

Parque de merendas Abastecimento de água/saneamento

Lugar da Mouriga Caminho do Cruzeiro

Caminho de Cerdeiras

Igreja

Abastecimento de água (3ªfase)

Caminho da Veiga (Orjaz)

Parque de Merendas

Obras de beneficiação em Cousso - 
Foram executadas obras de beneficiação em 
determinados pontos do à lugar de Cousso, 
nomeadamente no fontanário  entrada, no tanque 
e respectivas zonas envolventes. Na intervenção 
foi dada preferência a materiais típicos da zona.
Internet – Está em fase de conclusão um site, 
dedicado à Freguesia.
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Branda da Aveleira – Foi efectuado a pavimentação, em calçada em à 
portuguesa, entre as capelas pequena e da Sra. da Guia, numa extensão 
aproximada de 1500m.
Branda do Covelo – Continuam a decorrer os trabalhos de alargamento 
e pavimentação do acesso à Branda.
Caminho Eiriz/Reboral – Está a proceder-se ao alargamento, 
construção de muros de suporte e pavimentação, por fases, deste 
caminho.
Largo da Igreja – Foram adquiridas algumas propriedades, neste lugar, 
destinas à criação de um parque de estacionamento.
Abastecimento de água – Foi executado um furo, na Sra. do Alívio, e a 
respectiva ligação ao reservatório de água, para reforço da rede pública 
de abastecimento.
Diversos – Procedeu-se à limpeza de valetas e caminhos públicos, em 
toda a Freguesia, incluindo as Brandas.

Cemitério Paroquial – Foram concluídos os trabalhos da 1ªfase de 
alargamento do cemitério, que passou a ter 45 novas sepulturas.
Caminho da Carvalheira – Procedeu-se ao alargamento deste caminho 
e à construção de muros de suporte, bem como à sua pavimentação, 
em cimento.
Contentores do lixo – Foram erguidas protecções, em cimento, para 
todos os contentores da Freguesia.
Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço da iluminação, com a 
colocação de 41 postes, em diversos lugares da Freguesia.
Diversos – Foi efectuada a manutenção e limpeza das vias públicas da 
Freguesia.

Abastecimento de água/saneamento – Encontram-se a decorrer os 
trabalhos de execução das redes públicas de abastecimento de água e 
de tratamento das águas residuais domésticas. 
Caminho de Almafala – Foi efectuada uma beneficiação deste 
caminho, com alargamento, muros de suporte, passagem sobre o regato 
e valetas.
Tanques Públicos – Foram realizadas obras de recuperação nos 
tanques de lavar do tanque situado no lugar de Igreja.
Ponte da Igreja – Procedeu-se ao alargamento desta Ponte e à 
construção de novas guardas.
Sanitários Públicos – Foram arranjados os sanitários públicos, que 
passaram a dispor de espaços diferenciados para homens e senhoras
Diversos – Foram efectuados trabalhos de limpeza no interior do 
Cemitério e nas vias públicas.

Abastecimento de água/saneamento – Encontram-se a decorrer os 
trabalhos de execução das redes públicas de abastecimento de água e 
de tratamento das águas residuais domésticas. 
Lugar de Cortegada – Após o alargamento e vedação das propriedades, 
procedeu-se entretanto à pavimentação do Caminho do Teso.
Caminho da Barroca – Foi efectuada a drenagem de águas pluviais e 
efectuada a pavimentação, em cubo, deste caminho, que liga Trigueira 
e Carrascal.
Caminho dos Fojos -  Executou-se a pavimentação deste caminho.
Caminho na Costa – Procedeu-se à pavimentação deste caminho, 
situado no Lugar da Costa.
Ligação Parada/Gave – Foram colocadas as guardas de segurança 
nesta ligação, no troço que respeita à Freguesia. 
Chão de Madeiro - Procede-se à abertura de um caminho, em terra, de 
acesso às propriedades.
Tanque público – Foram executados trabalhos de beneficiação do 
tanque, localizado em Chão de Bezerro.
Regadio da Abelheira – Foram colocados cerca de 200m de tubagens 
de distribuição de água, para apoio ao regadio.
Regadio do Burrageiro – Procedeu-se à colocação de cerca de 80m de 
tubos, para apoio ao regadio.
Brandas - Realizaram-se trabalhos de limpeza de mata, no espaço 
em redor das habitações, e nas bermas e caminhos, nas brandas de 
Travassos e Mourim.
Diversos – Foram efectuados trabalhos de limpeza, de valetas e 
caminhos públicos, por toda a Freguesia.

