
Dossier especial

4 anos a preparar o futuro

Primeiro-Ministro visitou
Centro Escolar da Vila
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EDITORIAL

PELAS FREGUESIAS

4 ANOS A PREPARAR O FUTURO
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Vila mais bonita e ordenada
40 estradas pavimentadas
Concelho com novos equipamentos sociais
Água e saneamento são aposta contínua

Município reforçou posição na QM investindo 150.000€

Festa do Alvarinho voltou a superar as expectativas
Certame obteve reconhecimento do Turismo de Portugal
Autarquia reafirma urgência na certificação do fumeiro
Bacalhau teve Festival
A Cultura marcou presença
Alvarinho homenageado com escultura
Concurso seleccionou imagens do concelho
Cultura para todos: Encontro, teatro, música e exposições
Dia da criança festejado com alegria e muita cor
Aec’s em Festa
Hora do conto animada
Fazer teatro a brincar
CPCJ promove verão em actividade
Projecto Obesidade zero dá os primeiros passos
Desenvolvimento social com novo Plano
Idosos visitaram Córdova e Sevilha
Avós e netos comemoraram Dia Mundial
Rede promoveu encontro de idosos
Futebol, Atletismo e Tog-Chod em estágio
Sandra Teixeira e Manuel Damião vencedores da Milha
Paços de Ferreira venceu Troféu do Município
30 mil nas piscinas descobertas

Obras executadas no período 2006-2009

Terminado mais um mandato autárquico é tempo de fazer um 
balanço sobre o que foi feito, mas também sobre os desafios do 
futuro

Comunidade Intermunicipal em balanço

Primeiro-Ministro visitou Centro Escolar da Vila
2 milhões de euros para a educação
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No final do mandato 2005/2009 impõe-se fazer o balanço da actividade Municipal. 
O Mundo vive a maior crise dos últimos 100 anos com as consequências que daí advêm 
para o nosso país e em consequência para os Municípios. 

Apesar da crise, conseguimos mobilizar recursos financeiros do Estado, fundos 
comunitários e recursos próprios que nos permitem hoje poder afirmar que nos últimos 
4 anos conseguimos realizar grandes investimentos no concelho nos diversos domínios, 
destacando as infra-estruturas e equipamentos mais relevantes: 
Pousada da Juventude; Central de Camionagem; Núcleo Museológico Memória e 
Fronteira; CAT (antiga casa do magistrados a apoiar crianças e jovens); 46 habitações 
a custos controlados; Centro Escolar da Vila, Parque Urbano do Rio do Porto; 
Requalificação Urbana de Ruas da Vila; Abastecimento de Água (cobertura 
praticamente total do Município); Saneamento Básico e Requalificação da Rede Viária 
Municipal.

Apostamos forte no Desenvolvimento Económico Sustentável - promovendo, divulgando 
e apoiando a comercialização de produtos locais. Neste âmbito a Festa do Alvarinho e 
do Fumeiro e a Rota do Alvarinho ocupam lugar de destaque. Defendemos Melgaço e o 
prestígio do Alvarinho ao dar nome à Sub-Região de Monção e Melgaço.
Como medidas de apoio ao investimento fixamos a taxa de derrama em 0%. Constituímos 
o Fundo MelgaçoFinicia para apoiar o investimento de micro e pequenas empresas do 
concelho.
Participamos com 150 mil euros no aumento do capital social da Quintas de Melgaço, 
contribuindo para a consolidação financeira de uma empresa de importância vital para 
os viticultores e produtores do concelho.
Fizemos uma grande aposta na Energia Eólica, conseguindo o maior investimento 
privado realizado em Melgaço, passando o nosso concelho a ser produtor e exportador 
de energia limpa com resultados económicos e financeiros de grande importância para o 
Município e freguesias abrangidas. Criamos, ainda, o Gabinete de Apoio ao Investidor.

Mas não há desenvolvimento sustentável sem solidariedade social, por isso a nossa 
aposta numa forte política social.
Desenvolvemos parcerias com todas as Instituições ficando o Município como agente 
coordenador e dinamizador da Rede Social do Concelho.
Adquirimos a casa dos magistrados e, em parceria com o Centro Paroquial de Chaviães e 
com a Segurança Social, criamos o CAT (Centro de Acolhimento Temporário de Crianças 
e Jovens).
No que diz respeito à população idosa, continuamos a trabalhar em parceria com 
as IPSS: estão a decorrer as obras do Centro de Dia de Chaviães, está também em 
construção o Novo Lar para Idosos, propriedade da Santa Casa da Misericórdia e está 
quase concluído o Centro Hípico de apoio à APPACDM.

Para dar resposta às necessidades de cuidados de saúde por parte da população idosa, a 
Unidade Móvel de Saúde desloca-se quinzenalmente a todas as freguesias do concelho.

Aplicamos um Plano Transversal de Medidas - Sociais e económicas -  Plano de 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário, que cria incentivos à natalidade e apoio à 
primeira infância, apoia casais jovens, famílias numerosas e idosos e diminui impostos 
como o I.M.I e menos 5% de IRS.
Não posso deixar de referir a forte aposta nas novas tecnologias de comunicação com 
serviços na intranet e internet disponibilizando serviços on-line. Com o investimento, 
agora em curso, na fibra óptica, Melgaço ficará no topo da disponibilização da banda 
larga em Portugal.
Temos, no entanto, consciência que muito falta fazer e por isso avançamos com um 
conjunto de projectos que garantam que o nosso concelho continue este processo de 
desenvolvimento sustentável.

Temos projectos importantes para o futuro do nosso concelho:
- Ensino Superior – Conseguido o Ensino Superior, luta de muitos anos, estando 
a funcionar com êxito o Curso de Desporto e Lazer. Importa agora avançar com a 
construção da Escola Superior, para o efeito já temos terreno e projecto, para criarmos 
mais cursos e consolidarmos o Ensino Superior em Melgaço, alavanca importante para o 
desenvolvimento do Município.
- Parque de Estacionamento / Nova Feira / Parque de Exposições - Projecto já 
concluído e com algum financiamento garantido, vamos avançar com este investimento 
que permite criar estacionamento, novo espaço de feira semanal e local para eventos 
económicos.
Temos em fase de aprovação o Plano de Pormenor do Monte de Prado que prevê a 
construção do Campo de Golfe que consideramos um investimento estratégico para 
garantir oferta turística de qualidade.
Negociamos com a UNICER, accionista maioritário da Vidago Melgaço e Pedras Salgadas, 
a gestão do Espaço Termal do Peso de forma a permitir-nos a revitalização das Termas 
pondo-as ao serviço do desenvolvimento económico da região.
Temos concluído o projecto do antigo Pelicano e pretendemos recuperá-lo para 2ª fase 
do Museu de Cinema.

Sabemos que são objectivos difíceis de atingir, mas com projectos de qualidade, 
recorrendo aos diversos programas do QREN 2007/2013 e em parceria com o Governo 
será possível continuar a realizar investimentos importantes para o futuro de Melgaço e 
dos Melgacenses.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro

OBRAS

PROJECTOS

Empreendimento turístico (Golfe)

Pousada da Juventude Espaço Memória e Fronteira Centro Coord. Tranportes Sub-parques eólicos Parque do Rio do Porto

Habitação a custos controlados Centro de acolhimento Centro escolar da Vila Abastecimento de água Estradas municipais

Feira/parque de exposições

Parque Termal do Peso

Nova escola superior

Rede de saneamento básico

Extenção do Museu de Cinema
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PRIMEIRO-MINISTRO VISITOU CENTRO ESCOLAR DA VILA

O novo Centro Escolar da Vila foi honrado com a 
visita, realizada no passado dia 19 de Agosto, do 
Primeiro-Ministro, Eng.º José Sócrates, que se fez 
acompanhar pela Ministra da Educação, Maria 
de Lurdes Rodrigues.
A visita, que decorreu ao início da tarde, 
percorreu os diversos espaços que constituem 
o centro, classificado pelo Primeiro-Ministro 
como um espaço “bonito, com bonitas cores”, 
mas também “com tudo o que há de bom em 
equipamentos e tecnologias”, pelo que felicitou 
o Município.
Sócrates, que falou aos presentes e à 
comunicação social após a visita, referiu ainda 
que a aposta na construção deste tipo de centros, 
e no encerramento de todas as escolas com 
menos de 10 alunos, juntamente com todas as 
outras políticas educativas levadas a efeito pelo 
Governo, sempre em parceria com as autarquias 
locais, como é o caso da escola a tempo inteiro, 
representam um salto qualitativo enorme e são o 
melhor investimento que pode ser feito para um 
país com futuro.
O bom trabalho realizado pelas autarquias em 
termos de educação foi também salientado pela 
Ministra, que afirmou mesmo que as políticas 
desenvolvidas para o 1ºCiclo se inspiraram no 
trabalho desenvolvido por alguns autarcas nos 
seus concelhos. O Presidente da Câmara, Rui 
Solheiro, demonstrando satisfação pela visita 
do Primeiro-Ministro e de toda a equipa da 
educação, evocou a experiência do Município na 
prioridade à formação dos mais novos. Recordou, 
a este propósito, que Melgaço foi pioneiro na 
construção deste tipo de equipamentos, tendo 
inaugurado, no ano 2000, o primeiro centro 
escolar do país. Louvou ainda a relação de 
proximidade com as autarquias que, nos últimos 
anos tem sido exemplar, algo que, nos seus 26 
anos como autarca, nunca tinha acontecido.
Rui Solheiro concluiu afirmando que a aposta 
na igualdade de oportunidades passa por aqui, 
por facultar aos alunos do concelho as melhores 
condições, para que possam competir num 
mundo cada vez mais globalizado.

2 MILHÕES DE EUROS PARA A EDUCAÇÃO

O Centro Escolar da Vila, edificado no terreno anexo à Escola EB 2,3/S, 

entrara em funcionamento neste ano lectivo, concentrando cerca de 

280 alunos, oriundos das freguesias da zona ribeirinha do concelho, 

nomeadamente das escolas e jardins-de-infância de Alvaredo, de 

Chaviães, de Paços, de Paderne (Além), de Prado, de S. Paio e da Vila.

O Centro, constituído por 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, entre outras, está a ser equipado com tecnologia 

de ponta, dispondo de fibra óptica, equipamento e rede informática, 

quadros interactivos, etc. E porque o lazer é também muito importante, o 

espaço exterior conta com espaços de recreio, cobertos e descobertos, 

parque infantil, áreas verdes e um espaço com capacidade para acolher 

actividades diversas. 

A sua construção, que representa um investimento global na ordem dos 

2 milhões de euros, 1.2 dos quais financiados pelo ON2 – Programa 

Operacional Regional do Norte, através da contratualização com a 

CIM – Comunidade Intermunicipal Minho-Lima, concretiza a opção de 

concentração de todos os alunos do concelho em dois grandes centros 

escolares – Pomares e Vila – uma aposta do executivo com vista à 

criação de excelentes condições para a prática pedagógica, e que vai 

de encontro ao previsto e aprovado no âmbito da Carta Educativa do 

concelho.

José Sócrates felicitou o Município pela construção deste novo 
estabelecimento de ensino, que classificou como um espaço “bonito, com 
bonitas cores”, mas também “com tudo o que há de bom em equipamentos 
e tecnologias”

Centro Escolar da Vila
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VILA MAIS BONITA E ORDENADA

A rede viária municipal foi alvo beneficiações, 

um pouco por todo o concelho, através de 

cerca de 40 pavimentações que, no seu 

conjunto, representam um investimento 

superior ao milhão e meio de euros.

As beneficiações, divididas em três lotes, 

respeitam a ligações e caminhos diversos nas 

freguesias de:

Alvaredo - Caminho Bouças/Rabosa, Caminho 

Aguieira/São Brás e Caminho Carvalha/

Ferreiros de Baixo; Paderne - Acesso a 

Granjão, caminho Queirão/Feira do Gado 

(2ªfase) e ligação Fojos/Sante; Penso - 

Caminho do Samão, Caminho Valinhas/

Casal Maninho, Caminho Carreira/Pinheiro, 

e Caminho Casal Maninho/Barbeito; Prado - 
Ligação Serra/Mourinheira; Remoães - Acesso 

à Sede da Junta; Chaviães - Caminho Parada/

Val/Curveira, Caminho Portela/Gondufe, e 

Caminho Lages/Outeiro; Cristóval – Caminho 

Portela/Mouriga e Acesso a Vila João; Paços – 

Estrada Sá/Casais e Caminho Bouços/Coto do 

Mocho; Roussas – Ligação Paço/Regadinhas, 

e acesso a Lobiô; Vila – Rua Sra da Graça, 

Rua da carvalheira e Acesso a Galvão; Castro 
Laboreiro – Caminho Curral do Gonçalo, 

Caminho Mareco/Ameijoeira, e Acesso à ETAR 

de Portelinha; Cubalhão – Caminho da Veiga 

(Orjaz), e Caminho Alves/Chão de Lama; Fiães 

– Caminho de Pousafoles; Gave – Estrada 

Ponte da Cela/Pereiro; Lamas de Mouro – 

Ligação EM/Igreja, Estrada Lamas/Peneda; 

Parada do Monte – Ligação Costa/Cortelhas, 

ligação Cortegada/Cortelhas, ligação Chão 

de Bezerro/Coto do Paço, e ligação Chão de 

Bezerro/Pereiral; e S. Paio – Ligação Barata/

Igreja, e ligação Granja/Ponte da Lavandeira.

Neste âmbito será brevemente beneficiada 

a Estrada Municipal 3, entre a Vila e Castro 

Laboreiro.

40 ESTRADAS PAVIMENTADAS

A requalificação levada a efeito nos 

arruamentos envolventes ao Centro 

Histórico, mais precisamente nas ruas Dr. 

António Durães, 1º de Maio, da Calçada e 

Rua Velha, transformou a vila num espaço 

mais ordenado e agradável. 

A operação contou com a recuperação 

de espaços, a substituição de passeios, a 

reorganização das zonas de estacionamento 

e a repavimentação dos acessos. Nos 

espaços intervencionados foram ainda 

colocados novos ecopontos, candeeiros 

de iluminação pública e mobiliário urbano. 

Nas ruas Velha e da Calçada foram ainda 

executadas novas redes de abastecimento 

de água e de saneamento.  

Também as acessibilidades pedonais ao 

Centro Histórico foram melhoradas, através 

da execução de novos passeios na Rua Dr. 

Augusto César Esteves e do alargamento do 

Largo Hermenegildo Solheiro, assim como 

foi beneficiado o troço urbano da EN 202.

As intervenções, que visam dar continuidade 

ao processo de regeneração urbana da sede 

do concelho, foram efectuadas ao abrigo 

de uma candidatura ao ON.2 – Programa 

Operacional Regional do Norte, onde estão 

previstas ainda outras intervenções - na 

área envolvente ao Mercado Municipal, na 

ligação pedonal entre Galvão e Monte de 

Prado, nos arruamentos de acesso a Galvão 

e a Eiró, e na remodelação da sinalização 

urbana direcional.

Rua Dr. Augusto César Esteves

Rua Dr. António Durães

Rua 1º de Maio

Troço urbano da EN 202

Alargamento da zona pedonal e mobiliário urbano, 
na Rua Dr. António Durães

Rua Dr. António Durães

Parada do Monte - Ligação de Chão 
do Bezerro a Pereiral, e a Coto do 

Paço 

Lamas de Mouro - Ligação à Peneda

Prado - Ligação entre Serra e Gândaras

Paderne - Ligação entre Queirão e a 
Feira do Gado

Rua Sra. Graça
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Lar da Santa Casa da 
Misericórdia 
O novo lar da Santa Casa, em implementação 

em Eiró, pretende responder ao aumento 

da procura por este tipo de equipamentos, 

permitindo o acolhimento de trinta novos 

utentes.

Com dois pisos e organizado em três alas, 

o edifício dispõe de vinte quartos, salas de 

jantar e de convívio, espaços administrativos 

e destinados aos serviços, contando ainda, 

no exterior, com zonas de estacionamento e 

espaços ajardinados.

A sua construção, orçada em 1.5 milhões 

de euros, é parcialmente financiada pelo 

Ministério da Solidariedade Social, através da 

Segurança Social, beneficiando ainda, da parte 

da Câmara, do financiamento do projecto, do 

acompanhamento da obra e da isenção de 

taxas e licenças.

Centro de Dia de Chaviães
A antiga escola de Chaviães está a ser alvo de 

uma ampliação com vista à sua adaptação a 

centro de dia para idosos. 

Com a sua entrada em funcionamento, sob a 

tutela do Centro Paroquial de Chaviães, vinte e 

cinco idosos passarão a dispor de um centro 

de acolhimento, sendo o apoio domiciliário 

alargado a outros vinte e cinco.

A concretização deste investimento foi 

protocolada entre a Câmara e o Centro 

Paroquial de Chaviães, de forma a obter o 

financiamento da Segurança Social, através do 

Programa “Pares”.

CONCELHO COM NOVOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Centro hípico da APPACDM
Encontra-se a decorrer, na área do Monte de 

Prado, a construção de um Centro de Recursos-

hípico, de apoio aos utentes da APPACDM-

Centro de Reabilitação de Prado.

O Centro, em implantação em terrenos cedidos 

pela Câmara e pela Junta de Freguesia de 

Remoães, será constituído por dois picadeiros, 

um coberto e outro ao ar livre, cavalariças e 

áreas de apoio, como salas de formação, 

gabinetes, bar, balneários e instalações 

sanitárias.

O Centro, financiado pelo Interreg III, enquadra-

se numa rede transfronteiriça de serviços 

partilhados que facilite o acesso à prática de 

actividades turísticas a todas as pessoas com 

deficiência.

Respondendo às diversas necessidades sociais do concelho, o Governo, 

a Câmara, as freguesias e as instituições de solidariedade social 

locais, estão a contribuir para dotar o concelho de mais e melhores 

equipamentos e serviços, de amparo aos mais necessitados.

Assim, e até ao final do ano, deverão estar concluídas as empreitadas 

de construção do novo lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia, do 

Centro de Dia de Chaviães e do Centro Hípico da APPACDM-Centro de 

Reabilitação de Prado.

Centro hípico (Monte de Prado)

Centro de dia (Chaviães) Lar de idosos (Eiró)
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A Câmara Municipal continua a apostar 

fortemente na execução de redes de 

abastecimento de água e de saneamento 

básico em todo o concelho.

Em Fiães, e finalizadas a primeira e segunda 

fases, decorre agora a execução da 3ª fase 

do abastecimento de água à freguesia, 

que deverá estar concluída em meados de 

Outubro. As empreitadas, que englobaram a 

execução de captações, a construção de um 

reservatório, e da respectiva rede de distribuição, 

representam um investimento de mais de 690 

mil euros e permitirão que praticamente toda a 

Freguesia fique abrangida por rede pública de 

abastecimento de água.

A decorrer encontra-se os trabalhos em Parada 

do Monte, numa empreitada que engloba a 

execução de captações, reservatório e rede de 

distribuição. A sua execução, que permitirá que 

toda a Freguesia, com excepção das brandas, 

fique abrangida, é um investimento partilhado 

entre a Câmara e a Junta de Freguesia, que 

ascende aos 530 mil euros.

Em fase final de execução encontra-se o sistema 

de abastecimento de água a Lamas de Mouro, 

que deverá entrar em funcionamento em Agosto, 

e que abrangerá a totalidade da Freguesia, à 

excepção dos lugares de Alcobaça e Gavião.

Paralelamente às redes de abastecimento 

de água continuam também a decorrer, em 

Lamas de Mouro e em Parada do Monte, os 

trabalhos de execução das respectivas redes 

de saneamento básico, e de construção/

instalação das estações de tratamento de 

águas residuais domésticas (ETAR).

Em Alvaredo e em Penso deram início os 

trabalhos de execução da rede de drenagem 

das águas residuais, representando um 

investimento global de 575.246,72€.

ÁGUA E SANEAMENTO SÃO APOSTA CONTÍNUA

O Município de Melgaço procedeu ao reforço da sua 

posição na Adega Quintas de Melgaço - Agricultura e 

Turismo S.A., através da compra, no passado dia 15 de 

Julho, de 15.000 acções.

A compra, efectuada pelo valor de 150.000 euros 

conforme previsto no Plano e Orçamento para 2009, 

decorreu no âmbito de uma operação de aumento de 

capital social da Adega em trinta mil euros, conforme 

aprovado em Assembleia-Geral de Accionistas.

