
Fumeiro finalmente certificado

Termas reabrem ao público
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Município contratou cessão da exploração do complexo
Parque termal do Peso devolvido aos melgacenses
Futuro do SPA termal passa por parceria público - privada

Fumeiro finalmente certificado

Concelho supera meta nacional de distribuição de água pública
Centro de recursos da APPACDM já tem acesso
Trilho percorre margens do Rio Minho
Nova escola superior vai a concurso ainda este ano

Obras executadas

Urbanização e edificação com novas taxas e proposta de regulamento

Três dias em Festa… da Cultura!
Alvarinho e fumeiro reafirmam sucesso
Alvarinho também tem dia
Rota na mira do turismo espanhol
Tom Cannavan seleccionou alvarinhos
Braga, Leixões e Celta em estágio
XIII Milha do Alvarinho
Piscinas descobertas maravilham locais e visitantes
Porta de Lamas promove visitação ao PNPG
Aldeias de Portugal em encontro
População escolar sensibilizada
Crianças celebram Dia Mundial prolongado
AEC’s festejaram encerramento do ano lectivo
Projecto Comédias do Minho premiado
Associativismo do concelho em alta
Música e exposições
Bibliotecas coloridas e ao ar livre
Jovens voluntários protegem florestas
Alentejo na rota do passeio anual de idosos
Redes sociais promovem encontro
Jovens carenciados beneficiam de actividades de verão
Violência doméstica abordada
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A política do Município, assenta, há mais de duas décadas, numa estratégia de desenvolvimento económico sustentável aproveitando e valorizando os 
recursos próprios. 
O vinho Alvarinho desempenha um papel vital na vida económica local e tem sido, por isso, uma aposta permanente da política do Município. 
Conseguimos, após vários anos de luta, o reconhecimento do vinho Alvarinho de Melgaço, que passou a dar o nome à Sub-Região agora designada de 
Monção e Melgaço, com toda a importância que daí advém para os produtores e para a comercialização do produto e também para a valorização do 
próprio território. Recentemente, conseguimos evitar que os vinhos de mesa possam ostentar, no rótulo, a referencia à casta alvarinho, situação que, a 
verificar-se poderia induzir em erro os consumidores, confundindo o vinho de mesa da casta alvarinho, corrente, de fraca qualidade e baixo preço com 
o Vinho Alvarinho produzido na nossa região.
A portaria, que veio transpor para a legislação nacional uma directiva comunitária, previa, no seu projecto inicial, essa possibilidade, nós conseguimos 
a sua alteração e na sua versão final a portaria nº199/2010 excepciona a casta da uva alvarinho como a única no país, que não pode constar na 
rotulagem dos vinhos de mesa.
Foi indiscutivelmente uma grande vitória para a defesa do vinho Alvarinho e da Sub-Região de Monção e Melgaço. 

Ainda nesta área da defesa dos nossos produtos e do reconhecimento da sua qualidade encetamos há vários anos um processo de certificação do 
Fumeiro Tradicional do Concelho de Melgaço. Processo extremamente moroso que nos levou a muitas vezes reivindicarmos publicamente a intervenção 
do Governo, no sentido de acabar com o arrastar deste processo. 
O fumeiro tradicional do concelho vê finalmente reconhecidos a sua qualidade e reputação, através da publicação, em Diário da Republica, da indicação 
geográfica protegida (IGP) do presunto, do salpicão, do chouriço de carne e da chouriça de sangue de Melgaço.
A qualificação do fumeiro tradicional vem não só reconhecer e relacionar a qualidade dos produtos com as características e tradições locais, mas também 
aumentar a sua competitividade comercial e reforçar o seu peso na criação de riqueza no Município. 
Após duas décadas de luta e de pressões sobre os diferentes proprietários da Vidago Melgaço e Pedras Salgadas, o Município conseguiu dar mais um 
passo no sentido de promover a reabertura do Parque Termal do Peso, tantos anos abandonado e em estado de degradação acelerado.