GAVE PAÇOS

LAMAS DE MOURO PARADA DO MONTE

Branda da Aveleira Cemitério Paroquial

Caminho de Almafala

Caminho na Costa

Caminho da Carvalheira

Abastecimento de água/saneamento Caminho da BarrocaAbastecimento de água/saneamento

Caminho Eiriz/Reboral

Branda do Covelo

Contentores do lixo

Ponte da Igreja Ligação Parada/Gave
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EN 202/Escola/Sarrada (2ª fase) –  Continuam a decorrer os 
trabalhos de alargamento deste acesso, que vai sendo efectuado por 
partes.
Ligação Casalmaninho/Barbeito – Concluíram-se os trabalhos de 
alargamento e de construção de muros de suporte neste acesso, que 
posteriormente será pavimentado.
Caminho do Samão – Foi efectuado o alargamento e a construção 
de muros de suporte neste caminho, que posteriormente será 
pavimentado.
Ponte de Telhada – Procedeu-se ao alargamento desta Ponte, bem 
como ao arranjo da área envolvente, incluindo o tanque de lavar.
Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço da linha e à colocação de 
novos pontos de iluminação pública, entre a Escola e o lugar de Igreja, e 
ainda no Caminho dos Gorgulhos.
Diversos – Foram efectuados trabalhos de limpeza de valetas e caminhos 
públicos, por toda a Freguesia.

Ligação Prado/Paderne – Foi efectuada a pavimentação desta estrada, 
em tapete betuminoso.
Caminho dos Bouços – Continuam a decorrer os trabalhos de 
alargamento e de construção de muros de suporte neste caminho.
Ligação Serra/Breia – Foi efectuada a pavimentação, em tapete 
betuminoso, desta artéria, uma das principais da Freguesia.
Abastecimento de água – Procedeu-se à remodelação de alguns pontos 
da rede, com substituição de tubagens, e à colocação de contadores nas 
habitações.
Diversos – Foi efectuada a limpeza de valetas e caminhos públicos, um 
pouco por toda a Freguesia. 

PENSO

PRADO
Ponte de Telhada

Caminho dos Bouços

Caminho do SamãoLigação Casalmaninho/Barbeito

Ligação Prado/Paderne

Iluminação pública

Ligação Serra/Breia

Cemitério - Continuam a decorrer os trabalhos de 
construção do novo cemitério (1ª fase), em implantação 
nas imediações do actual. 
Abastecimento de água – Foi efectuado o reforço da 
Rede pública de abastecimento, através da colocação de 
novos tubos de distribuição.
Saneamento – O sistema de saneamento foi reforçado, 
com a entrada em funcionamento da ETAR de Saínde/
Estivadas, tendo ainda sido estendido ao Lugar de 
Penelas, que entretanto será ligado à rede.
Caminho Crastos/Gramoínha – Depois do 
alargamento e da construção de muros de suporte, este 
acesso foi entretanto pavimentado.
Lugar de Penelas – Foi executada a pavimentação 
deste lugar.
Lugar de Longarinha – Procedeu-se à pavimentação 
do lugar.
Acesso a Porto Rio – Efectuou-se a pavimentação 
deste acesso.
Caminho Cruz/Veigas – Foi efectuada a pavimentação 
deste caminho.
Caminho do Cabo – Foi efectuada a pavimentação 
deste caminho.
Acesso ao Centro Escolar de Pomares – O acesso a 
este estabelecimento de ensino foi pavimentado.
Lugar de Aldeia de Baixo – Procedeu-se à 
pavimentação de um acesso deste lugar.
Estrada dos Fojos (Sante) – Após a abertura deste 
acesso, encontram-se a decorrer os trabalhos de 
construção de muros de vedação e suporte, assim como 
de canalização das águas.
Estrada Queirão/Feira do Gado – Está praticamente 
concluída a estrada de ligação entre estes dois lugares, 
faltando apenas a sua pavimentação, que aguarda a 
passagem do saneamento.
Estrada Saínde/Estivadas - Foram colocados rails 
de protecção em alguns pontos mais perigosos desta 
estrada.
Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço da 
iluminação na freguesia, através da colocação de novos 
postes e candeeiros.
Gabinete de saúde – Este gabinete, em funcionamento 
há ano e meio, nos primeiros sábados de cada mês, na 
sede da Junta, já realizou mais de 1.100 consultas.
Feira Mostra – Organizada anualmente durante o mês 
de Dezembro, esta feira tem por objectivo promover as 
potencialidades da Freguesia, sendo também um espaço 
de convívio entre locais e visitantes.
Diversos – Foi efectuada a limpeza de valetas e 
aquedutos, por toda a Freguesia .

PADERNE

SaneamentoCemitério (novo)

Lugar de Longarinha

Estrada Queirão/Feira do Gado

Lugar de Penelas
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Saneamento – A rede de tratamento de águas residuais domésticas 
(saneamento) foi concluída, passando a abranger a totalidade da 
Freguesia.
Ligação Santo Amaro/Folia – Foi efectuada a pavimentação deste 
acesso, em tapete betuminoso
Ligação cruzamento/Igreja –  Procedeu-se à pavimentação do troço 
entre o cruzamento da Estrada Nacional e a Igreja
Diversos – Foram executados trabalhos de limpeza no Cemitério, e nas 
bermas e valetas dos caminhos públicos da Freguesia.