Esta operação é, simultaneamente, uma aposta e 

um reconhecimento da viabilidade da empresa, que 

actualmente representa 430 accionistas do concelho, e 

que tem apresentado, no últimos anos, resultados líquidos 

positivos.

MUNICÍPIO REFORÇOU POSIÇÃO NA QUINTAS DE MELGAÇO
INVESTINDO 150 MIL EUROS

Penso

Parada do Monte

Acto de compra das acções, adquiridas pelo valor de 150 mil euros, transação efectuada 
entre o Presidente do Município, Rui Solheiro, e a Presidente do Conselho de Administração 
da Adega, Eng. Fátima Teixeira 

Fiães Lamas de Mouro
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FESTA DO ALVARINHO VOLTOU A SUPERAR AS EXPECTATIVAS

O Alvarinho e o Fumeiro voltam a “armar” a 

Festa, entre os dias 1 e 3 de Maio, altura em que 

decorreu mais uma edição da incontornável 

Festa do Alvarinho e do Fumeiro, um evento 

que continua a surpreender locais e visitantes, 

superando todas as expectativas. 

Na sua 15ª edição a Festa contou com a 

presença de 35 produtores de Alvarinho, 

da Sub-Região de Monção e Melgaço, 10 

produtores locais de Fumeiro, 8 tasquinhas e 

ainda 11 stands de entidades ligadas à vida 

económica, social e cultural do concelho, para 

além de uma vasta programação paralela, 

dedicada à gastronomia, ao desporto e à 

animação.

Esta foi, certamente, a edição com maior 

sucesso, estimando-se que tenham visitado 

Melgaço, durante o fim-de-semana da Festa, 

cerca de 60 mil pessoas, vindas de todo o país 

e também do estrangeiro.

Certame obteve 
reconhecimento do Turismo 
de Portugal

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro de 

Melgaço obteve uma Declaração de 

Interesse para o Turismo, atribuída pelo 

Turismo de Portugal IP. A sua atribuição, 

que vem reconhecer a nível nacional a 

importância deste evento, é uma honra 

para Melgaço e para todos os que nela 

participam.

A abertura da festa contou a presença do Director Regional da Agricultura e Pescas 
do Norte, Dr. António Ramalho

Animação da festa

Confraria do Alvarinho
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Aproveitando a presença do Director Regional 
da Agricultura e Pescas do Norte, Dr. António 
Ramalho, na abertura da Festa do Alvarinho 
e do Fumeiro, o Presidente da Câmara, Rui 
Solheiro, reafirmou a premência na certificação 
do fumeiro de Melgaço, essencial à defesa e 
ao reconhecimento da qualidade dos produtos 
do concelho.
Demonstrando satisfação pela contínua 
evolução da Festa, e pela união dos dois 
concelhos produtores de Alvarinho na Sub-
Região de Monção e Melgaço, Rui Solheiro 
recordou que falta agora o reconhecimento 
da qualidade de outros produtos locais, como 
o presunto, o salpicão e a chouriça.
O processo de certificação, que se arrasta há 
sete anos, está, de acordo com as palavras do 
Director Regional da Agricultura e Pescas do 
Norte, em andamento, pelo que se tudo correr 
de acordo com o previsto, na próxima edição 

da Festa já haverá fumeiro certificado.

Os concursos de broa, mel, presunto e chouriço, realizados anualmente durante a Festa do 

Alvarinho e do Fumeiro, pretendem ser uma sã competição de estímulo à qualidade dos produtos 

locais. Na edição de 2009 os concursos obtiveram os seguintes resultados:

AUTARQUIA REAFIRMA URGÊNCIA NA CERTIFICAÇÃO DO FUMEIRO

CONCURSOS SELECCIONARAM OS MELHORES PRODUTOS

Broa: 

Dorinda Pinheiro (1º), 

Inês Lobato (2º), e Leonor Esteves (3º)

Mel: 
Palmira Rodrigues (1º), Alberto Gomes (2º), e 

Hipólito Domingues (3º)

Presunto: 

Bernardo Casal (1º), Palmira Fernandes (2º), e 

Deolinda Sousa (3º)

Salpicão: 

Deolinda Sousa (1º), Inês Lobato (2º), e 

Edmundo Domingues (3º)

Aproveitando o potencial gastronómico de um dos mais apreciados 

produtos portugueses, decorreu, nos dias 6 e 7 de Junho, a primeira 

edição do Festival do Bacalhau de Melgaço.

A esta iniciativa aderiram, apesar de o clima em nada contribuir, centenas 

de visitantes e curiosos, tendo sido vendidos 

1.720 Kits para degustação das diferentes 

confecções do bacalhau. Para 

além do bacalhau o Festival 

presenteou os visitantes 

com um vasto programa 

de animação, e com a 

possibilidade de apreciar e/ou adquirir outros produtos associados à 

gastronomia e cultura locais, como o Vinho Alvarinho, o fumeiro, a broa, 

as compotas ou os licores.

O Festival do Bacalhau lançou assim as suas bases, afirmando-se 

como mais um evento gastronómico de 

sucesso, e contribuindo para tornar 

o concelho num destino de 

eleição para os amantes da 

gastronomia e dos vinhos.

BACALHAU TEVE FESTIVAL

Rui Solheiro apelou ao desbloquear do processo de certificação, durante a abertura da Festa do Alvarinho e Fumeiro



18 19

O mês de Agosto ficou marcado pela realização 

de mais uma edição da Festa da Cultura, um 

evento que transforma a vila num espaço 

multicultural, e que este ano decorreu nos dias 

14, 15 e 16 de Agosto.

A Festa, cuja abertura foi laureada com a 

presença do Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Dr. Luis Amado, abrangeu uma 

programação diária recheada. Para além dos 

espaços permanentes onde, durante os três dias 

decorreram as feiras – do livro, do artesanato, do 

Alvarinho e das freguesias – a programação diária 

foi recheada, com música, teatro, exposições, 

folclore, desporto, artes de rua e muito mais.

Na animação nocturna destacou-se a actuação, 

na Sexta, dos Buraka Som Sistema, no sábado, 

de Luís Filipe Reis e, a encerrar magnificamente 

a Festa, no Domingo à noite, a esmagadora 

audiência que delirou com a actuação da fadista 

Mariza.

A CULTURA MARCOU PRESENÇA

Buraca Som Sistema

Animação nocturna

Mariza
A abertura da Festa contou com a presença do Ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Luis Amado

Feiras de Artesanato (cima) e das freguesias (baixo)

Animação de Rua

Encenação da Lenda da Inês Negro
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A edição deste ano do Concurso de Vinho Alvarinho 

– Colheita de 2008, contou com a participação de 19 

vinhos, originários da Sub-Região de Monção e Melgaço.

O júri seleccionou o CASA DE MIDÃO, produzido por 

Armando Abel Gonçalves em Paderne/Melgaço como 

primeiro classificado, seguido do PORTAL DO FIDALGO, 

produzido pela Provam em Barbeita/Monção, e pelo 

MORADIA, produzido por Fernando Rodrigues em Penso/

Melgaço.

“Milagre da Terra” é a denominação da nova 

escultura, implantada na rotunda de Galvão 

de Cima, e que no passado dia 14 de Agosto 

passou a estar disponível para ser apreciada 

por todos.

A escultura, executada em bronze, é um 

trabalho da autoria da melgacense Madalena 

Lima que, com o apoio da Câmara Municipal, 

assim pretende “homenagear a excelência do 

vinho Alvarinho, de todo o trabalho, a riqueza 

e o bem, que esta casta proporciona à Vila de 

Melgaço”.

A cerimónia de inauguração, reservada 

para o dia de abertura da Festa da Cultura, 

foi presidida pelo Ministro de Estado e dos 

Negócios Estrangeiros, Dr. Luis Amado que, 

juntamente com o Presidente da Câmara, Rui 

Solheiro, procederam ao descobrir da escultura 

e ao descerrar da placa inaugurativa.

ALVARINHOS EM CONCURSO

ALVARINHO HOMENAGEADO COM ESCULTURA

Inauguração da Escultura presidida pelo Ministro 
Luis Amado (ao Centro) pelo Presidente Rui Solheiro       

(à direita) e pela autora Madalena Lima (à esquerda)

O IV Concurso de Fotografia “À descoberta de Melgaço”, organizado 

pela Câmara através da Porta de Lamas de Mouro, decorreu no passado 

mês de Maio.

Nesta edição foram seleccionados, do primeiro ao quinto lugares, 

respectivamente, as seguintes imagens: “Do nome se esvacia o corpo, 

quando o corpo cai é um fruto”, de Roberto Gómez Martinez; “A caminho 

da Alcobaça”, de Manuel Paula Costa Cunha; “Moinhos com vistas”, de 

Manuel António Pereira da Cunha; “Bosque Fantasma”, de Manuel Paula 

Costa Cunha; e “Ceifeiras”, de Maria Isolina Pedrosa Ramos dos Santos 

Aguiar.

Os cinquenta trabalhos apresentados a concurso, premiados e não 

premiados, foram expostos ao público, na Porta de Lamas de Mouro, 

durante o mês de Julho.

CONCURSO SELECCIONOU IMAGENS DO CONCELHO

1º Prémio

3º Prémio 4º Prémio 5º Prémio

2º Prémio
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I Encontro com memória
29 de Maio

O I Encontro com Memória, organizado pela 

Câmara Municipal e pelo Centro de Estudos 

Comunicação e Sociedade da Universidade do 

Minho (CECS), decorreu nos dias 29 e 30 de 

Maio.

Centrado no contrabando, o encontro 

contou, no dia 29, com diversas intervenções 

temáticas, protagonizadas pelo Professor 

Doutor Albertino Gonçalves, Professor Doutor 

José Marques, pelo Dr. Luís Cunha, e pela Dra. 

Otília Lage, seguidas de alguns testemunhos. À 

noite decorreu a exibição dos documentários 

“Mulheres da Raia”, de Diana Gonçalves, e 

“Trabalhadores do contrabando”, de Victor 

Coyote. No dia 30, “As lojas galegas da raia 

de Castro Laboreiro” foram o mote para a 

realização de um percurso pedestre.

ENCONTRO

A Câmara Municipal editou um novo número do 

seu Boletim Cultural, o oitavo, uma publicação 

que conta com a participação de diversos 

autores/estudiosos em diversas matérias 

relacionadas com o concelho. Também sobre 

o concelho foi editado o I volume do Dicionário 

Enciclopédico de Melgaço, da autoria e edição 

do melgacense Joaquim A. Rocha, onde 

podem ser consultadas todos os temas de 

âmbito local, desde nomes de família, lugares, 

empresas, monumentos, etc.

A apresentação das duas publicações decorreu 

no dia 15 de Agosto, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, integrando a programação da 

Festa da Cultura.

PUBLICAÇÕES

Apresentação do Boletim Cultural Nº 8

Percurso pedestre, em Castro Laboreiro

Abertura do Encontro, na Casa da Cultura
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O teatro voltou a marcar presença, no 

concelho, com as peças “Um grão caído 

na terra” e Arribação, apresentadas pela 

Associação Comédias do Minho, em Maio e 

Julho, respectivamente.

Nascida de um testemunho real - o de Omer 

Goldman, um jovem israelita que, em 2008, 

se recusou a prestar serviço militar - “Um 
Grão Caído na Terra” centrou-se num 

actor, que deu vida a cinco máscaras, num 

jogo entre o tempo presente e o passado, e 

em que o interior de uma cela, imposta por 

uma convicção, se transformou num espaço 

de memórias e solidão.

Num outro contexto a peça “Arribação”, 

apresentada em seis cafés e restaurantes 

do concelho, desvendou a história de uma 

mini equipa de reportagem que pretendia 

realizar um curto e inofensivo depoimento 

televisivo acerca dos meandros da arribação 

humana, filmando e entrevistando dois 

emigrantes regressados de França.

Também em Julho, e em Agosto, a 

companhia local de teatro amador “Os 

Simples” apresentou, na Casa da Cultura, 

a peça “Santo Homem”, baseada na obra 

Tartufo, de Molière.

A peça contou a história de um patriarca 

que se deixa enfeitiçar pela doçura fingida 

de um santo homem, um homem que o 

transforma com a sua conversação…

TEATRO

Festival Internacional de Folclore

O Largo Hermenegildo Solheiro foi palco, no passado dia 7 de Agosto, 

de um magnífico espectáculo de folclore internacional, que contou 

com a actuação de grupos oriundos da Argentina, do Daguestão, das 

Filipinas e de Taiwan.

O Festival, que decorre anualmente no concelho, com participações 

diversas, é um espectáculo muito apreciado pelo público.

Fado

O Grupo de Fados do IESF -  Instituto de Educação Superior de Fafe 

realizou, no dia 9 de Junho, na Casa da Cultura, uma sessão de belas 

baladas coimbrãs.

MÚSICA

ArribaçãoUm Grão Caído na Terra Santo Homem
Daguestão Taiwan Argentina

Filipinas
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EXPOSIÇÕES

Uma carta coreográfica

De 29 de Abril a 30 de Maio

O Dia Mundial da Dança foi o ponto de partida para a edição 2009 da Acção 

de Grande Envolvimento Nacional (AGEN), iniciativa que celebrou, a nível 

nacional, o “Movimento, Corpo, Dança”, do qual fez parte esta exposição.

Antón Alonso Rios. O siñor Afranio 

De 15 a 30 de Maio

Produzida pela Consellaría de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia e 

comissariada por Bieito Alonso, esta exposição biográfica abordou os 

aspectos mais relevantes da vida do deputado agrarista a cortes em 1936. A 

exposição, itinerante, percorreu os diversos concelhos pelos quais transcorre 

o Roteiro de Afranio – 25 em Espanha e 2 em Portugal - lugares que teve de 

percorrer durante quase três anos, fugindo da morte e em busca de exílio. 

Rui Aguiar. Antologia de trabalhos 1972 - 2007

De 4 a 30 de Maio

Mostra de trabalhos produzidos desde 1972, ano a partir do qual o artista 

expõe regularmente, em mostras individuais e colectivas, acompanhada por 

um livro editado pelas Edições Afrontamento que, para além das imagens da 

obra contém ainda textos de Bernardo Pinto de Almeida, Eduardo Paz Barroso, 

Fátima Lambert, Fernando Azevedo, Fernando Pernes, Joaquim Matos Chaves, 

José Maria França, Laura Castro, Mário Cláudio e Tomáz Vieira.

XV Bienal de Cerveira

Julho e Agosto

Descentralizando a realização do evento, O Museu da Bienal seleccionou 

um conjunto de esculturas representativas da sua colecção, para expor na 

Casa da Cultura. As esculturas expostas são da autoria de diversos artistas/

escultores, como Amaral da Cunha, Zulmiro de Carvalho, Clara Meneres, 

Manuel Rosa, Artur Moreira, Pedro Figueiredo, Alberto Vieira, Pascal Nordmann, 

José Rodrigues e Zadok Bem David.

Cerca de 450 crianças, que frequentam as 

escolas do 1ºCiclo e do Pré-escolar festejaram, 

no passado dia 1 de Junho, um Dia Mundial 

da Criança, pleno de diversões, alegria e muita 

cor…

As actividades iniciaram pelas dez horas, no 

Centro de Estágios, onde os alunos do 1ºCiclo 

participaram no FESTAND, circularam por uma 

ponte de cordas e deram um passeio de barco, 

enquanto os mais pequenos, do pré-escolar, 

brincavam nos insufláveis e assistiam ao 

espectáculo “ATCHIM, ATCHIM, ATUM“.

Depois de tanta brincadeira e com a fome já 

a apertar houve um almoço convívio seguido 

da entrega de lembranças surpresa a todos os 

participantes.

A animação continuou, da parte da tarde, 

apenas para os maiorezitos, com palhaços e a 

passagem pelas 5 estações de insufláveis, até 

ao encerramento, às 17h00, com actividades 

de aeróbica.

DIA DA CRIANÇA FESTEJADO COM ALEGRIA E MUITA COR
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Os alunos do 1ªCiclo que neste ano lectivo 

frequentaram as Actividades Extra Curriculares 

participaram, no passado dia 19 de Junho, 

numa festa de final de ano, para a qual 

também foram convidados os encarregados 

de educação.

Durante a festa os alunos exibiram os 

conhecimentos adquiridos em Inglês, Música 

e Actividade física e desportiva, demonstrando 

assim a importância da frequência destas 

áreas de aprendizagem.

AEC’S EM FESTA

Os serviços educativos da Câmara Municipal 

promovem, mensalmente, a realização da 

Hora do conto em diversos espaços culturais 

do concelho.

Assim, e durante o mês de Maio, viveram-se 

tempos pré-históricos no Núcleo Museológico 

de Castro Laboreiro, enquanto que, em Junho, 

a Torre de Menagem deu “vida” à história de 

“A princesa beringela”.

A hora do conto é normalmente 

complementada com ateliers ou trabalhos 

alusivos ao tema. A conjunção de todos esses 

trabalhos resultou numa exposição, que esteve 

patente na Casa da Cultura, durante o mês de 

Junho.

HORA DO CONTO ANIMADA…

O Aproxim’arte – Projecto Pedagógico da 

Associação Comédias do Minho desenvolveu, 

durante os meses de Maio e Julho, três acções 

destinadas a diferentes públicos escolares, 

mas com o objectivo comum de descobrir 

brincando.

O meu corpo é uma árvore
Esta oficina de exploração criativa de sons e 

movimentos a partir da natureza levou os 

alunos do Pré-escolar a criar movimentos… 

de árvore! Assim, e através de movimentos de 

raízes que se esticam, troncos que crescem 

fortes, ramos que se espreguiçam, e sons que 

se produzem, os mais novos descobriram 

o próprio corpo, desenvolvendo a sua 

coordenação motora e atenção auditiva.

Personagens de água
As qualidades da água foram o tema deste 

espectáculo participativo de dança, em que as 

crianças do 1ºCiclo produziram personagens, 

recriando situações da vida real. A actividade 

ajudou a desvendar as várias aplicações da 

água, do ponto de vista criativo mas também 

utilitário, sensibilizando para o seu uso racional.

Nas margens
O Rio Minho foi o tema de umas férias artísticas, 

nas quais participaram diversos jovens do 

concelho, e que, através de artes performativas 

e de intervenções de rua, contribuíram para 

sensibilizar para a preservação da natureza.

O grupo levou a cabo algumas intervenções de 

rua e de exploração de espaços patrimoniais, 

explorando diferentes linguagens artísticas.

FAZER TEATRO A BRINCAR
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Verão azul
As CPCJ do Vale do Minho organizaram, tal 

como tem acontecido nos anos anteriores, a 

actividade “Verão azul” que, ao longo de uma 

semana, promove actividades destinadas a 

jovens entre 10 e os 14 anos, cujos agregados 

são acompanhados por estas entidades.

A iniciativa decorreu, entre os dias 29 de Junho 

e 3 de Julho, nos diversos concelhos do Vale 

do Minho, cabendo a cada um a organização 

de um dia de actividades. À CPCJ de Melgaço 

coube a organização do 1º dia de actividades, 

com slide e travessia de ponte no período da 

manhã, actividade que decorreu no Complexo 

Desportivo do Centro de Estágios de Melgaço 

e cuja dinamização esteve a cargo da 

Associação Cultural, Desportiva e Recreativa 

Melgaço Radical. Após o almoço, oferecido 

pela Autarquia, e que decorreu na cantina 

da Escola Básica do 1º Ciclo de Paderne, 

as actividades prosseguiram nas piscinas 

municipais.

Colónia de férias
Cerca de quarenta crianças e jovens, 

acompanhados pela CPCJ ou beneficiárias de 

auxílios económicos de Acção Social Escolar, 

participaram, entre os dias 6 e 17 de Julho, 

em diversas actividades lúdicas, pedagógicas 

e desportivas.

As actividades, que decorreram ao longo de 

duas semanas, passaram pela participação 

em ateliers temáticos, jogos tradicionais, 

actividades pedagógicas e desportivas, jogos 

de água, pelo visionamento de um filme 

infantil, por um passeio de catamarã, no Rio 

Minho (da Frieira até Arnóia), e uma visita ao 

Parque Eólico de Picos.