No passado dia 14 de Maio foi dado um passo de gigante com a assinatura do contrato de cessão do espaço, acordado entre o Município e a VMPS, 
empresa do grupo Unicer, concessionaria das águas de Melgaço e proprietária do Complexo Termal.
Em resultado da assinatura do contrato estamos já a intervir em algumas zonas do Parque de forma a devolver aos Melgacenses o usufruto deste 
magnifico espaço.
Vamos recuperar e requalificar todo o Parque, criando áreas de animação, bar, parque infantil, voltar a tornar navegável o riacho, recuperar o mini-golfe, 
requalificar os jardins, iluminação e mobiliário urbano. 
O mais significativo investimento será no balneário com SPA que se encontra já neste momento em fase de concurso público internacional. Pretende-se 
estabelecer uma parceria público privada para concepção, construção e exploração do futuro SPA Termal.
Se tudo correr como planeado dentro de dois anos estará finalizado um investimento da ordem dos 5 milhões de Euros.
As Termas do Peso serão um espaço de saúde e lazer ao serviço do desenvolvimento económico de Melgaço e da região.
Vamos, como sempre, continuar a preservar e valorizar o nosso património cultural e ambiental, a defender os produtos locais, a aproveitar e potenciar 
os recursos naturais para que o desenvolvimento sustentável garanta um futuro melhor e mais solidário a todos os Melgacenses. 

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro
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PARQUE TERMAL DO PESO DEvOLvIDO AOS MELGACENSES

Em resultado da assinatura do contrato de 

cessão do Complexo Termal do Peso, assinado 

entre o Município e a Vidago, Melgaço e Pedras 

Salgadas, foi possível intervir já em algumas 

zonas do parque, de forma a devolver aos 

melgacenses o usufruto deste magnífico 

espaço, melancolicamente guardado na 

memória de todos e de cada um.

As intervenções levadas a cabo, respeitantes 

à requalificação, recuperação e construção 

do bar e da sua envolvente, e ainda do canal 

da Ribeira da Folia, encontram-se a decorrer, 

devendo estar concluídas durante a primeira 

quinzena de Agosto.

O bar, construído em madeira e apoiado numa 

plataforma de betão, tem uma área coberta 

de 138.50 m2, e conta com duas área de 

esplanada, uma interior e outra exterior, esta 

última de maior dimensão.

O parque infantil, situado diante, é composto 

por equipamentos relacionados com a 

envolvente, como o slide ou a proa de um 

barco, que parece querer navegar na ribeira 

ali ao lado, e os mastros ou postos de vigia.

Para garantir a segurança da proximidade entre 

estes dois espaços e o canal, especialmente 

no que respeita aos mais novos, será colocada 

vedação apropriada.

O canal de água foi também intervencionado 

no sentido de torná-lo novamente navegável. 

As comportas foram encerradas para permitir 

a subida do nível da água e, tendo sido 

para o efeito adquiridas cinco embarcações, 

possibilitando assim a recuperação de uma 

das actividades de recreio mais importantes do 

parque. 

Numa segunda fase será ainda levada a cabo 

a requalificação do edifício da Fonte Nova 

(telhado), do mini-golfe e a requalificação 

das infra-estruturas eléctricas, de água e 

de saneamento, bem como efectuada a 

desmatação e requalificação dos jardins, 

com vista à recuperação do esplendor dos 

percursos e da Alameda, situada na entrada 

principal do parque.

Após duas décadas de luta e de pressões sobre 

os diferentes proprietários da Vidago, Melgaço 

e Pedras Salgadas, o Município conseguiu 

dar mais um passo no sentido de promover a 

reabertura das termas do Peso, colocando-as 

ao serviço do desenvolvimento do concelho.

O passo, dado no dia 14 de Maio, é um passo 

de gigante, que se traduz na assinatura de um 

contrato de cessão do espaço, acordado com 

a VMPS - Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas, 

empresa do grupo UNICER concessionária 

da exploração das águas de Melgaço e 

proprietária do complexo termal.

O contrato prevê a cessão, a título gratuito, 

e por um período de 25 anos, renovável por 

mais dez, da exploração do complexo termal, 

com uma área aproximada de 50.468m2 e 

MUNICÍPIO CONTRATOU CESSãO DA ExPLORAÇãO DO COMPLExO

A assinatura do contrato foi consumada, a 14 de Maio, pelo Presidente da Câmara de Melgaço, Rui Solheiro, 
e pelo Administrador Executivo da UNICER, Rui Lopes Ferreira

constituído pela Fonte principal, Fonte Nova, 

Balneário, Casa do Fiscal, balneário provisório, 

e restante área ao ar livre, bem como pela 

garantia de disponibilização, para fins termais, 

as águas minerais de Melgaço.

Para além de todos os direitos relativos 

à exploração das águas minerais da sua 

concessão, a VMPS reserva para si o acesso e 

exploração da “fábrica”, que posteriormente 

será deslocalizada, bem como os espaços 

correspondentes ao parque de campismo e 

aos bungalows.