Abastecimento de água – Encontra-se em fase de conclusão a 
construção de um novo depósito de água, que vem assim reforçar o 
abastecimento de água à Freguesia.
Ligação Veiga/Santo André – Concluíram-se os trabalhos de 
alargamento desta ligação, que entretanto será pavimentada.
Acesso Santo André/Requeijo – Continuam a decorrer os trabalhos 
de construção de muros de suporte neste acesso, que será entretanto 
pavimentado.
Cemitério Paroquial – Procedeu-se à pavimentação de todos os 
passeios interiores do Cemitério.
Junta de Freguesia – Encontra-se em fase de conclusão a construção 
de um armazém, anexo à edifício da Sede da Junta, destinado a recolher 
o tractor, a carrinha e outros materiais.
Diversos – Procedeu-se ao arranjo de dois caminhos de acesso aos 
montes, em Devesa e Chão da Mó, e efectuada a limpeza de valetas e 
caminhos públicos, por toda a Freguesia.

Saneamento – Concluiu-se e entrou em funcionamento o sistema 
de tratamento de águas residuais domésticas, ligado à nova ETAR de 
Telheiro, abrangendo os lugares de Telheiro, Carvalhos, Pombeira e 
Cerdedo.
Cemitério Paroquial – Concluíram-se os trabalhos na área exterior do 
alargamento do cemitério, com revestimento de muros em pedra e dos 
pilares à entrada.
Caminho do Telheiro – Foram realizados trabalhos de alargamento 
e construção de muros de suporte deste caminho, que liga o lugar ao 
regato. Aqui foram ainda colocados tubos de canalização de águas 
bravas e uma caixa.

Capela de Santo Cristo – Foi efectuada a beneficiação desta Capela, 
com repavimentação interior, em granito, pintura e com a colocação, no 
exterior, de dois bancos, também em granito.
Rua dos Moinhos (Galvão) –   Encontram-se em concluídos os 
trabalhos de beneficiação deste arruamento, onde foram colocadas 
novas condutas de água de abastecimento público e de regadio, sendo 
posteriormente pavimentado.
Rua das Carvalhiças – Foi efectuada a pavimentação desta Rua, entre 
a Alameda e o Convento.

REMOÃES S. PAIO

ROUSSAS VILA
Ligação cruzamento/Igreja

Abastecimento de água

Caminho do Telheiro Rua dos Moinhos (Galvão)

Ligação Santo Amaro/Folia Junta de FreguesiaAcesso Santo André/Requeijo

Saneamento Rua das Carvalhiças

Cemitério
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A cultura voltou a estar em festa, entre os dias 

8 e 10 de Agosto, atraindo, como é habitual, 

milhares de visitantes, entre locais, nacionais e 

estrangeiros.

Durante a edição deste ano, a vigésima sexta, 

os visitantes encontraram, em redor de toda 

a zona histórica, diversos espaços temáticos 

dedicados ao livro e à leitura, ao artesanato, 

às artes e ofícios, ao Alvarinho e à gastronomia 

local. Por entre os percursos assistiram a outras 

surpresas, de animação e artes de rua. Houve 

ainda teatro, com a actuação dos grupos locais 

“Os Simples” e “Serranilha”, e a encenação 

da Lenda de Inês Negra pela Associação 

Comédias do Minho, o sempre colorido Festival 

Internacional de Folclore, a apresentação do 

Boletim Cultural nº7, o concurso de Vinho 

Alvarinho e a animação nocturna, com Marco 

Paulo e os FINGERTIPS.

CULTURA DE NOVO EM FESTA

Depois de se apresentarem perante o grande 

público, durante a Festa da Cultura, os 

grupos locais de teatro amador “Os Simples” 

e “Serranilha” subiram ao palco da Casa da 

Cultura, fidelizando público e apostando na 

continuidade do trabalho desenvolvido.

Dedicando ao teatro as noites do fim-de-

semana de 19 e 20 de Setembro, muitos foram 

os melgacenses que assistiram à apresentação 

das peças “O retábulo das maravilhas”, 

apresentado pelo grupo “Os Simples”, e “Job 

que gritas em mim”, pelos “Serranilha”.

GRUPOS LOCAIS DE TEATRO AMADOR FIDELIZAM PúBLICO

Serranilha
Já lá vão alguns anos desde que alguns jovens da freguesia de 

Parada do Monte se juntaram para, em celebrações mais ou menos 

tradicionais realizadas no seio da comunidade, dar o seu contributo 

para manter a terra com vida e dinamismo.

Assim, e após diversos anos a realizarem um fantástico trabalho na 

freguesia, lançaram-se agora no desafio de criar o grupo de teatro 

amador, capaz de cativar, cada vez mais, aqueles que por força das 

circunstâncias têm de abandonar a terra.

Os Simples
Trata-se de um grupo local de teatro amador orientado, até 1974, 

pelo grande melgacense Vasco de Almeida, autor e encenador de 

diversas revistas e peças teatrais.