CPCJ PROMOVE VERÃO EM ACTIVIDADE

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) proporcionou, às crianças e jovens que acompanha, um verão pleno de actividades, tendo 

contado, para o efeito, com a parceria e o apoio da Câmara Municipal.

Para combater a problemática da obesidade 

infantil, desenvolvendo respostas de apoio 

às famílias e às crianças, a Câmara está a 

implementar um projecto de carácter inovador 

- o Obesidade Zero.

Desenvolvido a nível municipal e com uma 

duração total de doze meses, o Projecto 

trabalha já com 82 crianças, entre os 6 e 

os 10 anos de idade, e que apresentam 

manifesto excesso de peso. As acções em 

desenvolvimento no âmbito do Projecto 

passam por actividades como workshops de 

comida saudável, para as crianças e para as 

famílias, pelo aconselhamento familiar, ao 

nível da consulta individual e de sessões de 

grupo.

Workshop lançou projecto
O Projecto Obesidade Zero (POZ), 

desenvolvido no âmbito da Plataforma Contra 

a Obesidade da Direcção Geral da Saúde, 

sendo coordenado pelo Centro de Estudos e 

Investigação em Dinâmicas Sociais (CEIDSS) 

da Universidade Atlântica, em parceria com a 

Câmara Municipal e a Unidade Local de Saúde 

do Alto Minho, foi apresentado publicamente, 

no passado dia 30 de Junho, no Hotel Monte 

de Prado.

A sessão, que contou com a intervenção 

do Presidente da Câmara, Rui Solheiro, da 

Coordenadora Científica do POZ, Professora 

Doutora Ana Rito, e do Presidente do Conselho 

de Administração da Universidade Atlântica, 

Dr. Artur Torres Pereira, contou ainda com 

a realização de um Workshop de cozinha 

saudável, exposta pelo Chefe de Cozinha do 

POZ, Paulo Anastácio, e um lanche saudável, 

partilhado por todos os presentes.

PROJECTO OBESIDADE ZERO DÁ OS PRIMEIROS PASSOS

Famílias aprendem sobre 
cozinha saudável
Depois de consultarem com a Nutricionista 

do Centro de Saúde, um grupo de crianças, 

acompanhadas pelos encarregados de 

educação, participaram numa workshop sobre 

comida saudável.

A workshop, que decorreu nos dias 9, 10 e 

11 de Julho, na Escola EB 2,3/S, foi orientada 

pelo Chefe de Cozinha Paulo Anastácio que, 

juntamente com os participantes, desenvolveu 

receitas e práticas saudáveis, às quais não 

faltou sabor e cor.

As actividades do Obesidade Zero foram 

interrompidas durante o período de férias, 

sendo retomadas no início do próximo ano 

lectivo.

Piscinas Municipais Lago artificial (Monte de Prado)

Apresentação pública do Projecto “Obesidade Zerro”

Workshop’s de cozinha soudável

Parque infantil (Monte de Prado)

Travessia da ponte (Monte de Prado)
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O Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

aprovou, no dia 18 de Junho, o novo Plano de 

Desenvolvimento Social, a aplicar no concelho 

durante os próximos três anos, ou seja, até ao 

final de 2011.

O Plano prevê o desenvolvimento de acções 

de resposta às necessidades identificadas 

no Plano Social, aprovado em 2008, e que 

identificou o apoio à terceira idade, à primeira 

infância, à juventude e à inclusão social como 

os eixos de intervenção prioritária.

Assim, e no que respeita à terceira idade, o 

CLAS pretende garantir 100% de cobertura em 

termos de respostas sociais e de segurança, 

50% ao nível de actividades socioculturais e 

desportivas, e 100% do acesso aos cuidados 

de saúde. 

Ao nível da primeira infância pretende 

aumentar, em 50%, a cobertura das respostas 

sociais, garantir 100% de apoio e resposta 

a crianças em situação de vulnerabilidade, 

incentivar a natalidade e os apoios prestados. 

No apoio à juventude, pretende assegurar a 

30% das crianças, entre os 6 e os 16 anos, 

actividades ocupacionais nas pausas lectivas, 

garantir que os jovens oriundos de famílias 

desfavorecidas tenham oportunidade de 

prosseguir os estudos no ensino superior, 

criar condições para a dinamização do 

associativismo juvenil e oferecer formação em 

diversas áreas e níveis de ensino a todos os 

jovens do concelho. 

No quarto e último eixo de intervenção 

identificado, referente à inclusão social, o 

objectivo é o de reduzir, em 70%, o número 

de desempregados, implementar um 

programa de educação parental, para famílias 

acompanhadas pela CPCJ, dinamizar o 

projecto de prevenção da violência doméstica, 

garantir apoios à criação de condições de 

habitabilidade, para agregados familiares 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM NOVO PLANO

desfavorecidos, garantir a criação de respostas 

sociais que visem a autonomia de pessoas 

portadoras de deficiência mental, e elevar os 

níveis de qualificação da população adulta do 

concelho.

Um grupo de 250 idosos viajaram, entre os dias 

26 e 29 de Abril, rumo a Córdova e a Sevilha, 

numa experiência gratificante e animada.

Após a recolha dos participantes pelas 

freguesias, a saída teve lugar pelas 07h00 

em direcção a Montemor-o-Novo, onde 

decorreu o almoço, dirigindo-se depois a 

Sevilha. Amanhecido já na cidade, o grupo 

realizou uma visita panorâmica, com paragem 

em zonas emblemáticas como a Praça de 

Espanha e a Catedral. No dia 28 deixaram 

Sevilha rumo a Córdova, onde visitaram a 

zona histórica da cidade. O último dia de 

viagem, já de regresso a Melgaço, contou com 

uma paragem em Toledo, onde se efectuou 

uma visita panorâmica e uma breve paragem 

na zona histórica, passando ainda por San 

Lorenzo do Escorial.

O passeio anual de idosos do concelho é uma 

iniciativa da Câmara Municipal, promovida 

no sentido de proporcionar, aos maiores 

de 60, a possibilidade de conhecer novos 

destinos, promovendo o convívio saudável e a 

qualidade de vida.

IDOSOS VISITARAM CÓRDOVA E SEVILHA

Praça de Espanha (Sevilha)

Almoço (Toledo) Catedral (Sevilha)
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Apesar do tempo não ter estado demasiado 

convidativo, cerca de cento e cinquenta avós 

e netos de todo o concelho comemoram, no 

passado dia 24 de Julho, o Dia Mundial dos 

Avós, num encontro inter-geracional repleto de 

animação e boa disposição.

O encontro, que decorreu no Parque de Lamas 

de Mouro, teve início cerca das onze horas com 

a celebração de uma missa campal. À missa 

seguiu-se um delicioso piquenique e uma tarde 

bem passada, na companhia de avós e netos 

oriundos de todo o concelho, inclusivamente 

com os utentes do Centro Paroquial e Social 

de Chaviães, do Centro Inter-Paroquial do Alto 

Mouro, do Lar da Santa Casa da Misericórdia e 

do Lar Idade D´Ouro.

O convívio e a confraternização entre os 

idosos do Vale do Minho foram promovidos, 

no passado dia 26 de Junho, através de 

um encontro, que decorreu no Parque do 

Castelinho, em Vila Nova de Cerveira.

A actividade decorreu durante todo o dia, 

contando com a animação dos próprios 

participantes, através de actuações musicais, 

aulas de ginástica e ateliers diversos, 

intercaladas com um almoço piquenique.

O encontro, organizado anualmente pelas 

redes sociais dos diversos concelhos, contou 

com a participação de cerca de trezentos 

e cinquenta idosos, utentes de diversas 

instituições de solidariedade social.

AVÓS E NETOS COMEMORARAM DIA MUNDIAL

REDE PROMOVEU ENCONTRO DE IDOSOS

Terminadas as grandes competições, o tempo 

é de mudança e de preparação para a nova 

época desportiva… Foi para esse efeito que o 

Leixões SC se deslocou até ao concelho, entre 

os dias de 8 e 14 de Julho.

Dando provas da sua atractividade perante os 

clubes da liga espanhola, o Centro de Estágios 

recebeu ainda as equipas galegas do Real 

Club Deportivo da Coruña e do Real Clube 

Celta de Vigo.

O Deportivo da Coruña, equipa que joga na 

primeira divisão da Liga Espanhola de Futebol, 

inaugurou a sua presença no concelho entre 

21 e 24 de Julho. Durante a concentração o 

Coruña disputou dois jogos amigáveis, frente 

ao GD Ribeirão e ao Feirense.

No dia 25 foi a vez do Celta de Vigo iniciar a sua 

preparação, que se prolongou até 4 de Agosto. 

Durante a sua estada o Celta, que aqui estagiou 

pela terceira vez, defrontou amigavelmente o 

GD de Joane, o SC Freamunde e o Leça FC.

Preparado para acolher equipas profissionais 

de diversas modalidades, o Centro de Estágios 

foi também escolhido pela equipa francesa 

do Marne et Gondoire para, entre os dias 14 

e 20 de Abril efectuar a sua preparação, na 

especialidade de salto à vara. O estágio contou 

com a presença de duas jovens promessas 

nacionais, acompanhadas pelo treinador 

francês da modalidade.

A Nangten Melang Internacional, de Viena de 

Áustria, escolheu também Melgaço para, de 22 

a 30 de Maio, reuniu participantes oriundas, na 

sua maioria, da Europa, em redor da prática 

do Tog Chod, transmitido pelo Mestre Tibetano 

Tulku Lama Lobsang.

FUTEBOL, ATLETISMO E TOG CHOD EM ESTÁGIO

Deportivo da Coruña

Celta de Vigo

Marne et Gondoire

Leixões

Tog Chod
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A XII Milha do Alvarinho, que decorreu no passado dia 30 de Maio, 

integrada na Festa do Alvarinho e do Fumeiro foi vencida, no escalão 

sénior, por Sandra Teixeira e Manuel Damião.

Inserida no Circuito Nacional de Milhas Urbanas a prova foi então 

vencida, no escalão de seniores femininos, por Sandra Teixeira, do SCP, 

seguida de Lilian Silva, do FCP, e por Ana Dias, do CBFaro. Nos masculinos 

venceu Manuel Damião, do GDCON, tendo Eduardo Mbengani, também 

do GDCON, conquistado o segundo lugar e Bruno Albuquerque, do FCP, 

o terceiro.

Esta prova, organizada pela Câmara Municipal em colaboração com a 

Associação de Atletismo de Viana do Castelo, contou com a participação 

de 99 Atletas, masculinos e femininos, concorrentes nos escalões de 

infantis, iniciados, juvenis, juniores, sub-23, seniores e veteranos.

SANDRA TEIXEIRA E MANUEL DAMIÃO VENCEDORES DA MILHA

A equipe do Paços de Ferreira FC venceu o IX Troféu Município de 

Melgaço, realizado no passado dia 2 de Agosto, no Centro de Estágios.

O jogo, disputado com a equipa galega do Real Clube Celta de Vigo 

ficou decidido aos quatro minutos, através de um golo de Diarra, o único 

marcado até ao final do jogo.

O troféu, que decorre anualmente desde a abertura do Centro de 

Estágios em 2001, já disputado pelas equipas como o FC Porto, o SC 

Braga, o Gil Vicente, o Marítimo da Madeira, o Celta de Vigo e o FC Paços 

de Ferreira.

PAÇOS DE FERREIRA VENCEU TROFÉU DO MUNICÍPIO

A área de lazer do Centro de Estágios encontra-se em época balnear 
desde inícios do mês de Junho. Desde então, e apesar da inconstância 
do tempo, já passaram pela piscina descoberta cerca de 30 mil pessoas.
Para além da piscina, complementada por um bar, a área de lazer 

disponibiliza, até meados de Setembro, outras valência ao ar livre, como 
o lago artificial, o anfiteatro, o circuito de mini-golfe, o parque infantil, 
o campo de ténis e o polidesportivo descoberto, para além de outras 

áreas ajardinada e de estada.

30 MIL NAS PISCINAS DESCOBERTAS
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A zona de Monte de Prado, estrategicamente 

situada nas proximidades do centro da Vila, e 

ao mesmo tempo próxima das principais vias 

de acesso, nacionais e internacionais, tem 

vindo a transformar-se numa área turística por 

excelência, vocacionada para o desporto e o 

lazer, sendo alvo de grandes investimentos, 

públicos e privados.

A construção do Centro de Estágios e da 

respectiva área de lazer atraiua desde logo 

o investimento privado, através da instalação 

no local de um hotel de qualidade superior 

– o Hotel Monte de Prado – ao qual se 

juntou, mais recentemente, a Pousada da 
Juventude.

A Pousada é um investimento público 

fundamental, dado que se trata de uma 

estrutura de apoio à deslocação de jovens, 

que permitiu criar no concelho novos 

atractivos para este segmento turístico, 

que dispõe de um vasto leque de ofertas 

relacionadas com a natureza, o desporto e 

a aventura.

A aposta no desenvolvimento sustentado do concelho tem 

sido um caminho percorrido passo a passo, com segurança e 

perspectiva de um futuro melhor para todos os melgacenses.

Terminado mais um mandato, e o correspondente ciclo de 

investimentos, é tempo de fazer um balanço sobre o que foi 

feito, mas também sobre os desafios do futuro.

A Pousada foi inaugurada a 1 de Abril de 2006, pelo Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, 
contando ainda com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Laurentino 
Dias, e da Presidente da Movijovem, Helena Alves

Pousada da Juventude
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Para complementar esta oferta o Município 

promove a instalação, na zona florestal 

anexa ao Complexo Desportivo, de um 

empreendimento turístico de alta 
qualidade, relacionado com a prática 
do Golfe.

Para esse efeito a Câmara encomendou 

um estudo, desenvolvido pelo GAPTEC 

da Universidade Técnica de Lisboa, e que 

prevê a implementação de um campo 

que se estende ao longo de 46.5 hectares, 

com dezoito buracos, de nível médio de 

dificuldade, e que se desenvolve no terreno 

com configuração pentagonal, desdobrado 

em dois circuitos, que possam acolher 

competições profissionais e responder 

à procura de todo o tipo de jogadores 

amadores. Ainda de acordo com o estudo, o 

Campo será apoiado por um clube house e 

complementado por mais oito hectares, um 

destinado a hotel de apartamentos, e os 

restantes sete a unidades de urbanização.

Com base no estudo decorreu um 

Concurso Público, destinado à locação 

e venda dos terrenos para construção, 

gestão e exploração do empreendimento. 

Tendo em consideração que as propostas 

apresentadas não se revelaram satisfatórias 

face aos objectivos pretendidos, a Câmara 

optou por aguardar por uma proposta que 

sirva melhor os interesses do concelho.

GOLFE É APOSTA DE FUTURO

Planalto de Castro Laboreiro

Para o Parque Nacional da Peneda-Gerês está a ser desenvolvido 

um plano global destinado à gestão e dinamização das visitas, 

composto por uma série de acções, financiadas pelo ON.2 – Programa 

Operacional da Região Norte, e promovidas pela ADERE com o apoio 

das câmaras municipais.

No âmbito dessa iniciativa foi elaborado o Plano de valorização 
e recuperação ambiental do planalto de Castro Laboreiro, que 

visa a sua valorização, dinamização turística e inclusão numa rota 

cultural. No Planalto serão também requalificadas as antigas minas 
de volfrâmio, que se transformarão num novo ponto de interesse.

Porta de Lamas alberga exposição alusiva ao PNPG

Para a Porta de Lamas de Mouro foi concebida uma nova 

exposição permanente, através da qual os visitantes podem obter 

conhecimentos diversos sobre o PNPG, com destaque para a parte 

do concelho que o integra – Castro Laboreiro e Lamas de Mouro.

Traçado do novo trilho pedestre

Reforçando o já vasto conjunto de trilhos disponíveis no concelho, 

está em fase de implementação um novo trilho pedestre, ao redor 
do Monte de Prado, e que proporcionará o usufruto de um espaço 

inserido na Rede Natura.

Zona de implementação do empreendimento turístico/Golfe
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O balneário e o parque termal deverão ser recuperados ao abrigo 
de um protocolo de cooperação a assinar entre a Câmara e a VMPS

E como a procura turística assenta cada vez mais no turismo temático e especializado, 

a aposta dirigiu-se também para o enoturismo, com a criação, em 2008, da Rota 
do Alvarinho.

A Rota, implementada pela Câmara em parceria com diversos agentes locais, 

baseia-se no desenvolvimento de actividades turísticas de lazer e tempo livre, 

dedicados à descoberta e desfrute da vinha, do vinho e do seu território, servindo 

de alavanca ao desenvolvimento económico do concelho.

A apresentação pública da Rota do Alvarinho, efectuada a 10 de Maio de 2008, contou com 
a participação de mais de 70 convidados e com visitas guiadas às adegas de produtores 
aderentes, culminando com um jantar de degustação, da autoria do prestigiado Chefe de 
Cozinha Ljubomir Stanisic, do restaurante 100 Maneiras, de Cascais, e que confeccionou um 
menu com alguns produtos regionais, trabalhados de um modo mais sofisticado e em devida 
harmonização com os vinhos e espumantes da casta Alvarinho. 

A já longa e difícil luta pela recuperação de 

um dos maiores potenciais do concelho, o 

Parque Termal do Peso, ainda não atingiu 

os seus objectivos, mas foi registando avanços 

significativos ao longo dos últimos anos. 

Após a promessa de proceder à recuperação 

dos três edifícios construídos, dos quais 

apenas a Fonte Principal foi recuperada, a 

VMPS – Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas, 

Águas e Turismo SA, apresentou, em 2008, 

uma nova proposta de intervenção, com vista 

à recuperação não só dos edifícios, mas à 

requalificação total do Parque Termal.

Mas a empresa, pertencente ao Grupo UNICER 

e proprietária do Parque e da respectiva 

concessão de exploração da água mineral, 

ainda não passou da intenção à prática, 

apesar de todos os esforços da Câmara. 

Efectuando mais uma tentativa no sentido de 

revitalização e aproveitamento económico 

e turístico do espaço, a Câmara propôs 

recentemente à VMPS a celebração de um 

protocolo de colaboração que lhe permita 

promover a recuperação e o funcionamento 

das termas e do respectivo parque. O protocolo, 

que será assinado em breve, permitirá que 

finalmente se criem condições para colocar 

este espaço ao serviço do desenvolvimento do 

concelho.

Ainda no âmbito do turismo termal, e indo de 

encontro às novas tendências do mercado, O 

Clube de Saúde do Centro de Estágios criou, 

em 2006, um serviço de SPA, aberto ao 

público geral. 

MUNICÍPIO NEGOCEIA EXPLORAÇÃO DO PARQUE TERMAL
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A apresentação pública da nova designação decorreu a 27 de 
Março de 2009, numa sessão presidida pelo Secretário de Estado 
Adjunto da Agricultura e Pescas, Dr. Luís Medeiros Vieira

Cerimónia de entronização da Real Confraria do 
Vinho Alvarinho

Festa do Alvarinho

Também a Festa do Alvarinho, que este 

ano completou a sua décima quinta edição, 

desempenha um papel importante em termos 

turísticos e económicos, atraindo milhares 

de visitantes e registando grandes proveitos, 

directos e indirectos.

A edição deste ano, a maior de sempre, 

demonstrou que a aposta do Município na 

defesa e promoção dos produtos locais tem 

resultados bem visíveis e indiscutíveis. 

No âmbito gastronómico têm decorrido 

outras iniciativas, como é o caso do Fim-de-
semana Gastronómico e do Festival do 
Bacalhau.

O aumento de produtores e 

engarrafadores do concelho, 

juntamente com a recente 

alteração da designação da 

Sub-região para Sub-região 
de Monção e Melgaço, são 

provas mais que palpáveis 

de uma aposta contínua e 

sustentada.

A inclusão do nome do 

concelho na Sub-região, uma 

reivindicação que finalmente 

deu frutos, assinalou também 

a união dos dois concelhos, e 

das respectivas associações 

de produtores, num passo 

fundamental para a defesa de 

um produto tão excepcional 

como é o Vinho Alvarinho.

SUB-REGIÃO É DE MONÇÃO E MELGAÇO

Para aperfeiçoar este quadro falta apenas 

a também muito desejada e merecida 

certificação do fumeiro, um processo 

promovido pela Câmara e que se arrasta 

há alguns anos nas entidades responsáveis, 

mas que deverá estar completado até 

à próxima edição da Festa, de forma a 

que alguns dos produtos participem já 

certificados.