Tendo como objectivo explícito a reabilitação 

e reabertura do estabelecimento termal, o 

contrato estabelece o mês de Abril de 2015 

como prazo limite para a sua entrada em 

funcionamento..

As intervenções em curso no Parque respeitam à construção do bar e ao arranjo da sua envolvente, bem como 
à restituição das condições de navegabilidade à Ribeira da Folia
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FUTURO DO SPA TERMAL PASSA POR PARCERIA PúbLICO - PRIvADA

Às intervenções levadas a cabo pelo Município 

sobrepõem-se outras, mais estruturais e com 

maior grau de complexidade, como é o caso 

do balneário termal, cuja reestruturação e 

entrada em funcionamento é indispensável 

para a efectivação do desejado Spa Termal do 

Peso.

Para o efeito, e com vista ao melhor e mais 

célere aproveitamento das potencialidades 

do complexo termal, o Município de Melgaço 

abriu um concurso público internacional, 

através do qual pretende estabelecer uma 

parceria público privada para concepção, 

construção e exploração do futuro SPA Termal.

O objecto do Concurso é a criação de uma 

empresa municipal, a constituir entre o 

Município e a entidade seleccionada, empresa 

essa que dirigirá todo o processo, desde o 

desenvolvimento do projecto, à execução 

da obra e à exploração dos espaços e 

equipamentos.

A empresa terá capital social maioritariamente 

público, garantido em 51% pelo Município, que 

assegurará também 70 a 80% do investimento 

elegível, correspondentes ao montante de co-

financiamento comunitário, até um limite de 

3.750.000,00€.

Se tudo correr conforme planeado, Melgaço 

terá o SPA Termal em funcionamento já 

em Janeiro de 2013, permanecendo sob 

exploração da empresa municipal até 

2035, com possível prorrogação até 2045, 

conforme estipulado no contrato de cessão de 

exploração do parque..

Fonte termal Alameda, à entrado do parque

Balneário termal

A qualificação do fumeiro tradicional do 

concelho vem não só reconhecer e relacionar a 

qualidade dos produtos com as características 

locais, aumentando a sua competitividade 

comercial e reforçando o seu peso na criação 

de riqueza no concelho, como defender os 

próprios consumidores que assim poderão 

passar a  adquirir estes excelentes produtos 

em qualquer parte com a garantia de que são 

genuínos.

Quase dez anos após o início do processo 

de certificação, o fumeiro tradicional do 

concelho vê finalmente a sua qualidade e 

reputação serem legalmente reconhecidas, 

através da publicação, em Diário da República, 

da Indicação Geográfica Protegida (IPG) do 

presunto, do salpicão, da chouriça de carne e 

da chouriça de sangue de Melgaço.

Este processo, impulsionado pelo Município 

e formalmente desencadeado, em 2001, 

pela Associação de produtores locais 

“Melgaço Rural”, iniciou com a preparação e 

apresentação dos cadernos de especificações, 

agora publicados, destinados a regular os 

diversos aspectos relacionados com o processo 

de produção, descrevendo as características 

físicas, externas e internas, dos produtos, 

estipulando a sua apresentação comercial e a 

delimitação da área geográfica de produção, 

transformação e acondicionamento.

O fumeiro local, reconhecido há muito pela 

sua qualidade, tem origem no saber tradicional 

de longas gerações, no clima rigoroso da 

região, e na qualidade da matéria-prima – o 

porco bísaro, de raça autóctone, criado com 

uma alimentação à base de produtos naturais, 

conduzindo à obtenção de uma carne de 

excelente qualidade, suculenta e saborosa.

Actualmente o concelho tem oito produtores de 

fumeiro licenciados, três deles com pequenas 

unidades industriais – Quinta de Folga, Delícias 

do Planalto e Fumeiro do Laboreiro - e cinco 

micro-produtores – Palmira Rodrigues, Deolinda 

das Dores de Souza Amorim, Leonor Esteves, 

Inês de Sousa Lobato e Maria de Lurdes Alves – 

que, mantendo a produção dentro dos moldes 

tradicionais, o fazem cumprindo as normas 

legais de higiene e segurança.

FUMEIRO DE MELGAÇO FINALMENTE CERTIFICADO

Chouriça de sangue
e de carne

Salpicão
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O concelho de Melgaço dispõe de uma 

rede pública de abastecimento de água que 

abrange 97.3% da população, superando 

e contribuindo decisivamente para o 

cumprimento da meta nacional que prevê 

uma cobertura de 95%, para 2013.