Com o seu falecimento o grupo separa-se, retomando a sua 

actividade apenas em 2005, sob orientação da Companhia de 

Teatro Comédias do Minho e contando com o apoio da Câmara 

Municipal.
A música e artes de rua animaram a festa

Feiras de artesanato e de artes e ofícios
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A Câmara e a Associação Comédias do Minho 
trouxeram de novo o teatro ao concelho, 
com a apresentação, entre os dias 3 e 7 de 
Dezembro, da peça Eldorado.
Trata-se de uma produção própria, encenada e 
adaptada por Pedro Penin, a partir de vídeos do 
Youtube e do universo de Steven Berkoff, e que 
aborda os diversos tipos de pânico associado 
à vida moderna.
Interpretada por Gonçalo Fonseca, Luís 
Filipe Silva, Mónica Tavares, Rui Mendonça e 
Tânia Almeida, esta comédia pôde ser vista 
gratuitamente nas freguesias de Penso, Vila, 
Parada do Monte e Castro Laboreiro.

SERVIÇOS EDUCATIVOS 
PROMOVERAM 
SCRIPTORIUM MÓVEL

O Aproximarte - Projecto Pedagógico 
da Associação Comédias do Minho 
promoveu, durante o mês de Dezembro, 
duas actividades de “Scriptorium móvel”, 
destinadas, uma aos alunos do 1ºCiclo e, 
a outra,  a agentes educativos.
Assim, nos dias 2 e 3, cerca de oitenta e 
cinco crianças participaram numa oficina 
de criação de livros, a partir da visita a doze 
gabinetes temáticos. No interior de cada 
gabinete, e através de diferentes técnicas e de 
estímulos visuais, os participantes construíram 
os componentes fundamentais de uma história, 
que posteriormente organizam e montam, 
criando um livro novo e único.
Também no dia dois decorreu, na Casa da 
Cultura, uma acção de formação de criação 
livreira, através da qual os agentes educativos 
participantes conceberam livros, partindo de 
diferentes modelos, técnicas e recursos. A sua 
realização enriqueceu os participantes com 
novas ferramentas e métodos, para pôr em 

prática noutros contextos educativos.

ELDORADO – UMA COMéDIA DO MINHO

Durante os meses de Novembro e Dezembro 

decorreram, na Biblioteca Municipal, duas 

actividades apoiadas pela Direcção-geral do 

Livro e da Biblioteca (DGLB).

A primeira, que contou com a participação de 

um grupo de 64 alunos do 6ºano, foi “A noite 

de Natal”, uma história de Sophia de Mello 

Breyner, encenada e interpretada por Paulo 

Lages. Tratou-se de uma leitura encenada, com 

ilustração cénica, através da manipulação de 

adereços sugeridos pela história.

A segunda juntou um grupo, de bibliotecários, 

professores, educadores e animadores, 

em redor da arte de contar contos. A acção 

de formação, concebida pela Companhia 

Panda-Pá e realizada por Carolina Marcolla, 

conduziu os participantes a trabalhares com 

diferentes técnicas teatrais e dinâmicas de 

equipa, destacando a utilização de máscaras 

expressivas e dotando-os com diferentes 

“ferramentas” para abordar e contar uma 

história.

BIBLIOTECA PROMOVEU ACÇõES

Partilhar o gosto pelos livros e pela leitura, 

compartindo histórias e experiências, analisando 

obras, produzindo textos, trocando impressões 

sobre autores ou simplesmente dando a conhecer 

ou recolhendo opiniões, eis algumas boas razões 

que poderão levá-lo a juntar-se ao Clube de 

Leitura, uma iniciativa da Biblioteca Municipal.

O Clube, ao qual poderão pertencer todas 

as pessoas interessadas, através de inscrição, 

instituirá assim uma comunidade de leitores 

que sentem satisfação em partilhar “coisas 

de ler”, ao mesmo tempo que contribui para o 

desenvolvimento cultural e para a qualificação 

dos tempos livres da população do concelho.

CLUBE DE LEITURA… JUNTE-SE A NÓS!
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Cerca de 1500 crianças visitaram, durante o mês 

de Novembro, a exposição “Protege o que é 

bom”, organizada pela empresa Tetra Pak, onde 

participaram em diversas actividades lúdico-

pedagógicas.

A exposição abordou essencialmente temas 

relacionados com a saúde, a nutrição, o ambiente 

e a solidariedade, “trabalhados” através de 

actividades como a “Roda dos Alimentos”, que 

procurou dar a perceber quais as escolhas a fazer 

e em que quantidades, e o jogo “Desenha o que 

é bom para ti”, que desafiou os mais pequenos a 

desenharem o que consideram bom para a saúde. 

Houve ainda uma equipa de animadores a contar 

histórias, e a encenação de duas peças de teatro 

de fantoches. 

Melgaço acolheu a etapa final deste projecto, 

visitado já por mais de 60 mil pessoas, e através 

do qual a Tetra Pak, e a Câmara, dão o seu 

contributo para a sensibilização dos cidadãos 

para estilos de vida saudáveis e para a promoção 

de valores de cidadania, como a solidariedade 

e a separação das embalagens com vista à sua 

posterior reciclagem. 

CASA DA CULTURA ACOLHEU DIVERSAS 
EXPOSIÇÕES

A Casa da Cultura acolheu ainda muitas outras 

exposições, de carácter individual, colectivas e 

comemorativas, entre outras.