Com vista ao desenvolvimento socioeconómico do concelho 

foi fundada, em Fevereiro de 2006, a ADM – Agência de 
Desenvolvimento Local, que reúne associados tanto do 

sector público como do privado. A agência promoveu, entre 

outras coisas, o desenvolvimento de uma imagem de marca do 

concelho, vocacionada essencialmente para a sua promoção 

turística, a estruturação de um pavilhão institucional, e a criação 

de um Roteiro de visita.

BAIXA DE IMPOSTOS

A Câmara aprovou uma série de medidas de política económica, inseridas 

no Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), e que se 

traduzem numa baixa real de impostos para todos os residentes em 

Melgaço, e também para as empresas.

A baixa, verificada em termos de Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI), Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

(IMT), com redução das taxas a aplicar em 2009, e o Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), onde o município abdica, a 

favor dos munícipes, da sua participação anual, de até 5%.

Como medida de fomento económico foi ainda fixada, em 0%, a taxa de 
derrama aplicável ao lucro tributável sujeito e não isento de IRC.

Imagem turística do concelho

A assinatura do protocolo, entre o Município de Melgaço, o IAPMEI, a ADM, a CCAM 
e a Norgarante, marcou o dia 4 de Julho como data de início de funcionamento 
do MelgaçoFinicia

Para os investidores locais foi também gerado, em 2008, o 

MelgaçoFinicia, um Fundo de investimento destinado ao 

financiamento de pequenas e médias empresas do concelho. 

Este fundo, composto por capitais públicos e privados, obteve, 

da parte da Câmara, 50 mil euros, o limite máximo previsto.

Dando mais um contributo para o desenvolvimento económico 

do concelho foi criado, em 2009, o Gabinete de apoio ao 
investidor, um serviço municipal, gratuito e personalizado, 

reforçado com dois técnicos superiores das áreas de turismo 

e gestão, de forma a melhorar a eficácia de resposta aos 

processos de investimento, captar e fomentar investimento de 

qualidade, bem como acompanhar o processo de instalação 

de empresas no concelho.



46 47

ENERGIA EÓLICA

A instalação no concelho de três sub-parques eólicos - Alto do Corisco, Picos 

e Santo António – foi promovida pelo Município e representou um investimento, 

privado, de cerca de 180 milhões de euros, o maior alguma vez realizado no 

concelho.

O investimento, efectuado pela Ventominho – Energias Renováveis S.A, empresa 

proprietária dos sub-parques, aporta benefícios indirectos, mas também enormes 

vantagens económicas, para as sete freguesias envolvidas e para o Município.

Do acordo de exploração, assinado pelo período de vinte anos, consta o 

pagamento de 2 milhões de euros, efectuado em 2008, por altura do início 

da exploração, distribuídos em 50% para a Autarquia e 50% pelas freguesias 

envolvidas. Do início da exploração resultam ainda outras compensações 

económicas, como o pagamento, às freguesias, do aluguer anual dos terrenos 

baldios e, à Autarquia, de uma percentagem da facturação total.

Para além destas contrapartidas, o Município efectuou também um encaixe 

financeiro de 11 milhões de euros, resultantes da venda do seu direito de 

participação na Ventominho.

O Parque Industrial de Penso, actualmente 

com dez empresas em laboração, duas em 

vias de entrar em funcionamento e outra com 

licença de construção, é também um espaço 

fundamental para quem quer investir no 

concelho.

Às empresas instaladas – Aflex Portugal, 

Rodrimouro, Irmãos Barreiros, Auto 202, Auto 

Penso, Jetobetão, Granitos Monteagudo, 

Estaleiros do Norte e Euromargem - juntam-

se agora a Anselmo Afonso Mendes e a 

Melpelllets, Energias renováveis, ocupando um 

total de catorze lotes e empregando, na sua 

totalidade, cerca de 130 trabalhadores.

Tendo em consideração o esgotamento da 

capacidade do actual Parque, bem como a 

possibilidade de atrair ao concelho empresas 

complementares às plataformas logísticas 

de Salavaterra/As Neves e de Valença, já 

se encontra prevista, na revisão do PDM, a 

construção de uma nova zona industrial, com 

maior dimensão que a actual.

Na Zona Industrial de Penso há dez empresas a laborar e outras três preparadas para 
iniciar actividade

Melpellets, energias renováveis, Lda. Anselmo Mendes, vinhos Lda.

Pires & Filhos, Lda.
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Novo Centro Escolar da Vila

Ensino de música, no
âmbito das Aec’s

A actividade desportiva é 
uma das componentes do 
prolongamento de horário

A elaboração da Carta Educativa do concelho e a 

sua homologação, em 2006, traduziu-se num passo 

fundamental para o planeamento, a médio/longo prazo, 

dos equipamentos, mas também das ofertas de educação e 

formação no concelho.

Em termos de equipamentos, os alunos do Pré-escolar e 

do 1ºCiclo do concelho são concentrados em dois grandes 

Centros Escolares instalados, um em Pomares, para os alunos 

da parte alta do concelho, e outro na Vila, para os da Zona 

Ribeirinha.

O Centro Escolar da Vila, já em funcionamento, representa 

um investimento de cerca de dois milhões de euros, realizado 

com o objectivo de facultar, aos alunos do concelho, 

condições que promovam a sua melhor preparação, bem 

como a igualdade de oportunidades.

Na prossecução desse objectivo são também facultadas a estes 

alunos uma série de variantes de aprendizagem e de apoio à família, 

que passam pelas Actividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC’S) no 1º Ciclo, através do ensino de Inglês, Actividade física 

e desportiva e ainda de Música, e pelos Prolongamentos de 
horário, no Pré-escolar, com actividades desportivas e iniciação à 

língua inglesa.

Paralelamente a estas a Câmara organiza e apoia a realização 
de outras actividades, como a deslocação às Piscinas Municipais 

e ao Centro de Estágios, bem como a realização de deslocações/

actividades na Porta de Lamas, na Cultura/Biblioteca Municipal e 

nos museus, entre outras, e ainda a realização de eventos, como o 

Dia Mundial da Criança.

No que respeita ao ensino profissional, a EPRAMI - Escola 
Profissional do Alto Minho Interior, continua a apostar em diversas 
áreas e níveis de formação. Em 2006 criou o Centro novas 
oportunidades, um sistema de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC), que permite aos adultos 
obter o 4º, 6º, 9º e 12º anos de escolaridade.
Para além do RVCC a escola dispõe de um plano de formação 
abrangente, ministrando cursos profissionais que conferem o 
diploma do 12º ano e certificação profissional nível III, e Cursos 
de Educação e Formação para Adultos (CEFA) com certificação 
profissional nível II.

O Centro de Reabilitação local da APPACDM -  Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, vai 
passar a dispor, até ao final do ano, de um Centro de Recursos–
Hípico, um equipamento de apoio ao desenvolvimento dos seus 
utentes.
O Centro, implantado no Monte de Prado, numa zona que se 
estende ao longo de dois hectares, é constituído por dois picadeiros, 
um coberto e outro ao ar livre, cavalariças e áreas de apoio, como 
sala de formação, gabinetes, bar, balneários e instalações sanitárias.
A sua construção foi apoiada pela Câmara e pela freguesia 
de Remoães, na cedência de terrenos e dispensa de licenças, e 
apoiada pelo Interreg III A, no âmbito de uma rede transfronteiriça 
de serviços partilhados que facilite o acesso à prática de actividades 
turísticas a todas as pessoas com algum tipo de deficiência, física 
ou psíquica.

A EPRAMI aposta em diversas área e níveis de formação

O Centro Hípico, situado nas proximidades da APPACDM, 
dará apoio aos utentes da instituição
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Para melhor acolher o Ensino superior público, 

que arrancou no concelho no ano lectivo de 

2005/2006, através do Curso Superior de Desporto 

e Lazer, está em fase de projecto a construção, de 

raiz, de uma nova escola, a implementar na área 

do Monte de Prado.

A sua construção, acordada entre a câmara e o 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 

permitirá a criação de novos cursos superiores, 

consolidando o ensino superior público no 

concelho.

A nova escola superior de desporto ficará localizada nas imediações do Centro de Estágios

O vasto património do concelho, bem 

como os diferentes espaços museológicos, 

transcenderam as fronteiras do espaço e do 

tempo, podendo ser virtualmente visitados 

e estudados, através da iniciativa museus 
digitais, acessível através do endereço 

museus.valedominhodigital.pt

Localmente, e para facilitar aos visitantes 

o conhecimento sobre a diversidade de 

espaços museológicos existente no concelho, 

foi criada, em 2006, a rede Melgaço Museus, 

através da qual se pode adquirir um bilhete, 

único e mais económico, de acesso aos 

diferentes espaços e num período de tempo 

alargado até seis meses.

museus.valedominhodigital.pt
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O último núcleo a aderir à Rede foi o Espaço Memória 
e Fronteira, dedicado à história recente do concelho 

relacionada com o contrabando e a emigração, e que 

abriu ao público em Abril de 2007.

Este núcleo, único do género no país, proporciona, aos 

visitantes, um conhecimento global sobre o contrabando, 

mas também sobre a “viagem”, a “chegada” e a 

“vivência” dos emigrantes. Para os melgacenses é 

também um espaço de conhecimento e, sobretudo, de 

reencontro com a sua própria história.

Rampa da emigraçãoSala do contrabando

O Espaço Memória e Fronteira foi inaugurado, no dia 27 
de Abril de 2007, pela então Ministra da Cultura, Isabel 
Pires de Lima

Único no país é também o Museu de Cinema, 

actualmente instalado no antigo quartel da guarda-

fiscal, e que se prolongará para um novo edifício, 

adquirido e doado ao Município por Jean Loup Passek, 

em Setembro de 2007.

Do edifício, correspondente ao antigo “Cine 
Pelicano”, situado a escassos metros do actual 

Museu, resta apenas parte das paredes exteriores, 

pelo que o Município realizou um concurso de ideias, 

vencido pelo Arq. Pedro Gomes, e que se encontra 

actualmente em fase de conclusão de projecto.

E porque os espaços museológicos não devem “parar 

no tempo”, há sempre novidades a apresentar.

Assim, e no âmbito das exposições temporárias do 

Museu de Cinema foram produzidas as exposições 

“A idade de ouro do cinema francês, 1930-1960”, 

em 2006, e “A idade de ouro do cinema burlesco 

americano, 1910-1940”, em 2007, e “Homenagem 

a Frederico Fellini”, em 2008. O Museu editou ainda 

um cartaz promocional e uma colecção de postais, 

ilustrativos do seu espólio, tendo ainda recebido 

algumas doações. 

O Museu foi prestigiado, em 2008, com a visita do conceituado cineasta português 
Manoel de Oliveira

Antigo “Cine Pelicano” será extensão do Museu de Cinema
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Também a exposição permanente do 
Núcleo Museológico de Castro foi sendo 

completada, através da produção/exibição de 

novos documentários, a digitalização do jornal 

“Neve”, a criação de um espaço lúdico e a 

disponibilização de uma maquete, ilustrativa 

das diversas fases de construção de uma 

mamoa.

Na Freguesia procedeu-se ainda à valorização 

do Castelo de Castro Laboreiro, que em 

2006 foi afecto ao Município, por um período 

de 25 anos, efectuando a manutenção e a 

conservação das acessibilidades, colocando 

sinalética e painéis explicativos e interpretativos.

Outro monumento recuperado foi a Ponte 
da Folia, no Peso, bem como foi beneficiado 

o Largo do Convento de Paderne, uma 

intervenção que visou a valorização da área de 

enquadramento deste importante monumento 

de raiz românica.

No âmbito da valorização do património 

local desenvolvem-se ainda outras iniciativas, 

como a comemoração do Dia Mundial dos 
Centros Históricos (28 de Março), recordado 

anualmente através da distribuição de flores 

pelos moradores, com o objectivo de os 

sensibilizar para a importância da preservação 

e embelezamento desta zona única.

Ao nível da cooperação e/ou divulgação 

nacional e internacional Melgaço é membro 

fundador do Fórum Ibérico de Cidades 
Amuralhadas, desde 2006, e integra a 

Associação Portuguesa de Vilas Novas 
Medievais Planeadas, desde 2007.

Castelo de Castro Laboreiro

Dia Mundial dos Centros Históricos

Ponte da Folia (Peso)

Durante o mês de Agosto, altura em que 

a população aumenta significativamente, 

decorre a Festa da Cultura, um evento que 

transforma a Vila num grande centro cultural.

Durante o ano são muitas e variadas as 

iniciativas culturais promovidas e/ou apoiadas 

pela Câmara, e divulgadas através da 

Agenda Cultural. Para além do cinema, das 

exposições, da música, do teatro, etc., destaca-

se a realização do Concurso fotografia “À 

descoberta de Melgaço”, a publicação do 

Boletim Cultural, entre outras.

Através da Casa da Cultura e da Biblioteca 
Municipal são promovidas outras iniciativas e 

proporcionadas outras experiências. É o caso 

das Bibliotecas de Verão e das actividades de 

animação da leitura, como a Hora do conto, 

os encontros com escritores, os ateliers, etc. 

Através da Rede de Bibliotecas do Vale do 

Minho foi ainda promovido, entre 2005 

e 2007, o projecto “Dar vida às letras”, 

galardoado com um prémio de inovação na 

leitura, e no qual participaram 15 jovens do 

concelho.

Por seu lado o Arquivo Municipal tem apostado 

no desenvolvimento do seu arquivo histórico, 

recebendo doações, fazendo a recolha de 

arquivos escolares e promovendo iniciativas 

como o “Documento do mês” - disponível no 

Portal Municipal, e através do qual divulga 

documentos à sua guarda - e a de recolha 

de conjuntos documentais pertencentes a 

entidades e famílias do concelho, através 

de depósito, doação ou empréstimo para 

digitalização, denominada “Melgaço imagens 

com memória”.
Animação da leitura

Festa da Cultura

Bibliotecas de verão
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O teatro tem percorrido o concelho através da 

encenação, pela Associação Comédias do Minho, 

de mais de dez peças – “O marido confundido”, em 

2005, “Mistério bufo”, em 2006, “Cabaret”, “Antígona”, 

“Quando as nuvens se dissiparem” e “Albergue”, em 

2007, “Auto da paixão”, “Estufa-fria” e “El Dorado”, 

em 2008, “Contra-Bando”, “Um grão caído na terra” e 

“Arribação”, em 2009.

Também apoiados pela Câmara, os grupos locais 

de teatro amador “Os Simples” e “Serranilha” se têm 

apresentado ao público, durante eventos como a Festa 

da Cultura, ou em espaços cedidos para o efeito.

Associação “Comédias do Minho”

Grupo “Os Simples” Grupo “Serranilha”

Apoiando outras iniciativas e colectividades, como 

é o caso da Escola de Música dos Bombeiros 

Voluntários, O Município procedeu à reestruturação 

da antiga sede, adaptando-a a funcionar como Sede 
das actividades culturais dos BVM.

A Associação, que dinamiza actividades como a 

escola de música, a fanfarra, os grupos corais e 

a orquestra ligeira, dispõe agora de um espaço 

apropriado, com zonas diferenciados destinados a 

ensaios e ao ensino de música, entre outros.

A nova sede das actividades culturais dos BVM foi inaugurada, no dia 1 de Maio de 2008, 
pelo Presidente da Câmara, Rui Solheiro
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O Centro de Estágios continua a atrair 

clubes profissionais de diversas modalidades, 

nomeadamente de futebol, basquetebol e 

atletismo, sendo cada vez mais procurado 

pelas equipas internacionais. 

Desde 2006 recebeu diversos clubes de 

Futebol, nacionais e internacionais, como 

é o caso do FC Moscovo (Rússia), do Sport 

Luanda e Benfica (Angola), do Zaglebie Lubin 

(Polónia), do FC Shinnik (Rússia), do Football 

NSW Sub-14 e 15 (Austrália), da Selecção 

Nacional Sub-23 da Nigéria e do FC Vaslui 

(Roménia), dos espanhóis do Pontevedra CF, 

do Deportivo de Bueu, do Real Club Celta de 

Vigo e do RC Deportivo de la Coruña, e ainda 

dos portugueses do Boavista FC, do SC de 

Braga, Marítimo da Madeira e do Leixões SC.

Aqui destacam-se ainda os estágios da 

Selecção Nacional de Futebol Sub-21, em 

2006, da Liga Portuguesa de Arbitragem, em 

2008, e ainda a realização do jogo de quartos 

de final da Taça de Portugal, em 2009, para 

além de inúmeros jogos de treino.

No Basquetebol o destaque vai para 

a presença da Selecção Nacional de 

Basquetebol, em 2006 e 2008, e da Selecção 

Nacional Feminina de Basquetebol Sub-16, 18 

e 20, em 2007, e, no Atletismo, dos franceses 

do Marne et Gondoire Athletisme.

O Centro de Estágios organiza ainda o Troféu 
Município de Melgaço, uma competição que 

já foi disputada por equipas como o FC Porto, o 

SC Braga, o Gil Vicente, o Marítimo da Madeira, 

o Celta de Vigo e o FC Paços de Ferreira.

Selecção Nacional de Futebol Sub-21

Liga Portuguesa de Arbitragem

Taça de Portugal (quartos de final)

Selecção Nacional de Basquetebol

Marne et Gondoire Athletisme

Outros eventos desportivos, como a Milha e o Rali do Alvarinho adquirem 

também relevo. A Milha, que se realiza anualmente durante a Festa do Alvarinho 

e do Fumeiro, integra o Circuito Nacional de Milhas Urbanas e atrai ao concelho 

atletas reconhecidos, nacionais e estrangeiros. O Rali, por sua vez, divulga o 

concelho junto dos amantes do automobilismo e movimenta muitos visitantes.

A Piscina Municipal foi também intervencionada, com a execução, em 2007, de 

obras de manutenção e de melhoramentos diversos, executados no sentido de 

aperfeiçoar as condições em que o serviço é prestado aos utentes.

A piscina passou também a ser gerida pela Melsport EM, de forma a rentabilizar 

e a gerir de forma integrada os diversos equipamentos desportivos do concelho.
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Para apoiar os emigrantes e a inserção 

local dos imigrantes foi criado o Gabinete 
de Apoio ao E/Imigrante, um serviço 

fundamental num concelho onde mais 

de metade da população está ou esteve 

emigrada, e onde o número de imigrantes 

tem vindo também a aumentar.

O Gabinete, em funcionamento no Espaço 

Memória e Fronteira, presta serviços de 

informação apoio e orientação a e/imigrantes, 

de forma a garantir condições de (re)inserção 

e de defesa de direitos.

O Município participa activamente na Rede 
Social e na Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens (CPCJ). 
No âmbito da Rede realiza, juntamente 

com os parceiros locais, o Diagnóstico 

Social do Concelho, que serve de 

base ao desenvolvimento do Plano de 

Desenvolvimento social.

No campo da CPCJ têm vindo a ser 

desenvolvidas diversas actividades, de 

sensibilização e informação sobre a 

Comissão, sobre a protecção dos direitos da 

criança, sobre a violência doméstica e de 

promoção de igualdade de oportunidades, 

tendo ainda a Comissão participado num 

projecto piloto de educação parental.

O Município participa e/ou promove ainda 

noutros projectos, como foi o caso do 

Aventura-te, que terminou em Outubro 

de 2006, após dois anos a desenvolver 

actividades de apoio a 131 crianças 

pertencentes a famílias disfuncionais.

O Gabinete de Apoio ao Emigrante foi inaugurado, 
a 19 de Outubro de 2007, pelo Secretário de 
Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. António 
Braga

A Alta Comissáriapara a Imigração e o Diálogo 
Intercultural, Dra Rosário Farmhouse, presidiu, no 
dia 17 de Março de 2008, à criação oficial do 
CLAII

Lamas de Mouro foi palco, em 2006, de um 
encontro das redes sociais do Vale do Minho, que 
contou com a participação de 350 idosos

CPCJ desenvolve acções de prevenção, com as 
crianças/jovens, mas também com as famílias

Projectando alargar o apoio prestado a crianças e 

jovens, a Câmara solicitou, ao Ministério da Justiça, a 

devolução das antigas casas dos magistrados, para aí 

instalar um CAT - Centro de Acolhimento Temporário 
de crianças e jovens. As duas casas voltaram à sua 

propriedade, em Junho de 2006, através da assinatura 

de um protocolo com o Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça.