Assim, e durante o mês de Setembro, Melgaço 

uniu-se à comemoração dos 140 anos de Camilo 

Pessanha – um poeta ao longe e, a partir do dia 

14, expôs as peças que lhe têm vindo a ser doadas, 

no sentido de as dar a conhecer ao público e, 

simultaneamente, “Recordar”. Em Outubro foi 

tempo de perceber as “Miradas” de Maria Rosa 

Casal Branco, enquanto entre Dezembro e Janeiro 

pode ser apreciada a louça regional de Viana do 

Castelo, exposta pela Ideal Grés.

CRIANÇAS APRENDERAM A “PROTEGER O QUE é BOM”

Como espaço de promoção e recepção dos 

visitantes do Parque Nacional da Peneda-

Gerês, a Porta de Lamas de Mouro acolhe 

grupos organizados de visitantes e de 

estudantes, permitindo, assim, um melhor 

enquadramento histórico-geográfico com 

toda a área envolvente.

Neste contexto acolheu diversas visitas 

de grupos organizados, de excursionistas, 

montanhistas, escuteiros, etc, entre os quais 

os membros de um Rotary Clube francês e da 

British Society of Portugal.

Também no âmbito do Programa de educação 

ambiental é alvo de visitas de estudo, 

realizando, com os alunos, diversas actividades 

recreativas e educativas. Durante o presente 

ano lectivo recebeu já o Externato Paulo VI, 

de Braga, e da Escola Secundária Senhora 

da Hora, do Porto, e ainda a visita de alunos 

do ensino superior, integrados nos cursos de 

Turismo da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do IPVC e de Engenharia do Ambiente, 

da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.

A Porta organiza ainda outras actividades de 

promoção turística e ambiental, juntamente 

com as escolas do concelho, como foi o caso 

da actividade “Conhecer o Cão de Castro 

Laboreiro”, desenvolvida com os alunos e 

professores do 1º ciclo do Centro Escolar de 

Pomares.

O programa da acção contou com componentes 

teóricas e práticas, como a apresentação do 

cão, visita ao canil dos Montes de Laboreiro, e 

uma oficina de desenho/pintura.

PORTA DINAMIZA VISITAS E ACTIVIDADES

Escola Secundária Senhora da Hora Centro Escolar de Pomares Clube de Montanhismo

British Society of PortugalExternato Paulo VI
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Para garantir a qualidade e o bom funcionamento do ensino no 

concelho, bem como a igualdade de oportunidades, a Câmara 

desenvolve esforços e presta apoios em diversas áreas, apoios esses 

que representam, no seu conjunto, uma despesa 

anual de cerca de 700 mil euros.

Os apoios, prestados sobretudo ao ensino pré-

escolar e ao 1ºCiclo, mas também a outros 

níveis de ensino, respeitam à acção social 

escolar, que através dos auxílios económicos 

apoia os alunos carenciados na compra de 

livros, material escolar, nas refeições e no 

transporte escolar, gratuito 

dentro do ensino obrigatório, e 

respectivos acompanhantes, 

passando pelo alargamento 

do ensino de inglês, da 

actividade física e desportiva e do prolongamento de horário no Pré-

escolar, e pelas actividades de enriquecimento curricular do 1ºCiclo, 

entre outros.

No próximo ano lectivo, e de acordo 

com o protocolo de transferência de 

competências assinado entra o Município 

e o Ministério da Educação, todas as 

despesas referentes à manutenção dos 

edifícios escolares, ao pagamento do 

pessoal não docente, e às despesas 

de acção social escolar, do Pré-escolar 

até ao Secundário, passam a ser 

da responsabilidade 

da Autarquia.

CâMARA MULTIPLICA APOIOS À EDUCAÇÃO

O Arquivo Municipal, que desde 2004 tem 

vindo a resgatar material em estabelecimentos 

de ensino desactivados, tomou a iniciativa de 

devolver alguns desses materiais aos originais 

proprietários. 

A recolha, efectuada com o objectivo de 

recuperar e preservar a memória das antigas 

escolas primárias, decorreu em Fiães (Adedela 

e Terreiro), em Cristóval (S. Gregório), em 

Chaviães (Portela) e em Paderne (Além, Peso 

e Cabeceiras).

Redundaram desta recolha essencialmente 

os registos diários da frequência com 

informações relativas às presenças, faltas e 

movimento dos alunos, alguns copiadores de 

correspondência, actas, livros de ponto, registo 

de visitas respeitantes ao serviço de inspecção 

e disciplina bem como de orientação 

pedagógica e aperfeiçoamento de ensino, 

entre outros da Caixa escolar nomeadamente 

livros de registo de sócios, actas, bem como 

os estatutos publicados e registos de receita 

e despesa.

Como resultado desta iniciativa foi ainda 

recolhido um conjunto significativo de 

cadernos dos antigos alunos das Escolas 

Primárias de Chaviães, Núcleo da Portela e 

de Paderne, Núcleo do Peso. Para proceder 

à sua recuperação os interessados deverão 

consultar, no Portal do Município, a lista de 

cadernos disponíveis, e/ou dirigirem-se Arquivo 

Municipal.