Em consequência, e protocolado o seu funcionamento 

com o Centro Paroquial e Social de Chaviães, procedeu-

se então à união e adaptação das moradas, com a 

finalidade de poder acolher temporariamente onze 

crianças/jovens do Distrito, entre os zero e os dezoito 

anos de idade e 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.

O Centro, que passou a denominar-se “Casa raio de 

sol”, entrou em exercício no início de 2009, funcionando 

em regime de internado aberto, durante as 24 horas do 

dia, sete dias por semana.

A assinatura do Protocolo de aquisição decorreu no dia 27 de 
Junho de 2006, contando com a presença do Secretário de Estado 
Adjunto e da Justiça, Dr. José Conde Rodrigues

O CAT foi inaugurado, a 15 de Março de 2009, pelo Secretário de Estado da 
Segurança Social, Pedro Marques, tendo ainda contado com a presença da 
Secretária de Estado da Reabilitação, Idália Moniz

Centro de Acolhimento 
Temporário de crianças/jovens
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NATALIDADE E INFÂNCIA APOIADAS

Ainda no que respeita à família, a Câmara proporciona uma 

série de apoios/incentivos, à educação, através da Acção social 
escolar e das Bolsas de formação, de incentivo à natalidade/
adopção, e de apoio à primeira infância, a casais jovens, e a 

famílias numerosas.

Os apoios podem passar pela atribuição de um subsídio de 

nascimento, pelo pagamento da mensalidade das creches, pela 

comparticipação de livros e da alimentação escolar, de acordo 

com o escalão social, pela alteração dos escalões de consumo de 

água, para famílias com mais de cinco elementos, etc.

Para as crianças e as famílias está também a decorrer o Projecto 
Obesidade Zero, desenvolvido no sentido de combater, de forma 

inovadora, a problemática da obesidade infantil. Para cumprir os 

seus objectivos conta com a realização de workshops de cozinha 

saudável e aconselhamento alimentar.

Desde 2008 foram pedidos apoios para 89 nascimentos, num total 
de 46.500 euros

Workshop de cozinha saudável, na EB 
2,3/S

Em termos de habitação, e para além isenção de taxas de edificação 

para jovens até aos 35 anos* (ver condições no PDSS-Plano de 

Desenvolvimento Sustentável e Solidário), a Câmara promoveu a 

construção de Habitações a custos controlados, com o objectivo 

de facilitar aos melgacenses a compra de casa própria, a preços 

mais económicos do que os praticados livremente no mercado.

As habitações, de tipologia 3 e 4, inseridas em apartamentos 

e moradias duplex, foram complementadas com amplos 

arruamentos, zonas ajardinadas e de estacionamento, constituindo, 

no seu conjunto, uma nova e ampla zona residencial.

Em 2006 regulamentou os apoios à criação de condições de 
habitabilidade, destinado a residências deficitárias pertencentes 

a agregados familiares desfavorecidos. Desde então foram 

já apoiadas, dentro das formas prevista no Regulamento, 25 

residências/famílias.

A Câmara promoveu a construção de 
46 habitações a custos controlados
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SAÚDE PROTEGIDA

Pensando na saúde e nas dificuldades de deslocação das 

pessoas mais idosas do concelho entrou em funcionamento, 

em Junho de 2008, a Unidade Móvel de Saúde (UMS), 
cujo funcionamento foi protocolado entre a Câmara e o 

Ministério da Saúde.

A UMS é composta por uma carrinha, vocacionada e equipada 

para a prestação de cuidados continuados de saúde, que 

realiza visitas quinzenais ou mensais às freguesias do 

concelho. Desde a sua entrada em funcionamento registou 

já mais de 4.000 consultas a idosos, com idade igual ou 

superior aos 65 anos e/ou dependentes.

Por outro lado a assistência urgente é garantida por uma 

SIV, ou seja, uma unidade de Suporte Imediato de Vida, 

do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Accionada através do 112, esta unidade assegura, 24 horas 

por dia, o socorro e o transporte pré-hospitalar dos doentes 

urgentes e/ou emergentes. Bem equipada e tripulada por 

um enfermeiro e um técnico de ambulância e emergência, 

a SIV vem responder às necessidades do concelho, surgindo 

na sequência do protocolo assinado entre a Autarquia e o 

Ministério da Saúde, referente à requalificação dos serviços 

de saúde no concelho.

A UMS presta cuidados continuados de saúde nas diversas freguesias 
do concelho

Desde Junho de 2008 que o concelho tem 
à sua disposição uma SIV

IDOSOS ACOMPANHADOS

E porque a actividade física é essencial ao 

bem-estar, dois grupos de idosos participam 

no Projecto “Actividade”, deslocando-se 

semanalmente ao Centro de Estágios. Aqui, com 

a orientação de um profissional de desporto, 

e o acompanhamento de uma equipa de 

enfermagem, exercitam a sua capacidade física 

de forma cuidada e personalizada.

Pacificado o corpo é necessário estimular a 

mente e promover o conhecimento e o convívio 

social. Para esse efeito, e para além de muitas 

outras actividades, a Câmara organiza o passeio 
anual de idosos, uma iniciativa destinada a 

maiores de 65 anos que regista grande adesão. 

Desde 2006 os passeios já tiveram como destino 

as Astúrias (Espanha), Lourdes (França), e Sevilha 

e Córdoba (Espanha).

Encontro anual de avós e netos

Projecto “Actividade”

Em 2008 deslocaram-se a Lourdes 271 idosos, divididos por dois passeios 
distintos
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Em termos dos equipamentos de resposta, estão a ser construídos, 

um centro de dia, em Chaviães, e um novo lar, na Vila.

O Centro de Dia de Chaviães, situado na antiga escola primária da 

freguesia, que está a ser remodelada e ampliada para o efeito, terá 

capacidade para acolher, diariamente, cerca de 25 idosos, prestando 

apoio domiciliário a outros 25, e será gerido pelo Centro Paroquial 

local.

A Santa Casa da Misericórdia, por seu lado, visa suprir as listas de 

espera com a construção de um novo lar para idosos, em edificação 

em Eiró. O novo lar é composto por um edifício de dois pisos, 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 foi acompanhada pelo Secretário 
de Estado da Segurança Social, Dr. Pedro Marques, através 
de uma visita, realizada no dia 15 de Março de 2009.

Centro de Dia de Chaviães

O novo Lar, em construção em Eiró, é parcialmente financiado pelo Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social, através da Segurança Social

Fases de revisão do PDM

Discussão pública

Aprovação por deliberação da Assembleia Municipal

Publicação em Diário da República

Já realizado

Em curso

A realizar

Elaboração da cartografia digital

Caracterização e diagnóstico do concelho

Validação da transposição para formato digital da Ren e da Ran

Elaboração de estudos de caracterização/acompanhamento: carta geológica, carta arqueológica, 
carta escolar, mapa de ruído, avaliação ambiental estratégica…

Elaboração do estudo prévio

Análise do estudo prévio e elaboração da proposta do plano

Consulta às entidades

PLANO DIRECTOR 

MUNICIPAL EM REVISÃO

O Plano Director Municipal (PDM) 

abrange todo o território municipal, 

estabelecendo, com base na estratégia 

de desenvolvimento traçada, a 

classificação básica do solo, bem como 

parâmetros de ocupação, considerando 

a implantação dos equipamentos sociais 

e desenvolvendo a qualificação dos 

solos urbano e rural.

Para a revisão em curso foram 

traçadas as seguintes estratégias 

de desenvolvimento: promover uma 

política de ordenamento do território 

sustentável, conciliando de uma forma 

harmoniosa os vários tipos de actividade; 

proteger e valorizar o património natural 

e paisagístico, e a biodiversidade; 

preservar e valorizar o património cultural 

e os recursos culturais endógenos; 

desenvolver as potencialidades turísticas 

do concelho, apostando na diversidade 

e na qualidade; desenvolver uma 

economia competitiva, inovadora e 

solidária.

A revisão de um PDM passa por diversas 

fases, estando o de Melgaço com parte 

delas já cumpridas, como se pode 

observar no quadro anexo. Após a sua 

publicação em Diário da República o 

novo Plano substituirá o anterior, por um 

período provável de dez anos, findos os 

quais será novamente alvo de revisão.
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Desde 2007 que o concelho passou a dispor 

de um Centro Coordenador de Transportes, 

um equipamento essencial para operadores e 

passageiros, mas também para o ordenamento 

do tráfego pesado de passageiros no centro 

da Vila.

Composto por um edifício de apoio – com cinco 

bilheteiras, dois espaços comerciais, um bar, 

espaços destinados a serviços administrativos, 

e instalações sanitárias – cinco cais de 

embarque e 11 lugares de estacionamento 

para viaturas pesadas de passageiros, o Centro 

dispõe ainda de um arruamento interior, com 

estacionamento gratuito, de apoio aos utentes.

O Centro Coordenador foi inaugurado, no dia 4 de Maio de 2007, pela 
Secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino

Dando continuidade ao processo de regeneração 

urbana da Vila foi efectuada a beneficiação do 

troço urbano da EN 202, e uma requalificação à 
envolvente do Centro Histórico, nomeadamente 

nas ruas da Calçada, Velha, 1º de Maio e Dr. António 

Durães. Para melhorar o acesso pedonal ao Centro, foi 

ainda intervencionada a Rua Dr. Augusto César Esteves 

e alargado o Largo Hermenegildo Solheiro.

Rua 1º de Maio

Rua Dr. António Durães

Rua Dr. Augusto César Esteves Largo Hermenegildo Solheiro

Centro Coordenador de Transportes
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Prevista está também a intervenção na envolvente do Mercado 
Municipal, contemplando quatro áreas - o campo da feira semanal, 

a praça urbana, a zona de eventos e a sua ligação através de um 

novo acesso.

Assim, a feira semanal será deslocada da sua actual posição para um 

novo recinto aberto, a localizar na parte de trás do actual mercado, 

O espaço onde decorre actualmente a feira dará lugar a uma praça 

urbana, com zonas de estada, de lazer e de estacionamento. Ao 

lado do novo espaço da feira semanal surgirá um outro recinto, 

destinado a acolher eventos de maior envergadura, como é o caso 

da Festa do Alvarinho e do Fumeiro ou a Festa da Cultura. Para 

complementar este conjunto será aberto um novo arruamento, que, 

dando continuidade à Rua das Escolas, fará a ligação entre o centro 

da vila e os novos espaços das feiras e festas.

2

1 3

4

Feira semanal

Praça urbana

Espaço de apoio a eventos

Novo acesso

As margens do ribeiro do Rio do Porto, recuperadas através de uma 

profunda intervenção, constituem hoje um amplo parque urbano, com 

espaços de estada, de lazer e de passeio.

A intervenção, levada a cabo numa área de cerca de 1.5 hectares, 

estende-se desde a Rua Dr. Augusto César Esteves, onde se encontra 

a entrada nascente, descendo até à Rua Rio do Porto, e desta até à 

Avenida 25 de Abril, junto à Piscina Municipal, onde se encontra a 

entrada poente.

Requalificada e transformada em área de lazer foi também a Zona 
das Lages, em Paderne, onde foram recuperadas duas construções 

antigas – O moinho, movido a água, e a antiga serração de madeira.

No Peso procedeu-se à dignificação da entrada no concelho, via 

Ponte Internacional, e no lugar, através da criação do Largo do Peso, 

um espaço de recepção e estada, complementado com zona de 

estacionamento.

FEIRA / PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Zona das Lages (Paderme)

Largo do Peso

Parque urbano do Rio do Porto
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Ao nível da rede viária municipal foi 

realizado também um forte investimento, 

através da beneficiação do troço urbano 

da antiga EN 202, entre a rotunda e a 

Calçada, da Estrada Municipal Principal 

3, que liga a Vila a Castro Laboreiro, 

e de mais de meia centena de outras 

pavimentações, realizadas um pouco por 

todo o concelho.

Para além dos trabalhos constantes de 

manutenção e melhoria, procedeu-se 

também à cobertura de novas vias.

A Câmara tem vindo também a apoiar, consoante as necessidades 

demonstradas, o alargamento e/ou a beneficiações de diversos 

cemitérios. Assim, concluiu-se, no ano de 2006, a intervenção ao 

Cemitério Municipal, que constou de ampliação, de beneficiação 

dos passeios da parte antiga e do acesso.

Nas freguesias foram intervencionados e/ou alargados diversos 

cemitérios paroquiais, como é o caso de Roussas, Cousso, Paços, 

S. Paio, e ainda de Paderne e Fiães, actualmente a decorrer. 

Troço urbano da EN 202 (pavimentação) Ligação de Cavaleiro Alvo/S. Paio a 
Orjaz/Cubalhão (abertura de acesso)

Cemitério de Paderne (novo) Cemitério de Fiães (ampliação)

A Câmara Municipal tem vindo a efectuar, 

um pouco por todo o concelho, grandes 

investimentos nas redes públicas de 
abastecimento de água e de tratamento 
de águas residuais domésticas. Trata-se de 

um grande esforço económico, com alguns 

incómodos para as populações, mas com 

forte impacto na preservação ambiental e na 

qualidade de vida de todos. 

Assim, e após a execução, em alta, da rede 

de drenagem de águas residuais domésticas, 

através da empresa multimunicipal Águas do 

Minho e Lima, a Câmara realizou trabalhos de 

ligação das redes domésticas aos colectores 

principais, que conduzem às estações de 

tratamento de águas residuais domésticas (ETAR) 

da Vila e de Remoães.

Assim, e durante os últimos quatro anos, 

decorreram trabalhos de execução de redes de 

Alvaredo (1ªfase), Paderne (2ªfase), Remoães, 

Vila (Carvalhiças), Cubalhão, Lamas de Mouro, S. 

Paio e parte de Roussas, e de remodelação da 

rede da Vila de Castro Laboreiro, encontrando-se 

ainda a decorrer trabalhos em Parada do Monte, 

Penso (1ªfase) e Alvaredo (2ªfase).

Neste âmbito foram também adquiridas e 

instaladas as ETAR de Saínde, em Paderne, a 

de Telheira, em Roussas, a de Cubalhão, a de S. 

Paio, e a de Parada do Monte.

Relativamente ao abastecimento de água, a 

rede em “alta” foi executada na zona ribeirinha 

do concelho, através da empresa multimunicipal 

Águas do Minho e Lima, decorrendo ainda a 

respectiva captação, no Rio Minho (Troporiz).

No concelho têm decorrido também trabalhos de 

melhoria e alargamento dos sistemas públicos 

de abastecimento, através de captações, construção e/ou renovação de reservatórios, e 

da execução de redes, nomeadamente em Cubalhão, em Castro Laboreiro (Ribeiro de 

Cima), na totalidade da freguesia de Cristóval, em Fiães, na Gave (Branda da Aveleira), 

em Paderne, em Parada do Monte, e em Lamas de Mouro.

Entre 2006 e 2009 investiram-se mais de 2 milhões de euros nos sistemas de 

abastecimento de água, tendo-se atingido um nível de cobertura concelhio de 96%, e 

superando a meta da União Europeia. Ao nível dos sistemas de saneamento, onde foram 

investidos mais de 2.7 milhões, atingir-se-á, no final de 2009, uma cobertura de 66%, 

numa crescente aproximação à meta da União Europeia.

As ETAR da Vila e de Remoães entraram em funcionamento durante o ano de 2006

Novos depósitos de água, em Cubalhão e Lamas de Mouro
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Num mundo cada vez mais globalizado, e em 

que as novas tecnologias desempenham um 

papel fundamental no desenvolvimento, Melgaço 

deu, nos últimos anos, um salto de gigante, 

desenvolvendo, juntamente com os restantes 

municípios da Comunidade Intermunicipal do 

Vale do Minho, esforços no sentido de colocar 

a região na linha da frente, em infra-estruturas 

tecnológicas e equipamentos, ao serviço dos 

municípios e, consequentemente, dos munícipes, 

mas também das empresas e dos particulares.

Neste sentido foi desenvolvido o Projecto Vale 
do Minho Digital, que teve a sua face mais visível 

nos portais municipais, mas que foi antecedido 

por outras acções de suporte tecnológico, com a 

reestruturação dos postos de trabalho e ligação, 

em rede, dos diversos edifícios camarários, 

e ainda o desenvolvimento do Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), através do qual se 

obtém uma correcta caracterização, análise e 

gestão do território.

A presença do Município da Internet foi reforçada 

através do novo Portal Municipal, acessível 

desde finais de 2008, e que disponibiliza diversas 

matérias de interesse para locais e visitantes, 

relacionadas com o município, a cultura, o 

desporto, o turismo, a economia e a educação, 

às quais acrescenta novas utilidades, relativas aos 

serviços municipais e ao atendimento on-line.

Paralelamente, a Comunidade intermunicipal 

desenvolveu também o Projecto Rede 
Comunitária do Vale do Minho, através do qual 

foi implementada uma rede comunitária de fibra 

óptica, com cerca de 130 km de extensão, que 

liga o território dos cinco concelhos.

Este projecto, piloto e absolutamente inovador 

a nível nacional, conduziu à constituição da 

empresa intermunicipal MinhoCom, responsável 

pela execução e exploração das redes. A rede de fibra óptica, em expansão para o 

mercado doméstico e empresarial, é uma importante alavanca para o desenvolvimento 

económico e social.

Os Portais Municipais foram apresentados publicamente durante o 
I Fórum Vale do Minho Digital, que decorreu nos dias 29 e 30 de 
Setembro de 2008, no Hotel Monte de Prado

O Portal Municipal aporta novas utilidades relacionadas com os 
serviços municipais e o atendimento on-line

Dando continuidade às medidas 

de desmaterialização de processos 

e procedimentos, ganhando na 

transparência e na eficiência dos 

serviços prestados aos munícipes, o 

Município aderiu também, no início 

de 2009, ao Simplex Autárquico. As 

medidas, em implementação, passam 

pela contratação pública, pelo registo 

on-line dos estabelecimentos industriais, 

pela consolidação da regulamentação 

municipal, pelo boletim municipal 

on-line, pela implementação de uma 

plataforma de comunicação interna, 

pela Agenda 21 Local, pelo balcão 

de atendimento on-line, SIG on-line, 

plantas na hora, inquéritos e sondagens 

on-line e pela água no dia.

O Espaço Internet e a colocação de Hotspots garantem o acesso, gratuito à Internet

Espaço Internet

Para garantir o acesso, gratuito, da população a estes e outros serviços, 

através da Internet, permanece em funcionamento, desde 2001, o Espaço 
Internet, e procedeu-se à colocação, em 2007, de dois Hotspots que 

disponibilizam cobertura Wi-Fi na zona central da Vila.
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Saneamento básico – Procedeu-se à 
execução da rede de drenagem das águas 
residuais domésticas (1ª fase), correspondente 
à parte de cima da Freguesia, bem como a 
respectiva ligação à ETAR (Remoães).
Entretanto encontra-se a decorrer uma outra 
empreitada, que engloba mais uma parte da 
Freguesia e parte da Freguesia de Penso.

Caminho Porreira/Felgueiras – Continuam 
a decorrer os trabalhos de alargarmento e de 
construção de muros de suporte.
Caminho da Carreira – Foi efectuada a 
pavimentação deste caminho, em cimento.
Caminho Bouças/Outeiro – Concluíram-se 
os trabalhos de pavimentação deste caminho, 
em cimento.
Lugar das Bouças – Procedeu-se à 
reconstrução de um muro de vedação, que se 

encontrava em mau estado.
Caminho Carvalheira/Barqueira de Baixo 
– Foi efectuada a limpeza deste caminho, e 
efectuada a sua pavimentação, em tapete 
betuminoso.
Ligação Igreja/Côto/Ferreiros – Procedeu-
se à pavimentação, em tapete betuminoso, 
desta ligação.
Ligação Côto/Pinheiro – Foi efectuado o 
alargamento e a pavimentação, em tapete 
betuminoso, desta ligação, bem como à 
construção de muros de suporte.
Ligação Casaltão/Rêgo – Esta ligação foi 
pavimentada, em tapete betuminoso, no troço 
entre os depósitos de água e o Lugar do Rêgo.
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, até à casa paroquial.
Caminho do Barbeito – Foram executados 
trabalhos de alargamento deste caminho, bem 
como a sua pavimentação, em cimento.
Estrada da Granja – Foi efectuada a 
pavimentação desta estrada, em tapete 
betuminoso.
Caminho da Granja – Procedeu-se ao 
alargamento deste antigo caminho, bem como 
à construção de muros de suporte.
Ligação Carvalhal/Ferreiros de Baixo – 
Foi efectuado o alargamento desta ligação, 
construídos os muros de suporte, e executada 
a sua pavimentação, em tapete betuminoso.
Ligação Aguieira/S.Brás – Procedeu-
se ao alargamento desta ligação, e à sua 
pavimentação, em tapete betuminoso.