RECUPERAR CADERNOS E MEMÓRIAS
MINISTÉRIO OFERECEU COMPUTADORES E AUTARQUIA 
SUPORTA DESPESAS COM A INTERNET

Os sessenta e sete Magalhães entregues em Pomares foram distribuídos 
por intermédio do Ministério da Educação, no âmbito do programa 
“e.escolinha”, que financia a sua compra a preços reduzidos - 0€, 20€ 
ou 50€, conforme o enquadramento nos escalões da acção social 
escolar.
Reconhecendo o empenhamento e a importância de familiarizar 
as crianças com os computadores, que classificou como “o lápis e a 
caneta deste século”, o Presidente da Câmara, Rui Solheiro, anunciou 
a comparticipação da Autarquia em alguns custos, nomeadamente 
assumindo as despesas de ligação à internet dos alunos do concelho 
com menor capacidade económica (escalão A).

CENTRO ESCOLAR DE POMARES RECEBEU PRIMEIROS MAGALHÃES DO CONCELHO

Os alunos de Pomares foram os primeiros do concelho a receber, no 
passado dia 12 de Novembro, o pequeno e inovador Magalhães.
Durante o acto simbólico de entrega muitos eram os sorrisos espalhados 
pelas salas de aula, onde os alunos, sentados frente ao “azulinho”, 
experimentaram pela primeira vez a magia de ter o seu primeiro 
computador portátil pessoal.

Mas, como há horas para trabalhar e para brincar, o Magalhães é, 
na escola, um excelente instrumento de trabalho que, contando com 
a participação e o empenho dos professores, conduzirá uma nova 

geração a dominar as novas tecnologias de informação.
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Para dar resposta ao grande número de 

inscrições registado na primeira viagem com 

destino ao Santuário de Lourdes, realizada em 

Maio passado, decorreu, entre os dias 2 e 5 de 

Setembro, uma segunda viagem, que contou 

com a participação de 121 convivas.

Esta segunda iniciativa cumpriu um programa 

em tudo igual à primeira, com paragens em 

León e Burgos, passando por San Sebástian 

e chegando a Lourdes, onde se procedeu à 

visita ao Santuário - Basílica, Igreja Subterrânea, 

Via Sacra, Gruta das Aparições - ao percurso 

comemorativo dos 150 anos das aparições, 

participação na procissão de velas e visita às 

grutas de Betharram. O regresso foi via Bilbao, 

onde decorreu o almoço e uma visita à cidade. 

Atendendo à forte participação e ao entusiasmo 

demonstrado pelos participantes nas viagens, 

está garantida, por parte da Câmara, a 

continuidade deste tipo de actividades.

LOURDES RECEBEU SEGUNDO GRUPO DE IDOSOS

A Casa da Cultura foi palco, no passado 

dia 12 de Dezembro, de um Seminário 

sobre violência doméstica, que contou com 

a presença de oradores provenientes de 

instituições com intervenção nesta matéria, 

e com a participação de diversos técnicos 

relacionados com as áreas da intervenção 

social e comunitária, entre outras.

A iniciativa, organizada pela Câmara e pela 

CPCJ-Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens de Melgaço, surgiu no âmbito de um 

grupo de trabalho dinamizado pela CPCJ, e 

que entende a violência doméstica como um 

importante factor de risco para as crianças que 

convivem com esta realidade no seu agregado 

familiar.

A sua realização contribuiu, essencialmente, 

para sensibilizar a população, alertando 

consciências e intervenientes para o cada vez 

mais importante papel de todos no combate a 

esta sinistra realidade.

VIOLÊNCIA DOMéSTICA FOI TEMA DE SEMINáRIO

Incentivo à natalidade/adopção: 
Atribuição de um subsídio de nascimento e 

adopção no valor de: 

- 500€ (Quinhentos euros) - para o primeiro e 

segundo filhos;

- 1.000€ (Mil euros) - a partir do terceiro filho, 

inclusivé.

Beneficiam deste incentivo todos os residentes 

no concelho (conforme prova a efectuar 

através do Bilhete de Identidade, Cartão de 

Eleitor ou Cartão de Cidadão).

A sua atribuição, a efectuar numa única 

prestação, deverá ser requerida junto da Divisão 

de Acção Social e Educação deste Município, 

sendo acompanhada de prova do nascimento 

completo e com vida ou da adopção.

Apoio à primeira infância:
Reembolso do montante dispendido com a 

mensalidade da creche, para os agregados 

familiares, residentes no concelho, e que 

estejam incluídos no primeiro escalão da tabela 

de mensalidades praticada pela instituição.

A devolução do valor pago será efectuada 

mensalmente, mediante a apresentação do 

respectivo recibo, até ao dia 15 do mês seguinte, 

na Divisão de Acção Social e Educação.

Apoio aos casais jovens:
Isenção das taxas de edificação para jovens 

até aos 35 anos, devidas pela construção/

reabilitação da primeira habitação própria (até 

250 m2 de área de construção).

Apoio a famílias numerosas:
Alteração dos escalões de consumo de água, 

para as famílias com um agregado igual ou 

superior a 5 pessoas, de forma a despenalizar 

a tarifação das famílias mais numerosas.

Apoio aos Idosos:
Redução de 50% nas tarifas e taxas praticadas 

nos diversos espaços culturais, desportivos e 

de lazer sob gestão Municipal, para as pessoas 

com idade igual ou superior a 65 anos, 

residentes no concelho.

Pode usufruir deste desconto, mediante a 

apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão 

do Cidadão, em espaços como o Centro de 

Estágios, as Piscinas Municipais, a Casa da 

Cultura, os espaços museológicos, e a Porta de 

Lamas de Mouro, entre outros.

Descida de impostos:
(a) Redução da carga fiscal em termos de IMI 

e IMT:

Taxas a aplicar em 2009:

- Prédios Rústicos - 0.8% (percentagem fixa)

- Prédios Urbanos - 0.7% (redução de 12,5%) 

- Prédios Urbanos avaliados nos termos do 

CIMI - 0.2% (redução de 60%)

(b) Redução da carga fiscal em termos de IRS:

O Município abdica, a favor dos munícipes, 

da sua participação anual, de até 5%, no IRS 

dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 

respectiva circunscrição territorial.

Esta alteração terá efeito a partir da declaração 

de rendimentos do ano de 2009.

Regeneração urbana:
- Redução em 50% da taxa aplicada aos prédios 

classificados como de interesse público, de 

valor municipal ou de património cultural;

- Isenção de Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas (IMT) e Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI), por um período 

de 2 anos, para os prédios urbanos objecto 

de reabilitação, quando inseridos no Centro 

Histórico da Vila ou na área de influência da 

Zona Termal do Peso;

- Agravar em 30% a taxa aplicável a prédios 

urbanos degradados, incentivando assim a 

regeneração urbana.

Apoio ao Investimento: 
- Fixação da taxa de derrama em 0%, aplicável ao 

lucro tributável sujeito e não isento de IRC, como 

medida de fomento económico;

- Manutenção do Protocolo do Programa Finicia 

como medida de atracção e fixação da iniciativa 

privada;

- Criação do Gabinete de Apoio ao Investidor.

CâMARA BAIXA IMPOSTOS E ATRIBUI SUBSÍDIOS

O Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS) de Melgaço, aprovado em reunião de Câmara e de Assembleia municipais, prevê a 

concretização de uma série de medidas, de política social e económica, que vêm reforçar e ampliar as opções que têm vindo a ser seguidas ao 

longo dos anos.

A Câmara coloca assim à disposição dos melgacenses oito medidas de apoio, direccionados para a protecção da família, da natalidade e da 

terceira idade, e de incentivo à fixação de jovens no concelho.
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O funcionamento no concelho de uma 

Unidade Móvel de Saúde (UMS), protocolado 

entre o Ministério da Saúde e a Câmara, 

tornou possível aproximar os cuidados de 

saúde de quem mais deles necessita, seja 

pela dependência ou pelo avanço da idade, 

assegurando assim a igualdade social na 

prestação destes cuidados.

Para o efeito a UMS realiza visitas quinzenais 

a todas as freguesias do concelho, à excepção 

da Vila, onde presta cuidados de enfermagem, 

fazendo o controle de diabetes, a medição da 

tensão arterial, o apuramento do índice de 

massa corporal, a administração de vacinas, a 

renovação do receituário, em articulação com 

o médico de família, a avaliação do estado 

de saúde e da necessidade de um eventual 

encaminhamento dos utentes.

Desde a sua entrada em funcionamento, em 

finais do mês de Junho, foram já realizadas 

cerca de duas mil consultas, correspondendo 

65% a utentes até aos 74 anos, 25% entre os 

75 e os 84, e os restantes 10% a maiores de 

85 anos.

UNIDADE MÓVEL DE SAúDE REGISTA CERCA DE 2000 CONSULTAS

JANEIRO SEMANA PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

1.ª 
QUINZENA

1.ª
SEMANA

10H00 – 12H00
Castro Laboreiro

 - 
Vila

Castro Laboreiro
 – 

Ribeiro de Cima

Paderne
Saínde (cruzamento 

para a Capela)