ALVAREDO

Caminho do BarbeitoCaminho do Vale

Ligação Côto/PinheiroSaneamento básico

Caminho Corredoura/Urgeira -  Está a 
proceder-se ao arranjo e à abertura de valetas 
neste caminho, a ser pavimentado em cimento.
Caminho da Torre – Fez-se a repavimentação 
de um troço deste caminho, no Largo da Torre.
Caminho Borreto/Alminhas/Cerdeirinhas 
– Procedeu-se ao arranjo destes caminhos, e 
ao seu nivelamento, em tout-venant.
Cemitério Paroquial – Foram executados 
trabalhos de melhoramento no Cemitério, como 
pintura de muros e de portões, preparação 
de novos jazigos e execução de passeios 
interiores. Procedeu-se ainda à limpeza deste 
espaço, duas vezes ao ano.
Sede da Junta – Procedeu-se à execução 
de uma rampa de acesso à Junta, bem 
como outros pequenos melhoramentos, 
nomeadamente a pintura do portão e portas. A 
decorrer continuam os trabalhos na garagem, 

destinada a acolher o tractor e as alfaias.
Iluminação pública – Foram colocados novos 
pontos de iluminação pública, entre Casaltão e 
Barbeito, entre Ferreiros de Baixo e Carvalhal, 
e instalados novos candeeiros em diversos 
pontos da Freguesia.
Sinalização – Procedeu-se à identificação de 
diversos depósitos clandestinos de lixo, através 
da colocação, nos locais, de sinais de proibição 
desta prática.
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, efectuando rastreios de diabetes, 
medição de tensões e níveis de colesterol, 
entre outros.
Cultura/lazer – Ao longo destes quatro anos 

foram levadas a efeito algumas iniciativas neste 
âmbito, como a organização do magusto em 
honra do Padroeiro da Freguesia, São Martinho, 
a iniciativa Alvaredo Cultural, composta por 
momentos literários, rimas e poesia, o desfile/
festa de Carnaval e o convívio de São João, em 
colaboração com a comissão de festas. 
Deu-se ainda continuidade ao programa de 
OTL para jovens, implementado em 2007, e à 
criação, na Sede da Junta, de um espaço de 
acesso à Internet.
Ecopontos – Foram colocados três novos 
contentores de separação de lixo, no Lugar do 
Borreto.
Diversos – Procedeu-se à limpeza do espaço 
correspondente ao parque infantil e sua 
envolvente, e foram levados a cabo trabalhos 
de arranjo de valetas, em alguns pontos da 
freguesia, e de limpeza de bermas e valetas.

Caminho da Granja

Ligação Aguieira/S. Brás Caminho Corredoura / Urgeira

Ligação Carvalhal/Ferreiros de Baixo
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Abastecimento de água – Procedeu-se à 
execução de captações, compra e colocação 
de um depósito de água e à execução da 
respectiva rede de distribuição, ao lugar de 
Ribeiro de Cima.
Foram ainda substituídos ou colocados novos 
tubos de distribuição de água nos lugares de 
Adufreire, Queimadelo, Outeiro, Falagueiras, 
Antões e Coriscadas.
Saneamento básico – Procedeu-se à 
reformulação de rede de drenagem de água 
residuais e a substituição da ETAR, na Vila de 
Castro.

Castelo – De forma a promover e valorizar 
este monumento, procedeu-se à limpeza 
e sinalização do seu acesso, via Núcleo 
Museológico.
Arranjos urbanísticos (Vila) – Procedeu-

se à beneficiação dos acessos ao Núcleo 
Museológico, ao Cemitério e ao Centro Cívico.
Lugar da Vila – Refizeram-se as juntas da 
ponte velha sobre o Rio Laboreiro e procedeu-
se ao calcetamento de três caminho público do 
lugar. 
Caminho em Outeiro – Foi efectuado o 
alargamento e a pavimentação deste caminho, 
que liga Adufreire a Outeiro, com construção 
de muros de suporte e vedação.
Lugar de Podre – Foi efectuada a pavimentação 
de um caminho público do Lugar.
Ligação Campo das Veigas/Vila – Procedeu-
se ao ensaibramento da ligação, em terra 
batida, entre o Campo das Veigas e a Vila de 
Castro, bem como do acesso ao depósito de 
“monstros”.
Lugar de Ribeiro de Cima – Foi efectuado 
o alargamento e respectivas vedações 

de propriedades, no caminho público dos 
Pousinhos. No local foram ainda colocadas 
condutas de distribuição de água da rede 
pública, tendo o caminho sido também 
pavimentado, em cubo. Procedeu-se ainda ao 
ensaibramento de um acesso no lugar.
Lugar de Ribeiro de Baixo – Procedeu-
se ao alargamento e pavimentação de parte 
do caminho público que une os lugares 
de Redondelo e Teso, com vedação das 
propriedades e colocação de tubos de 
distribuição de água.
Lugar de Curral de Gonçalo – Foi efectuada 
a pavimentação, em cimento, de todos os 
caminhos públicos deste Lugar.
Lugar de Antões – Foi efectuado o alargamento 
e pavimentação de um caminho no lugar, bem 
como a vedação das propriedades.
Ligação Cainheiras/Eiras – Procedeu-se 

CASTRO LABOREIRO

Abastecimento de água

Lugar de Curral de Gonçalo Ligação Cainheiras / Eiras

Saneamento básico

à pavimentação, em tapete betuminoso, da 
ligação entre os dois lugares.
Acesso Porto Seco/Veigas – Foi efectuado 
o ensaibramento do acesso que vai de Porto 
Seco até à zona de Lazer das Veigas, passando 
pelo depósito de “monstros”.
Lugar de Outeiro – Procedeu-se à 
pavimentação, em cimento, de um caminho 
público do lugar
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) – Foram levados a cabo trabalhos de 
alargamento, construção de muros de suporte 
e pavimentação, em cubo.

Lugar da Seara – Foi efectuado o alargamento 
e pavimentação, em cimento, de um caminho 
público.
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 compre 
de mobiliário apropriado.
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. Procedeu-se ainda 
à pintura interior e exterior do recinto.
Caminhos de servidão – Foram abertos 
diversos caminhos de servidão, em terra 

batida, nos lugares de Seara, Cainheiras, 
Ameijoeira e Portelinha.
Sede da Junta – Foi colocada uma nova beira 
e substituída a telha da nova sede, que se 
encontrava danificada pelo gelo
Fornos Comunitários – Foram levados a cabo 
trabalhos de melhoramento ou reconstrução, 
nos fornos comunitários existentes nos lugares 
de Mareco, Bico e Ameijoeira.
Tanques públicos – Foram feitas reparações 
nos tanques públicos existentes nos lugares de 
Portelinha, Várzea Travessa, Formarigo, Bago 
de Baixo e Antões.
Diversos – Foram colocadas, em todos os 
fontanários da freguesia, placas informativas 
de “água não vigiada”, fornecidos diversos 
materiais para lugares da freguesia, e 
prestados serviços com o camião e o tractor.

Lugar da Seara

Caminho aos Casais Caminho Terços/Pousios

Casa Mortuária
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Centro de Dia – Continuam a decorrer os 
trabalhos de adaptação e ampliação da antiga 
escola primária, a centro de dia para idosos. 
O Centro, que funcionará sob tutela do Centro 
Paroquial, prestará ainda apoio domiciliário.
Estrada Gondufe/Portela – Procedeu-se 
à pavimentação desta estrada, em tapete 
betuminoso.
Ligação Lages/Outeiro – Foi efectuada 
a pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.
Lugar das Lages – Foi executada a 

pavimentação, em cubo, do espaço ao redor 
das Alminhas do Sr. Do Socorro.
Caminho Parada/Val/Curveira – Procedeu-
se ao alargamento e pavimentação, em tapete 
betuminoso, deste Caminho, com construção 
de muros de suporte e vedação, em bloco, dos 
terrenos particulares aqui situados.
Ligação Parada/Paço – Foram executados 
trabalhos de alargamento, pavimentação e 
construção de valetas nesta ligação.
Caminho Parada de Baixo/Parada de Cima 
– Foi efectuado o alargamento e construção de 

muros de suporte neste caminho, e colocadas 
protecções nas entradas das propriedades e 
muros.
Lugar de Parada de Cima – Foi efectuado a 
abertura e pavimentação de um novo acesso 
à ponte.
Lugar da Igreja – Procedeu-se ao alargamento 
e pavimentação de um caminho do lugar, bem 
como à construção de muros de vedação.
Ligação Viso/Escuredo – Foram executados 
trabalhos de abertura e beneficiação desta 
ligação.

CHAVIÃES

Centro de dia Estrada Gondufe / Portela

Ligação Lages / Outeiro Caminho Parada/Val/Curveira

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.
Estacionamento – Foi adquirido um terreno, 
em colaboração com a Junta Fabriqueira, 
destinado a parque de estacionamento e à 
construção de sanitários públicos. O muro de 
suporte ao parque já se encontra executado, 
estando a decorrer a construção das instalações 

sanitárias.
Está também a decorrer um alargamento, junto 
ao cemitério, para criação de estacionamento.
Equipamentos – Foi adquirido um novo 
tractor para a Junta de Freguesia, equipado 
com grua e bulldozer.
Monte do Côtaro – A reflorestação deste 
Monte, apoiada pelo Programa AGRO, foi 
efectivada através da plantação de diversas 
espécies, como pinheiros, camaeciparos e 
carvalhos.
Iluminação pública – Procedeu-se ao 

reforço da iluminação, em diversos lugares da 
Freguesia.
Diversos – Foram executadas novas valetas, 
junto ao cemitério, e entubadas as existentes 
junto à igreja e no Lugar da Fonte. 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.

Parque de Merendas

Equipamentos
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Abastecimento de água – Procedeu-se à 
colocação de uma bomba de água, para reforço 
do abastecimento de água pública a Virtelo, 
foram levadas a cabo diversas melhorias no 
reservatório de Cousso, e efectuado um novo 
furo e instalada a bomba para captação de 
água para a Cela. Foram instalados sistemas de 
tratamento de água e adquiridos equipamentos 
para controlo do mesmo.
Procedeu-se a vários trabalhos de manutenção 
da rede pública, nomeadamente reparação 
de tubagens substituição e colocação de 
novos contadores, limpeza de reservatórios e 
nascentes.

Cemitério Paroquial – Procedeu-se à 

ampliação do cemitério da Freguesia, 
com construção de 42 novas sepulturas 
e ajardinamento do espaço restante. Foi 
construída uma arrecadação, instalações 
sanitárias, fontanários, e levadas a cabo 
beneficiações na parte mais antiga.
Acesso ao Cemitério – Procedeu-se à 
reparação das condutas de águas pluviais neste 
acesso, que se encontravam danificadas, bem 
como à colocação de grelhas de protecção.
Caminho das Corguinhas (Cousso) – Foi 
reparado parte deste acesso, que se encontrava 
danificado devido à derrocada de um muro de 
suporte, que se encontrava em mau estado de 
conservação.
Beneficiações em Cousso - Foram executadas 

obras de beneficiação em determinados 
pontos do lugar de Cousso, nomeadamente no 
fontanário a entrada, no tanque e respectivas 
zonas envolventes, tendo sido dada preferência 
a materiais típicos da zona.
Ligação Cousso/Virtelo – Procedeu-se à 
limpeza deste antigo caminho, para posterior 
pavimentação.
Caminho da Eirinha (Virtelo) – Foram 
efectuadas obras de alargamento deste 
caminho, e recuperadas umas alminhas.
Caminho de Cerdeiras (Virtelo) – 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 

COUSSO

Cemitério paroquial

Caminho da Eirinha

Beneficiações em Cousso

Caminho de Cerdeiras

ainda colocados tubagens e caixas para um 
futuro saneamento.
Muro em Cerdeiras (Virtelo) – Foi concluído 
o muro de suporte para recuperar um espaço e 
criação de estacionamentos e jardim.
Muro na Cela - Demoliu-se e voltou a erguer-
se um muro de suporte, ao pé da Capela.
Caminho da Landeira (Cela) – Após o 
alargamento deste acesso, procedeu-se à sua 
pavimentação, em calçada portuguesa.
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.
Caminho da Lameira – Procedeu-se ao 
arranjo deste caminho, em tout-venant.
Parque de merendas – Foi criado um espaço, 
junto a estrada N1153, para um futuro parque 
de merendas, onde foram plantadas várias 
árvores, e um outro no lugar da Cela.
Sede da Junta – Procedeu-se ao equipamento 
da Junta, através da compra de computadores 
e impressoras.
Sítio na Internet – Foi desenvolvido um sítio 
na Internet, dedicado à freguesia, e que pode 
ser acedido através do endereço www.cousso.
pt
Brasão e bandeira – Procedeu-se ao estudo/
criação do brasão e da bandeira da Freguesia.

Iluminação pública – Foram efectuados 
reforços em toda a freguesia, especialmente 
em zonas onde ainda não existia qualquer 
ponto de iluminação por perto.
Suportes de contentores do lixo – Deu-
se início à construção de suportes para os 
contentores de lixo.
Pavimentação de valetas – Foram 
executadas diversas pavimentações de valetas 
e bermas, nos lugares de Pomares e Cela.
Diversos – Procedeu-se à limpeza de bermas, 
valetas e condutas de água nos principais 
acessos da freguesia, e tomadas medidas para 
evitar a formação de gelo em determinados 
locais.

Brasão e Bandeira

Pavimentação de valetas
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Abastecimento de água – A execução do 
sistema de abastecimento de água, realizado 
em duas fases, encontra-se em funcionamento 
permitindo a ligação à rede pública de todas as 
casas da freguesia.
As empreitadas, que representaram um 
investimento municipal superior a 750 mil 
euros, englobaram a construção de um 
reservatório e a respectiva rede de distribuição.
Ligação Porta/Mouriga – Procedeu-se à 
pavimentação, em tapete betuminoso, desta 

ligação.
Ligação Pedregal/Vila João – Foi efectuada 
a pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.
Lugar de Campo do Souto – Procedeu-se à 
pavimentação de um caminho, em cimento.
Lugar de Doma – Foi efectuada a 
pavimentação de um caminho, em cimento.
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.
Largo do Cemitério – A criação de um espaço 
de estacionamento, de apoio ao cemitério, 
encontra-se praticamente concluída.

CRISTÓVAL

Abastecimento de água

Ligação Pedregal / Vila João

Ligação Porta / Mouriga

Parque de Merendas

Lugar da Mouriga – Foi efectuada a 
canalização de águas bravas e a 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 – Colocação de mesa, 
dois bancos de granito e fontanário.
Sede da Junta – Foi efectuada uma 
pavimentação, junto à sede, plantada 
nova relva 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.
Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço 
da iluminação pública, em diversos lugares da 
freguesia.
Diversos – Foram colocadas grades nas 
valetas, na estrada nova e no Lugar do Ramo, 
feita a canalização de águas pluviais, frente 
à alfândega e entre a Igreja e a Levada do 
Passal.

Sede de Junta

Largo do Cemitério
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Abastecimento de água – Executou-se a 
rede de distribuição ao Lugar de Cubalhão, de 
Cima e de Baixo, tendo ainda sido efectuadas 
captações de água e adquirido/instalado um 
novo reservatório.
Saneamento básico – Procedeu-se à 
execução da rede de tratamento de águas 
residuais domésticas, e respectiva ligação à 
nova ETAR, correspondentes aos lugares de 
Cubalhão de Cima e de Baixo.

Ligação Estrada Municipal/Orjaz – 
Procedeu-se ao alargamento e pavimentação 
desta estrada, em tapete betuminoso.
Ligação  Estrada Municipal/Preiro (Lugar 
de Cima) – Foi efectuada a pavimentação 
deste acesso, em tapete betuminoso.
Ligação Estrada Municipal/Alves (Lugar 
de Baixo) – Procedeu-se à pavimentação 
deste acesso, em tapete betuminoso.
Ligação  Estrada Municipal/Sobreira 

(Lugar de Baixo) – Foi efectuada a 
pavimentação deste acesso, em semi-
penetração.
Ligação Alves/Chão de Lama – Procedeu-
se à pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.
Ligação ETAR/Corga – Procedeu-se 
ao arranjo desta ligação, para posterior 
pavimentação
Caminho da Veiga (Orjaz) – Foram levados 

CUBALHÃO

Abastecimento de água

Ligação EM/Orjaz Ligação Alves/Chão de Lama

Saneamento básico

a cabo trabalhos de abertura/alargamento 
e de construção de muros de suporte neste 
caminho.
Ligação Cemitério/Louridal (Lugar de 
Cima) – Procedeu-se à pavimentação deste 
acesso, em cubo.

Ligação Louridal/Tojal (Lugar de Cima) 
– Foi efectuada a pavimentação deste acesso, 
em cimento.
Ligação Igreja/Escola (Lugar de Baixo) 
– Foi efectuada a pavimentação deste acesso, 
em tapete betuminoso.

Diversos – Efectuou-se a limpeza de passeios 
e a outros arranjos no Cemitério Paroquial, 
bem como à limpeza de valetas e caminhos 
públicos.

Caminho da Veiga

Ligação Cemitério / Louridal
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Abastecimento de água – Após a conclusão 
das 1ª e 2ª fases do sistema público de 
abastecimento de água à freguesia, encontra-
se a decorrer a 3ª e última fase, que deverá 
estar concluída e em funcionamento antes do 
final do ano.
A sua execução, um investimento municipal 
superior a 690 mil euros, engloba a execução 
de captações, a construção de um reservatório 
e a respectiva rede de distribuição, garantindo 

a cobertura de praticamente toda a freguesia.
Prevenção de incêndios - Procedeu-se 
à abertura de um corta-fogo, no Lugar de 
Soutomendo de Cima, e a um desaterro, em 
Ovelhariça, destinado a um reservatório para 
combate a incêndios.
Cemitério paroquial – Encontram-se a 
decorrer os trabalhos de alargamento do 
cemitério, com movimento de terras, construção 
de muros de suporte e de sepulturas.

Lugar de Pousafoles – Foi efectuada a 
pavimentação, em tapete betuminoso, do 
caminho entre a Capela de Nossa Sra. do Alívio 
e Porto Nalvir.
Ligação Estrada Municipal/Capela 
(Alcobaça) – Procedeu-se ao alargamento e 
pavimentação, em cubo, deste acesso.
Lugar de Adavelha – Foi efectuada uma 
pavimentação, em cimento, no interior do 
lugar.

FIÃES

Abastecimento de água

Cemitério Paroquial Lugar de Pousafoles

Prevenção de incêndios

Lugar de Fulão – Procedeu-se à pavimentação 
de um caminho, no lugar.
Acesso a Chão de Cancela – Foi efectuada 
a pavimentação, em cimento, do acesso ao 
lugar, desde a Estrada Municipal até à última 
habitação.
Lugar da Jugaria – Procedeu-se ao 
nivelamento de dois caminhos no lugar, que 
entretanto foram pavimentados, em cimento.
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.
Armazém – Foi construído, no Lugar de 
Adedela, um pequeno armazém, destinado a 

garagem e a armazenamento de materiais da 
Junta.
Diversos – Foram feitas valetas, entre 
Soutomendo de Cima e o Cruzeiro, e efectuada 
a limpeza em valetas e caminhos públicos da 
Freguesia.

Acesso a Chão de Cancela

Ligação EM/Capela
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Abastecimento de água – Foram efectuadas 
captações e a colocação de uma conduta 
adutora, que permitirá abastecer a futura rede 
de abastecimento à Branda da Aveleira.
Procedeu-se à desmatação e limpeza ao longo 
do percurso das tubagens, desde as nascentes 
até ao reservatório, tendo ainda sido feitas 
algumas reparações na rede de abastecimento, 
um pouco por toda a freguesia.
Foi desviada a conduta de água na levada de 
Mourilhão, executado um furo e a respectiva 
ligação ao reservatório de água, na Sra. do 
Alívio, foi efectuada a ligação eléctrica ao 
reservatório de Barreiros.
Estrada Cemitério/S. Cosme – Procedeu-se 

ao alargamento e pavimentação desta estrada, 
e à construção das respectivas valetas.
Ligação Sobreira/Costa – Foi efectuada a 
pavimentação, em cimento, desta ligação, e 
foram construídos novos muros de suporte.
Lugar da Baldosa – Foi efectuado o 
alargamento e a pavimentação de um acesso 
neste lugar.
Estrada Gave/Parada – Foram executadas 
as entradas para as propriedades.
Estrada Gave/Eiriz – Procedeu-se à execução 
de valetas neste acesso.
Lugar de Lameiro – Procedeu-se ao 
alargamento e pavimentação de um caminho, 
com construção de muros de suporte e 

vedações.
Ligação Vale/Nogueira – Procedeu-se ao 
alargamento desta caminho, com construção 
de muros de suporte e pavimentação, em 
cimento.
Caminho Barroca de Eiriz/Catelinha – 
Foi efectuada a rectificação do traçado deste 
caminho, colocadas novas condutas de águas e 
efectuada a sua pavimentação, em betão.
Caminho Eiriz/Reboral – Está a proceder-
se ao alargamento, construção de muros de 
suporte e pavimentação, por fases, deste 
caminho.
Branda da Aveleira – Foi efectuado a 
pavimentação, em calçada em à portuguesa, 

GAVE

Abastecimento de água

Caminho Eiriz / ReboralLugar de Lameiro

Ligação Sobreira / Costa

entre as capelas pequena e da Sra. da Guia, 
numa extensão aproximada de 1500m. Ao 
longo do acesso foram também plantadas 
árvores.
Procedeu-se também à pavimentação, em 
calçada à portuguesa, do Caminho da Travessa, 
e ao alargamento de um outro caminho, entre 
Lameira e Mareco, com construção de muros 
de vedação.
Branda do Covelo – Continuam a decorrer 
os trabalhos de alargamento e pavimentação 
do acesso à Branda, bem como outros 
melhoramentos no seu interior. Está também 
a proceder-se à instalação da rede eléctrica.

Ligação Ponte da Cela/Pereiro – Encontram-
se a decorrer os trabalhos de alargamento e de 
construção de muros de suporte nesta ligação, 
que posteriormente será pavimentada.
Largo da Igreja – Procedeu-se à criação de 
um novo espaço de estacionamento e estada. 
Para esse efeito foram adquiridas algumas 
propriedades, e executados trabalhos de 
alargamento e de pavimentação.
Cemitério – Encontra-se a decorrer os trabalhos 
de preparação de novas campas e de execução 
de passeios interiores.
Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço 
da rede pública de iluminação, na freguesia e 

na branda da Aveleira.
Sinalização – Foram colocadas na freguesia 
diversas placas de direccionais de orientação, 
com indicação de lugares e de outras 
freguesias.
Diversos – Procedeu-se à limpeza de valetas 
e caminhos públicos, em toda a freguesia, 
incluindo as Brandas.

Ligação Ponte de Cela/Pereiro Largo da Igreja

Branda do CoveloBranda da Aveleira
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Abastecimento de água – Procedeu-se à 
execução da rede pública de abastecimento 
de água à Freguesia, que englobou a execução 
da rede de distribuição e a manutenção do 
reservatório existente.
A rede já se encontra em funcionamento, 
abrangendo praticamente toda a freguesia, à 
excepção dos lugares de Gavião e Alcobaça.
Saneamento básico – Está em curso uma 
empreitada de execução da rede pública de 
tratamento de águas residuais domésticas, 

que engloba a execução da rede de drenagem 
e a construção de uma ETAR. A rede, que 
abrangerá praticamente toda a freguesia, à 
excepção dos lugares de Gavião e Alcobaça, 
deverá estar concluída até ao final do ano.

Ligação Igreja/Lugar de Cima – Foram 
construídos novos muros de vedação nesta 
ligação, em substituição dos anteriormente 
existentes, que se encontravam em mau 
estado.

Ligação EM/Igreja – Procedeu-se à 
construção de novos muros de suporte, na 
ligação entre a Estrada Municipal e a Igreja.
Ponte da Igreja – Procedeu-se ao alargamento 
desta Ponte e à construção de novas guardas.
Antiga escola primária – Foram executados 
trabalhos de beneficiação da antiga escola, 
com arranjo do telhado, nova caixilharia, 
substituição de piso e pintura exterior.
Caminho do Cancelo – Procedeu-se à 
pavimentação deste caminho, em calçada à 

LAMAS DE MOURO

Abastecimento de água

Caminho de AlmafalaLigação EM / Igreja

Saneamento básico

portuguesa.
Caminho da Corguinha – Foram renovados 
os muros de vedação deste caminho, que liga 
os lugares de Touça e Fonte de Baixo.
Lugar de Alcobaça – Foi efectuada a 
pavimentação, em cimento, do Caminho 
do Porteiro e, executada uma pequena 
pavimentação, em calçada à portuguesa, na 
Eira da Pia.
Caminho de Almafala – Foi efectuada uma 
beneficiação deste caminho, com alargamento, 

muros de suporte, passagem sobre o regato e 
valetas.
Ligação Senra/Leirinha – Procedeu-se ao 
alargamento e à pavimentação de parte deste 
caminho.
Sanitários Públicos – Foram arranjados os 
sanitários públicos, que passaram a dispor de 
espaços diferenciados para homens e senhoras.
Cemitério paroquial – Foi efectuada a 
limpeza do espaço interior do cemitério.
Tanques Públicos – Foram realizadas obras 

de recuperação no tanque situado no lugar de 
Igreja.
Moinhos de água – Procedeu-se à recuperação 
dos antigos moinhos de Riba, do Meio e de 
Porto Ribeiro.
Diversos – Foram efectuados trabalhos de 
limpeza no interior do Cemitério e nas bermas 
e valetas na freguesia.

Moinhos

Ligação Senra / Leirinha
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Estrada Sá/Casais – Procedeu-se à 
pavimentação desta estrada, em tapete 
betuminoso.
Estrada de Sá – Foram realizados 
melhoramentos diversos nesta estrada, 
nomeadamente através do arranjo de troços 
de piso, do seu alargamento, da elevação de 
um troço de piso e do corte de uma curva, da 
construção de muros de suporte e da colocação 

de uma vedação para os contentores do lixo.
Lugar de Casais – Procedeu-se à pavimentação 
do interior do lugar, bem como à colocação de 
novos postes de iluminação pública.
Acesso ao Campo das Bouças – Após o 
alargamento e a construção de muros de 
suporte, o acesso foi pavimentado, em tapete 
betuminoso.
Acesso ao Gouvendo de Cima – Procedeu-

se ao alargamento do acesso ao Lugar, bem 
como à construção de muros de suporte.
Caminho do Lugar das Vinhas – Foi 
efectuada a pavimentação deste caminho, em 
cimento.
Caminho na Pedreira – Procedeu-se à 
cimentação de um caminho no lugar.
Caminho da Carvalheira – Procedeu-se ao 
alargamento deste caminho e à construção 

PAÇOS

Acesso ao Campo das Bouças Caminho da Carvalheira

Estrada Sá / Casais Lugar de  Casais

de muros de suporte, bem como à sua 
pavimentação, em cimento.
Cemitério Paroquial – Foram concluídos 
os trabalhos da 1ªfase de alargamento 
do cemitério, que passou a ter 45 novas 
sepulturas.
Largo da Igreja e Cemitério – Após aquisição 
do terreno, anexo à Igreja e ao Cemitério 
paroquial, procedeu-se à sua preparação e 

adequação a zona de estacionamento. Para o 
efeito foram construídos muros de suporte e 
efectuada a pavimentação do recinto.
Acesso aos Montes – Realizou-se o 
rompimento de um caminho de acesso aos 
montes, junto ao Rio Minho, para prevenção 
de incêndios.
Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço 
da iluminação, com a colocação de 41 postes, 

em diversos lugares da freguesia.
Contentores do lixo – Foram erguidas 
protecções, em cimento, para todos os 
contentores da freguesia.
Diversos – Foram efectuados trabalhos de 
limpeza de valetas na freguesia.

Largo da Igreja e Cemitério

Cemitério Paroquial
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Abastecimento de água – Foram colocados 
dois novos depósitos, com mais capacidade, um 
no Lugar de Nogueira e outro em Pinheiro, para 
reforço do abastecimento a diversos lugares da 
Freguesia.
Foi efectuado um furo destinado à captação de 
água, no lugar do Castelo, em Sante, e efectuado o 
reforço da rede pública de abastecimento, através 
da colocação de novos tubos de distribuição.
Saneamento básico – Entre 2006 e 2009 
decorreram duas empreitadas de execução da 
rede de drenagem, englobando diversos lugares 
da Freguesia, e a instalação de uma ETAR, no 
lugar de Saínde. 
A sua realização permitiu atingir um nível de 
cobertura na Freguesia superior aos 80%, e 
representou um investimento municipal superior 
a 320 mil euros.
Cemitério – Encontram-se em fase de 

conclusão os trabalhos de construção do novo 
cemitério, localizado nas imediações do actual. 
O novo cemitério, complementado com zona de 
estacionamento e capela mortuária terá, nesta 
primeira fase, capacidade para 83 novas sepulturas 
e 87 gavetões.
A obra, da responsabilidade da Câmara municipal, 
foi adjudicada pelo valor de 397.869,88€ (+IVA).
Largo do Convento – Procedeu-se ao 
arranjo urbanístico deste Largo, promovendo, 
simultaneamente, a valorização do Convento, um 
importante monumento de raiz românica.
Largo do Peso – Aproveitando uma zona de 
localização privilegiada de recepção no concelho, 
dotou-se a entrada no Peso com um espaço com 
condições de recepção e estada, para locais e 
visitantes.
Área de lazer das Lages – A zona das Lages foi 
requalificada e transformada em área de lazer. No 

local foram recuperadas as construções existentes 
– o moinho e a antiga serração de madeira.
Estrada Peso/Portela – Procedeu-se à 
pavimentação desta estrada, em tapete 
betuminoso.
Estrada Prado/Portela/Aldeia – Foi efectuada 
a pavimentação desta estrada, em tapete 
betuminoso.
Estrada dos Fojos (Sante) – Após a abertura 
deste acesso, com construção de muros de 
vedação/suporte e canalização das águas, 
procedeu-se à sua pavimentação, em tapete 
betuminoso.
Estrada Queirão/Feira do Gado – Procedeu-se 
ao alargamento desta estrada, com construção 
de muros de suporte e colocação de tubos da 
rede de saneamento. A estrada, que já tinha sido 
parcialmente pavimentada, sê-lo-á totalmente
Caminho do Martingo – Foi efectuada a 

PADERNE

Saneamento básico

Largo do Convento

Cemitério paroquial

Largo do Peso

pavimentação do acesso ao Lugar.
Caminho Queirão/Penelas – Foi efectuada a 
pavimentação deste acesso, que liga Queirão a 
Penelas.
Caminho da Poça – Foi efectuada a pavimentação, 
em cubo, deste caminho, situado em Pomares.
Caminho Cruz/Veigas – Procedeu-se à 
pavimentação deste caminho.
Caminho na Aldeia de Baixo – Foi efectuada a 
pavimentação deste caminho.
Caminho em Pontizelas - Foram executados 
trabalhos de canalização de águas pluviais e de 
pavimentação de parte do caminho.
Acesso ao Centro Escolar de Pomares – 
Procedeu-se à pavimentação deste acesso.
Caminho da Fonte (Queirão) – Foi efectuada a 
pavimentação deste caminho.
Caminho no Barral – Procedeu-se à pavimentação 
de um caminho no lugar.

Caminho Crastos/Gramoínha – Depois do 
alargamento e construção de muros de suporte, o 
acesso foi entretanto pavimentado.
Caminho em S. Roque – Foi executada a 
pavimentação deste caminho.
Caminho em Fontes – Procedeu-se à 
pavimentação deste caminho.
Caminho do Cabo – Foi efectuada a pavimentação 
deste caminho.
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.
Lugar de Aldeia de Baixo – Procedeu-se à 
pavimentação de um acesso deste lugar.
Gabinete de Saúde – Encontram-se em 
funcionamento, desde 2006, dois gabinetes de 

saúde, a funcionar na sede da junta, destinados à 
prevenção de doenças cárdio e cérebro-vasculares.
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.
Bocas de incêndio – Foram colocadas diversas 
bocas de incêndio na Freguesia.
Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço da 
iluminação na freguesia, através da colocação de 
novos postes e candeeiros.
Estrada Saínde/Estivadas - Foram colocados 
rails de protecção em alguns pontos mais perigosos 
desta estrada.
Diversos – Procedeu-se à construção de valetas, 
na Portela e em Crastos, bem como à limpeza de 
valetas e aquedutos, por toda a Freguesia. 

Estrada Peso/Portela

Estrada Queirão/Feira do Gado (1ªfase)Estrada dos Fojos

Estrada Prado/Portela/Aldeia
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CÂMARA E JUNTA INVESTEM NAS REDES 
DE SANEAMENTO E DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA À FREGUESIA

Abastecimento de água – Encontram-se 
a decorrer os trabalhos de execução da rede 
pública de abastecimento de água, englobando a 
execução de captações, reservatório e da rede de 
distribuição, garantindo a cobertura praticamente 
em toda a Freguesia, à excepção das brandas.
A empreitada, que representa um investimento de 
441.568,46€ + IVA, é financiado pela Câmara e 
pela Junta de Freguesia.
Saneamento básico – Encontram-se a decorrer 
os trabalhos de execução da rede pública de 
tratamento de águas residuais domésticas, 
englobando a execução da rede de drenagem e 
a construção de uma ETAR, permitindo que toda 
a Freguesia, com excepção das brandas, fique 
abrangida.

A empreitada, que representa um investimento de 
557.295,19€ + IVA, é financiado pela Câmara e 
pela Junta de Freguesia.

CÂMARA EXECUTA NOVAS PAVIMENTAÇÕES

Ligação Chão de Bezerro/Coto do Paço – 
Procedeu-se à pavimentação desta ligação, em 
tapete betuminoso.
Ligação Chão de Bezerro/Pereiral – Foi 
executada a pavimentação desta ligação, em 
tapete betuminoso.
Ligação Cortegada/Cortelhas – Efectuou-
se a pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.
Ligação Costa/Cortegada – Procedeu-se à 
pavimentação desta ligação, em tapete betuminoso.

OUTRAS INTERVENÇÕES

Ligação a Pereiral – Foi executado o 
rebaixamento/nivelamento e alargamento de um 
troço desta ligação, na zona correspondente à 
curva, de forma a facilitar a circulação.
Brandas – Foram efectuados arranjos nos acessos 
às Brandas de Mourim e de Travassos, que se 
encontravam danificados pelo mau tempo, e 
efectuada a limpeza dos estradões existentes entre 
elas.
Procedeu-se também à limpeza de mata, nos 
espaços em redor das habitações, e nas bermas 
e caminhos.
Lugar do Carrascal – Foi efectuado o arranjo e a 
pavimentação de um troço de caminho.
Lugar da Lagarteira – Foi arranjado um muro 
de suporte e refeitas as valetas, com colocação de 
novas condutas.
Lugar do Tablado – Foram retiradas umas pedras, 

PARADA DO MONTE

Abastecimento de água

Ligação de Chão de Bezerro a Pereiral, e a Coto do Paço

Abastecimento de água

Saneamento básico

que se encontravam a prejudicar a circulação. 
O espaço onde se encontravam foi arranjado, 
permitindo o alargamento da estrada.
Estrada Parada/Gave – Foi efectuado o arranjo 
de um muro de suporte, que se encontrava 
danificado, e colocadas as guardas de segurança 
nesta ligação, no troço que respeita à Freguesia.
Largo da Igreja – Foram colocados tubos de 
distribuição de águas de regadio, em substituição 
das valas anteriormente existentes, e efectuada a 
repavimentação do largo, em cubo.
Lugar de Cortegada – Procedeu-se ao 
alargamento e pavimentação de um caminho 
do Lugar, bem como as respectivas vedações e 
entradas nas propriedades.
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.
Chão do Bezerro – Foi efectuada a pavimentação, 
em cubo, de um caminho no interior do Lugar, com 
encanação de águas pluviais e de regadio.
Ligação Paço/Coto do Paço – Foi efectuada 
a canalização de águas pluviais e de regadio, e 
colocadas caixas e grelhas nesta ligação, que 
posteriormente será pavimentada.
Chão de Madeiro - Procede-se à abertura de um 
caminho, em terra, de acesso às propriedades.
Regadio – Procedeu-se à colocação de tubagens 
de distribuição de água, para apoio ao regadio, em 
Abelheira e Burrageiro.
Tanque público – Foram executados trabalhos 
de beneficiação do tanque, localizado em Chão de 
Bezerro.
Acesso aos Montes – Procedeu-se à abertura de 
um acesso, desde Raposeira até ao regato do Chão 
de Madeiro, destinado a auxiliar no combate aos 

incêndios.
Equipamentos – Foi adquirido um tractor para 
a Junta, e vendida a carrinha. A Junta foi ainda 
equipada com um computador e a respectiva 
impressora.
Águas de regadio – Foi melhorada a distribuição 
de águas de regadio, nos regos de Buraca de Barro 
e Abelheira, através da colocação de tubagens.
Sinalização – Foi colocado um sinal de Stop e um 
espelho, na Estrada Parada/Gave, destinados a 
facilitar a circulação automóvel.
Heráldica – A freguesia passou a ter uma heráldica 
própria, resultante de um estudo da simbologia 
local, e que passará a representá-la oficialmente.
Diversos – Foram efectuados trabalhos de 
limpeza, de valetas e caminhos públicos, por toda 
a freguesia.

Ligação a PereiralChão do Bezerro

Ligação Costa/Cortegada Caminho da Barroca
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Abastecimento de água – Procedeu-se 
à colocação da adutora de água, desde a 
captação de Felgueiras até aos reservatórios, 
e de tubagens de abastecimento, na ligação 
entre Casalmaninho e Paradela.
Saneamento básico – Encontra-se a decorrer 
uma empreitada de execução da rede de 
drenagem das águas residuais, que engloba 
uma parte da Freguesia, e parte da Alvaredo.
 
Ligação Monte do Castro/Valinhas – 
Procedeu-se à pavimentação desta ligação, em 
tapete betuminoso.
Caminho Carreira/Alvaredo – Foram 
executados trabalhos de abertura, com 

construção dos muros de suporte, acessos 
às propriedades, latadas, valetas e regos de 
regadio. Foi ainda efectuada a pavimentação, 
em tapete betuminoso, de um troço do 
caminho.
Caminho Estrada da Carreira/Vinha da 
Cabra – Foi efectuado o alargamento de 
uma parte deste caminho, com construção de 
muros de vedação, latadas, valetas e regos de 
regadio.
Lugar das Lages – Procedeu-se à 
pavimentação, em betão, de dois caminhos do 
lugar.
Ligação Casalmaninho/Barbeito – Foram 
retomados e concluídos os trabalhos de 

alargamento e de construção de muros de 
suporte neste acesso, que foi entretanto 
parcialmente pavimentado, em tapete 
betuminoso.
EN 202/Escola/Sarrada (2ª fase) 
–  Continuam a decorrer os trabalhos de 
alargamento deste acesso, que vai sendo 
efectuado por partes.
Caminho do Samão – Foi efectuado o 
alargamento deste caminho, com construção 
de muros de suporte e colocação de tubagens 
de água e saneamento. O acesso foi ainda 
pavimentado, em tapete betuminoso.
Ponte de Telhada – Procedeu-se ao 
alargamento desta Ponte, bem como ao 

PENSO

Ligação Monte do Castro/Valinhas Caminho Carreira/Alvaredo

Saneamento básicoAbastecimento de água

arranjo da área envolvente, incluindo o tanque 
de lavar.
Centro de convívio – Continuam a decorrer 
os trabalhos de remodelação da antiga escola 
primária, com vista à sua adaptação a centro 
de convívio.
Área de Lazer em Ranhó – Aproveitando 
um espaço existente, junto à Zona Industrial, 
está em execução uma área de lazer, com 
instalação de mesas, bancos, iluminação e 
estacionamento.
Habitações sociais – Foram efectuados 

alguns arranjos exteriores, nomeadamente 
através da construção de muros e colocação 
de rede de vedação.
Cemitério Paroquial – Foi efectuada a pintura 
do recinto do cemitério e levada a cabo uma 
limpeza ao espaço.
Lavadouro de Casalmaninho – Foram feitas 
obras de restauração e captação de água neste 
lavadouro.
Iluminação Pública – Procedeu-se à 
colocação da linha subterrânea entre a Escola 
e a Igreja, à rectificação de algumas linhas e 

ao seu reforço, e à colocação de novos pontos 
de iluminação pública, entre a Escola e o lugar 
de Igreja, e no Caminho dos Gorgulhos, entre 
outros.
Diversos – Fizeram-se algumas reparações 
em vias rurais e em condutas de água pluviais, 
que se encontravam danificadas, procedeu-
se ao arranjo de regos de águas pluviais e 
de regadio em diversos pontos da freguesia, 
e foram efectuados trabalhos de limpeza 
de valetas e caminhos públicos, por toda a 
freguesia.