Parada do Monte
Salão

 Paroquial

S. Paio
Sede da Junta

13H00 – 15H00
Castro Laboreiro -  
Ribeiro de Baixo

Lamas de Mouro
Sede da Junta

Paderne
Centro Escolar de 

Pomares

Cubalhão
Sede da Junta

Rouças
Sede da Junta

2.ª
SEMANA

10H00 – 12H00
Penso

Sede da Junta
Gave

Sede da Junta
Fiães

Sede da Junta
Prado

Sede da Junta
Paços

Lugar de Sá

13H00 – 15H00
Alvaredo

Sede da Junta
Cousso

Sede da Junta
Cristóval

Sede da Junta
Remoães

Largo da Igreja
Chaviães

Sede da Junta

2.ª 
QUINZENA

3.ª
SEMANA

10H00 – 12H00
Castro Laboreiro-

 Vila

Castro Laboreiro 
– 

Caínheiras

Paderne
Sede da Junta

Parada do Monte
Salão

Paroquial

S. Paio
Sede da Junta

13H00 – 15H00

Castro Laboreiro

 – 

Adofreire

Lamas de Mouro
Alcobaça

Paderne
Sante

Cubalhão
Sede da Junta

Rouças
Sede da Junta

4.ª
SEMANA

10H00 – 12H00
Penso

Sede da Junta
Gave

Sede da Junta
Fiães

Sede da Junta
Prado

Sede da Junta
Paços

Sede da Junta

13H00 – 15H00
Alvaredo

Sede da Junta
Virtelo

L.go do Cruzeiro
Cristóval

Sede da Junta
Remoães

Largo da Igreja
Chaviães

Sede da Junta

CALENDáRIO DE VISITAS DA UMS ÀS FREGUESIAS

Desde a sua construção, nos anos 90, que 

as Piscinas Municipais têm vindo a oferecer, 

à população, um espaço destinado à 

aprendizagem e prática desportiva aquática, 

mas também ao lazer e/ou tratamento.

Dotado de uma piscina coberta e de um 

tanque de aprendizagem, este espaço oferece 

a possibilidade de, a partir dos seis meses 

de idade, aprender a nadar, aperfeiçoar 

técnicas ou trabalhar para a melhoria da 

saúde física e mental, podendo ainda usufruir 

de outros serviços e/ou equipamentos, como 

o polidesportivo descoberto, o ginásio ou a 

sauna.

Com o aumento da oferta, também tem sido 

notório a aumento da procura deste espaço 

que, durante 2008, contabilizou mais de 27 

mil utilizadores, 81% dos quais pagantes. Os 

restantes 19%, que usufruem gratuitamente 

da piscina, são maioritariamente crianças e 

estudantes, menores de cinco anos, alunos dos 

jardins-de-infância e do 1ºCiclo, mas também 

da APPACDM, da Escola EB 2,3/S e do IPVC.

De entre os cerca de vinte e dois mil pagantes, 

e a título de curiosidade, fique a saber que 72% 

dos utilizadores são residentes no concelho, 

6% são provenientes de outros concelhos e 

22% têm nacionalidade espanhola.

PISCINA MUNICIPAL BATE RECORD DE UTILIZADORES

Se tem mais de 65 anos, ou é dependente

COMPAREÇA!
As consultas são gratuitas
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MINHO-LIMA COM NOVA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

(CIM Alto Minho), enquanto pessoa colectiva 

de Direito Público de natureza associativa 

e âmbito territorial, foi constituída a 15 de 

Outubro de 2008, ao abrigo da Lei n.º 45/2008 

de 27 de Agosto que 

estabelece o regime 

jurídico do associativismo 

municipal, numa 

cerimónia que contou 

com a presença 

do Secretário de 

Estado Adjunto e da 

Administração Local, 

Eduardo Cabrita. Com 

estatutos publicados 

no Diário da República 

de 12 de Novembro 

de 2008 e sede em 

Viana do Castelo, a CIM 

Alto Minho tem como 

Presidente do Conselho 

Executivo, António 

Rui Esteves Solheiro, 

Presidente da Câmara 

Municipal de Melgaço 

e Francisco Rodrigues 

de Araújo, Presidente 

da Câmara Municipal 

dos Arcos de Valdevez, e José Manuel Vaz 

Carpinteira, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Cerveira como Vice-Presidentes 

do Conselho Executivo. 

A CIM Alto Minho, constituída pelos municípios 

de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, 

Ponte de Lima, Valença e Vila Nova de 

Cerveira, tem por fim a realização de interesses 

comuns aos municípios que a integram e 

a prossecução dos seguintes fins públicos: 

promoção do planeamento e da gestão 

estratégica de desenvolvimento económico, 

social e ambiental do território abrangido; 

articulação dos investimentos municipais de 

interesse intermunicipal; participação na gestão 

de programas de apoio ao desenvolvimento 

regional no âmbito do Quadro de Referência 

Estratégico Regional (QREN), envolvendo, 

desde logo, a contratualização com a Unidade 

de Gestão do Programa Operacional Regional 

do Norte, dos 70 milhões de euros provenientes 

do fundo europeu de desenvolvimento 

regional (FEDER) previstos para o Minho-Lima 

no período de 2007-2013 e planeamento das 

actuações de entidades públicas, de carácter 

supramunicipal. 

Tem ainda o 

propósito de 

assegurar a 

articulação das 

actuações entre 

os municípios e 

os serviços da 

Administ ração 

Central nas 

s e g u i n t e s 

áreas: redes de 

abastecimento 

público, infra-

estruturas de 

s a n e a m e n t o 

b á s i c o , 

tratamento de 

águas residuais 

e resíduos 

urbanos; rede 

de equipamento 

de saúde; rede 

educativa e 

de formação profissional; ordenamento 

do território, conservação da natureza e 

recursos naturais; segurança e protecção 

civil; mobilidade e transportes; rede de 

equipamentos públicos; promoção do 

desenvolvimento económico, social e cultural; 

e rede de equipamentos culturais, desportivos 

e de lazer.