Área de lazer

Caminho do Samão

Centro de convivio

En 202/Escola/Sarrada



102 103

Abastecimento de água - Foram efectuados 
trabalhos de melhoramento e rectificação na 
rede pública de abastecimento e de colocação 
de contadores nas habitações.

Ligação Prado/Paderne – Foi efectuada 
a pavimentação desta estrada, em tapete 
betuminoso.
Ligação Serra/Gândaras – Procedeu-se 

à pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.
Caminho Vila-Nova/Galvão – Foi efectuado 
o alargamento e a pavimentação, em tapete 
betuminoso, deste caminho, bem como a 
construção de muros de suporte.
Largo Trás-do-Côto – Procedeu-se o 
alargamento deste Largo, situado no Lugar dos 
Bouços, bem como a respectiva pavimentação, 

em cubo.
Caminho dos Bouços – Procedeu-se ao 
alargamento e pavimentação deste caminho, 
bem como à construção de muros de suporte, 
em granito.
Ligação Serra/Breia – Foi efectuada a 
pavimentação, em tapete betuminoso, desta 
artéria, uma das principais da freguesia.
Monte de Prado – Para prevenção de possíveis 

PRADO

Ligação Serra/Gândaras

Caminho dos Bouços

Ligação Prado/Paderne

Caminho Vila-Nova/Galvão

incêndios foi efectuada a limpeza, num raio 
de 50m, em redor da APPACDM – Centro de 
Reabilitação de Prado.
Sanitários Públicos – Foram criados uns 
sanitários públicos, nos anexos à Igreja de São 

Lourenço.
Equipamentos – Foi adquirido um novo 
tractor para a Junta de Freguesia.
Iluminação pública – Foram colocados novos 
postes de iluminação pública, entre Leiros e 

Bouça Nova, e entre Santo Amaro e Outeirão.
Diversos – Foi efectuada a limpeza de bermas 
e valetas, um pouco por toda a freguesia.

Iluminação pública

Equipamentos
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Abastecimento de água – Foi efectuada a 
renovação da tubagem desta rede.
Saneamento básico – Procedeu-se à 
execução da rede de tratamento de águas 
residuais domésticas, que abrange a totalidade 
da freguesia.

Viaduto sobre a EN 202 – Encontram-se a 
decorrer trabalhos de reparação do viaduto, de 
acesso à Freguesia.

Acesso à Freguesia – Foi efectuado o arranjo 
do acesso à Freguesia, via EN 202, com 
alargamento da faixa de rodagem e construção 
de muros de suporte.
Ligação Cruzamento/Igreja –  Procedeu-se 
à pavimentação do troço entre o cruzamento 
da Estrada Nacional e a Igreja.
Ligação Santo Amaro/Folia – Foi efectuada 
a pavimentação deste acesso, em tapete 
betuminoso.

Centro hípico – Foi efectuada a cedência, a 
título gratuito, de dois hectares de terreno, 
destinados à instalação do Centro Hípico da 
APPACDM/Centro de Reabilitação de Prado.
Largo da Portela – Precedeu-se à cimentação 
deste largo, situado na Portela.
Cemitério Paroquial – Procedeu-se à pintura 
dos muros, bem como à sua limpeza interior.
Sede da Junta – O edifício da Sede da Junta 
foi alvo de uma beneficiação interior, através 

REMOÃES

Acesso à Freguesia Ligação Cruzamento / Igreja

Saneamento básico Viaduto sobre EN 202

da execução de novas canalizações, de pintura 
e da colocação de novo mobiliário. Procedeu-se 
ainda ao arranjo exterior da sua envolvente, à 
colocação de vedação, de um portão e de um 
corrimão, para facilitar o acesso das pessoas.
Bocas de incêndio – Foram instaladas 

diversas bocas de incêndio, em diversos locais 
da freguesia.
Iluminação pública – Foi efectuado o reforço 
da iluminação pública da freguesia, com a 
colocação, em diversos lugares, de novos 
pontos de luz.

Diversos – Foram executados trabalhos de 
limpeza em bermas e valetas dos caminhos 
públicos da freguesia, nomeadamente no 
cruzamento da Estrada Nacional.

Sede da Junta

Largo da Portela
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Saneamento básico – 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. No seu interior 
foram executados passeios públicos e colocado 
gradeamento.
Largo de São Vicente – Foi efectuada a 
remodelação deste Largo, com construção de 

passeios e colocação de bancos, em pedra.
Lugar da Igreja – Foi efectuado o 
alargamento, construção de muros de suporte 
e pavimentação de um caminho, neste Lugar.
Caminho Paçô – Foi efectuada a pavimentação 
deste caminho, com construção de valetas e 
encanamento de águas.
Caminho da Eira – Concluiu-se o alargamento 
de parte deste caminho, situado em Cavaleiros, 
com construção de muro de suporte, em 
pedra, latadas e acesso às propriedades. No 
final do caminho foram ainda colocados 150m 
de tubos, para condução das águas até ao rio.
Acesso a Lobiô – Foi efectuada a pavimentação 

deste acesso, em tapete betuminoso.
Ligação Lobiô/Cavaleiro Alvo – Já se 
encontra concluída a nova ligação entre 
os lugares de Lobiô e de Cavaleiro Alvo 
(S.Paio). Esta ligação foi alvo de alargamento, 
complementado com a colocação de uma 
ponte de travessia sobre o regato, travessias 
de águas bravas e tubos de rega.
Caminho Crasto/Carvalhos – Procedeu-
se ao alargamento, construção de muros de 
suporte e pavimentação deste caminho.
Caminho Regadinhas/Paçô - Encontram-
se a decorrer os trabalhos de alargamento e 
de construção de muros neste caminho, que 

ROUSSAS

Acesso a Lobiô

Cemitério Paroquial

Ligação Lobiô / Cavaleiro Alvo

Saneamento básico

posteriormente será pavimentado.
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.
Estrada Carvalhos/Palmeira – Foram 
colocadas novas condutas de distribuição de 
águas bravas e de regadio, recuperando toda a 
largura da estrada.
Estrada do Sobral – Procedeu-se à 

substituição dos tubos e à execução das 
entradas nas propriedades.
Ligação Carpinteira/Lobiô – Foram 
colocadas neste acesso três travessias de 
águas bravas e respectivas caixas.
Estrada de Surribas – Procedeu-se ao 
entubamento das águas bravas, e respectivas 
caixas, de forma a recuperar espaço de 
estacionamento.
Acesso Santa Rita/Aldeia – Foram colocados 
novos tubos de canalização de águas neste 
acesso.

Corta-fogos – Procedeu-se à limpeza e 
arranjo dos estradões existentes nos montes 
da freguesia.
Fontanários – Procedeu-se à substituição 
dos tubos de água em diversos fontanários 
públicos da freguesia, tendo ainda sido feita a 
limpeza das nascentes.
Diversos – Foi executada a reparação de 
muros públicos, danificados pelo mau tempo, 
e efectuada a limpeza de valetas e caminhos 
públicos da freguesia.

Caminho Crasto / Carvalhos

Ligação Regadinhas / Paçô
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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.
Saneamento básico – Foi executada a rede de 
drenagem em praticamente toda a Freguesia, 
à excepção do lugar de Cavaleiro Alvo, tendo 
ainda sido executada e a construção de uma 
ETAR, no lugar de Paço, para drenagem dos 
lugares de Paço e Pombal.
Ligação Barata/Igreja – Procedeu-se 
à pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.

Ligação Costa/Igreja - Procedeu-se à 
pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.
Ligação Granja/Ponte da Lavandeira 
– Efectuou-se a pavimentação, em tapete 
betuminso, desta ligação.
Acesso à Granja de Cima – Procedeu-se ao 
alargamento e pavimentação deste acesso, 
bem como à construção de muros de suporte.
Ligação Cavaleiro Alvo/Lobiô – Concluíram-
se os trabalhos de alargamento deste acesso, 
com construção de valetas, travessias de águas, 
entradas nas propriedades, pavimentação 

em tout-venant e colocação de uma ponte de 
travessia sobre o regato.
Lugar de Cavaleiro Alvo – Foi efectuada a 
pavimentação, em cubo, de um caminho no 
interior do Lugar.
Acesso Santo André/Requeijo – Concluídos 
os trabalhos de alargamento, canalização de 
águas e a construção de muros de suporte, 
este acesso foi pavimentado.
Cruzeiro (S. Paio) – Foi efectuada a 
pavimentação, em cubo, de um caminho no 
interior do Lugar.
Ligação Veiga/Santo André – Depois 

S. PAIO

Ligação Barata / Igreja Ligação Granja / Ponte da Lavandeira

Abastecimento de água Saneamento básico

de efectuado o alargamento, procedeu-se 
à pavimentação desta ligação, em tapete 
betuminoso.
Acesso a Lagendo – Procedeu-se ao 
alargamento e pavimentação deste acesso, 
bem como à vedação das propriedades.
Caminho da Cruz da Sé – Foi efectuada a 
pavimentação, em cimento, deste caminho.
Ligação Gaia/Manguela – Está a proceder-
se à abertura e à construção de muros de 
suporte nesta ligação, que entretanto será 
pavimentada.
Cemitério Paroquial – Devido às obras de 

ampliação do cemitério foi necessário fazer 
uma nova vedação exterior, com elevação de 
muro, em pedra, colocação do portão e do 
gradeamento. Foi ainda arranjado o acesso 
ao cemitério, com construção de escadas e 
rampas, arranjo e pavimentação do largo. 
Procedeu-se ainda à pavimentação de todos os 
passeios interiores.
Junta de Freguesia – Foi construído um 
armazém, anexo ao 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.

Ligação Gaia / Manguela

Lugar de Cavaleiro Alvo

Ligação Veiga / Sto André

Ligação Cavaleiro Alvo / Lobiô
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Abastecimento de água – Foi efectuada a 
exploração da captação de água da Ameixeira, 
que serve a Vila, e renovados alguns troços de 
tubagens de distribuição, nas Carvalhiças. 
Foram ainda colocadas novas condutas de 
distribuição de água na Rua dos Moinhos, em 
Galvão.
Saneamento básico – Executou-se uma 
empreitada para a execução da rede de 
saneamento do lugar das Carvalhiças, um 
investimento municipal superior a 115 mil 
euros.

Regeneração urbana – Dando continuidade 
ao processo de regeneração urbana da sede 
do concelho, procedeu-se à requalificação em 
quatro arruamentos envolventes ao Centro 
Histórico - ruas Dr. António Durães, 1º de Maio, 
da Calçada e Rua Velha – e à beneficiação do 
troço urbano da EN 202.
Rio do Porto – As margens do Rio do Porto, 
entre a Rua Dr. Augusto César Esteves e a Av. 25 
de Abril, foram requalificadas e transformadas 
em zona lazer. Junto à Rua Rio do Porto foi ainda 
criado um espaço de estacionamento, de apoio.

Cemitério Municipal – Concluiu-se a 
ampliação do Cemitério, que permitiu aumentar 
a sua capacidade em cerca de 100 sepulturas 
e 8 jazigos, bem como à beneficiação dos 
passeios da parte antiga.
Acesso ao Cemitério – Este acesso foi 
pavimentado, em tapete betuminoso.
Rua dos Moinhos (Galvão) –   Após a 
passagem dos tubos de distribuição de água, 
procedeu-se à beneficiação deste arruamento, 
com colocação de condutas de águas pluviais 
e de regadio, e com pavimentação, em tapete 

VILA

Abastecimento de água (Galvão)

Regeneração urbana

Saneamento básico Carvalhiças

Rio do Porto

betuminoso.
Caminho do Mascanho – Foi efectuada a 
pavimentação, em cimento, deste caminho 
público.
Rua Fonte da Vila – Procedeu-se à 
pavimentação, em cubo, desta rua.
Beco de Frades – Foi efectuada a pavimentação 
do acesso, em tapete betuminoso.
Rua das Carvalhiças – Foi efectuada a 

pavimentação, em tapete betuminoso, entre a 
Alameda e o Convento.
Capela de Santo Cristo – Foi efectuada a 
beneficiação, interior e exterior, desta Capela. 
Cruzeiro da Independência – Procedeu-se 
à beneficiação da totalidade do espaço onde 
de encontra este Cruzeiro, situado no limite da 
Freguesia com Chaviães.
Iluminação pública – Foi efectuado o 

reforço da iluminação pública, no Caminho do 
Mascanho.

Cemitério Municipal

Capela de Santo Cristo

Caminho do Mascanho

Cruzeiro da Independência
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Reconhecendo a importância das novas 
tecnologias e a sua relação directa com o 
desenvolvimento local e regional a Vale 
do Minho-CI decidiu desenvolver esforços 
no sentido de colocar a região na linha da 
frente, em infra-estruturas tecnológicas e 
equipamentos, ao serviço dos municípios 
e consequentemente dos munícipes, mas 
também das empresas e dos particulares. Neste 
sentido, foram investidos, nos 5 municípios do 
Vale do Minho, cerca de 15 milhões de euros, no 
âmbito do POS_C, na área das tecnologias de 
informação e comunicação, designadamente 
com o Vale do Minho Digital e o projecto Rede 
Comunitária do Vale do Minho, responsável 
pela instalação de rede de fibra óptica que vai 
proporcionar ao território do Vale do Minho 
acesso às redes de nova geração, modernas 
e ágeis. Para a execução deste projecto, foi 
constituída, por escritura pública, em Março de 
2008, uma empresa intermunicipal designada 

por MinhoCom – Gestão de Infraestruturas de 
Telecomunicações, E.I.M.
Destaque ainda para projectos no âmbito do 
Programa de Intervenção para a Qualificação 
do Turismo (PIQTUR), nomeadamente a nível 
da cultura, ambiente e sinalização com um 
investimento de cerca de 11 milhões de euros 
distribuídos pelas 5 autarquias do Vale do 
Minho. Na área “Cultura” foram desenvolvidos 
projectos como a recuperação das fortalezas/
centros históricos, itinerários como as Vias 
Romanas e Caminhos de Santiago, criação de 
redes de equipamentos culturais. Por seu lado, 
a candidatura da componente “Ambiente” 
veio reforçar as iniciativas desenvolvidas pelos 
municípios a nível ambiental, como é exemplo 
o esforço das autarquias na classificação de 
extensas parcelas do território sob o ponto de 
vista ambiental – sendo a Área de Paisagem 
Protegida do Corno do Bico paradigmático 
disso mesmo. Na vertente “Sinalização”, 

CI VALE DO MINHO EM BALANÇO

A Comunidade Intermunicipal do Vale do 
Minho (Vale do Minho-CI), constituída pelos 
municípios de Melgaço, Monção, Paredes de 
Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira foi 
criada com o objectivo de apoiar e coordenar 
iniciativas inter-municipais, tendo por referência 
o Rio Minho e a respectiva bacia hidrográfica. 
Nos últimos 4 anos tem vindo a desenvolver 
um trabalho de cooperação, nomeadamente 
ao nível da articulação de investimentos de 
interesse supra-municipal, da coordenação 
entre municípios e serviços da administração 
central, da gestão territorial e planeamento 
e da valorização económica e social. Desde 
2005 foram investidos já cerca de 20 milhões 
de euros na implementação de diversos 
projectos.
Entre as múltiplas iniciativas e projectos 
desenvolvidos ao longo deste período 
destaca-se a constituição da UNIMINHO - 
Associação do Vale do Minho Transfronteiriço,  
o desenvolvimento dos projectos Vale do 
Minho Digital e Redes Comunitárias, bem como 
a adesão ao Simplex autárquico. 

Adesão ao Simplex Autárquico

UNIMINHO - Associação do Vale do Minho Transfonteiriço

Em 2008 o Município de Melgaço aderiu à 
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM 
Alto Minho), composta por nove municípios, 
dos vales do Minho e Lima.

A nova comunidade, com sede em Viana do 
Castelo, 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 é responsável directa 
pela gestão de 100 milhões de euros de 
fundos comunitários, a investir em áreas tão 
diversificadas como as redes de abastecimento 
público, infra-estruturas de saneamento básico, 
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.

MELGAÇO ADERIU À CIM ALTO MINHO

referência para o “Plano de Sinalização e 
Interpretação dos Recursos Turísticos do Vale 
do Minho” que teve como objectivo melhorar 
o nível de informação aos turistas através 
da colocação de placas identificadoras dos 
recursos histórico-culturais.
No que diz respeito ao desenvolvimento da 
cooperação transfronteiriça do Vale do Minho 
foi criada, em 2005, a UNIMINHO – Associação 
do Vale do Minho Transfronteiriço, co-
financiada pelo PIC Interreg III-A, que tem como 
associadas a Comunidade Intermunicipal do 
Vale do Minho e a Deputación de Pontevedra. 
Desde a sua criação a Uniminho desenvolveu 
um conjunto de actividades que culminaram 
com a apresentação de um Plano Estratégico 
do Vale do Minho Transfronteiriço, que tem 
como horizonte o próximo período de ajudas 
comunitárias de 2007 a 2013. Ainda, no 
âmbito do INTERREG – III foram investidos, nos 
5 municípios do Vale do Minho, cerca de 10 
milhões de euros em projectos na área do 
ambiente, cultura e acessibilidades. 
No actual Programa de Cooperação 
Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) é 
de salientar o projecto ECOREDESANEOSOL, 

com um investimento de cerca de 3,75 milhões 
de euros, a implementar até 2010 e ainda o 
projecto Rede Viária Transfronteiriça do Rio 
Minho (RedeTrans) com um investimento de 
cerca de 1milhão e 400 mil euros. 
Em Abril de 2008 foi também apresentada 
uma candidatura ao POCTEP - designada 
CoopMinho – Reforço da Cooperação 
Institucional no Vale do Minho Transfronteiriço 
-, que foi aprovada em Janeiro de 2009, com 
um investimento de 500 mil euros, até 31 
de Dezembro de 2010. Este projecto prevê 
a criação de um Centro de Informação 
Transfronteiriça, a concepção de um plano 
de transportes públicos do Vale do Minho 
Transfronteiriço e a elaboração de um estudo 
de viabilidade para a prestação de serviços 
públicos transfronteiriços. 
Actualmente a Vale do Minho-CI encontra-
se ainda a desenvolver uma série de 
actividades no âmbito do projecto Promoção 
e Sustentabilidade das Paisagens do Vale do 
Minho (PSP do Vale do Minho) aprovado pelo 
Programa Operacional Regional do Norte 
(ON.2) 2007-2013, com um investimento de 
cerca de 1,5 milhões de euros, a implementar 

até ao final de 2010. Este projecto visa 
em concordância com as preocupações 
ambientais por parte do público em geral e 
das comunidades científicas em relação à 
degradação dos sistemas ambientais, promover 
a sustentabilidade e dinamizar as paisagens 
culturais e ambientais existentes no território 
através do reforço da rede de trilhos e percursos 
temáticos; da sinalização e interpretação das 
paisagens e da disponibilização de um sistema 
de audio-guias.

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho)



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

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

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

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

  Câmara Municipal de Melgaço
  A/c Gabinete de Comunicação e Imagem
  Largo Hermenegildo Solheiro
  4960-551 Melgaço

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:

Postal da primeira metade do século XX
Pertencente à Colecção do Núcleo Museológico / Torre de Menagem da Câmara Municipal