Para atingir tão elevada percentagem 

de cobertura têm contribuído os muitos 

investimentos que têm vindo a ser realizados 

ao longo dos anos por todo o concelho. 

Actualmente há trabalhos a decorrer em 

Parada do Monte, através da execução da 

segunda e última fase da rede pública de 

abastecimento à freguesia, devendo o sistema 

estar pronto a entrar em funcionamento ainda 

durante o corrente mês de Agosto.

A rede pública será entretanto estendida, em 

Castro Laboreiro, aos lugares do Ribeiro de 

Baixo, cuja empreitada se encontra já em fase 

de adjudicação, e ainda de Portela, Curral do 

Gonçalo, Coriscadas e Rodeiro.

Investimento continua 
no saneamento

Também em termos de saneamento têm vindo 

a ser feitos grandes investimentos, no sentido 

de prestar mais e melhor serviço à população.

Assim, encontram-se actualmente em execução 

sistemas de tratamento de águas residuais 

domésticas em Paderne (Lugar do Souto), em 

Penso (1ªfase), em Alvaredo (2ªfase), e em 

Parada do Monte (2ªfase).

Em fase de adjudicação estão os sistemas de 

saneamento de Cristóval, que engloba toda 

a freguesia à excepção de parte do Lugar de 

Esquipa, que será posteriormente ligado ao 

sistema de Paços, de Chaviães, que engloba 

a totalidade da freguesia, de Alvaredo (3ªfase), 

que conclui a rede da freguesia, e de Cousso, 

que concluirá a rede do lugar, incluindo a 

colocação de uma nova ETAR.

A execução destes últimos quatro sistemas, 

cujo investimento ascende aos dois milhões 

de euros, permitirá atingir uma percentagem 

de cobertura populacional de 87.4%, 

percentagem esta já muito aproximada da 

nacional, que deverá atingir, em 2013, os 90%.

A curto prazo serão ainda realizados outros 

investimentos, em Penso, respeitantes à 

segunda fase de execução da rede, em 

Paderne, no Lugar de Pomares, e no lugar da 

Cela, freguesia de Cousso.
Trata-se efectivamente de um grande esforço 

económico, que tem vindo a ser prioritário para 

o Município, e que se traduz directamente na 

qualidade de vida da população do concelho.

CONCELHO SUPERA META NACIONAL DE  DISTRIbUIÇãO DE áGUA PúbLICA

O Município apresentou ao POVT – Programa Operacional Temático 

Valorização do Território cinco candidaturas, relativas à execução de 

sistemas de abastecimento de água e de redes de tratamento de águas 

residuais domésticas do concelho.

As candidaturas, com um valor global elegível de cerca de três milhões e 

trezentos mil euros, já se encontram aprovadas e serão comparticipadas, 

pelo FEDER, em 70%.

A aprovação destes investimentos no âmbito POVT,  um Programa 

do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), é de extrema 

importância, dado que assegura o financiamento a nível nacional, 

permitindo assim canalizar as verbas disponibilizadas aos municípios 

pelo programa regional ON.2 para outro investimentos estratégicos 

locais.

POvT APROvOU CANDIDATURAS

População abrangida pelos sistemas
públicos de abastecimento 
de água e saneamento

95%
Meta nacional para 2013

Meta nacional para 2013

Cobertura de Melgaço

Cobertura de Melgaço

Abastecimento de água

Saneamento básico

97,3%

90%

87,4%

Execução dos sistemas de tratamento de águas residuais domésticas a decorrere em Parada do Monte (à esquerda) e Paderme (à direita)
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O Centro de recursos/hípico da APPACDM 

– Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão com Deficiência Mental, 

implementado no Monte de Prado, já dispõe 

de um acesso viário condigno, cuja execução 

foi assegurada pelo Município.

A empreitada, adjudicada à empresa Dacop - 

Construção e obras públicas, SA, por 128.806 

euros (+IVA), incluiu trabalhos de drenagem 

de águas pluviais, infra-estruturação eléctrica, 

restabelecimento do traçado e pavimentação 

do mesmo, em cubo de granito, e ainda a 

vedação de parte do percurso, junto ao Centro.

O Centro, associado ao Centro de Reabilitação 

de Prado da APPACDM e enquadrado numa 

rede transfronteiriça de serviços partilhados, 

dará apoio a cidadão com deficiências físicas 

e/ou psíquicas.

O novo trilho “Percursos marginais do Rio 

Minho”, um trajecto pedestre de Pequena Rota 

(PR) que ao longo de quase 5 Km contorna o 

Monte de Prado, encontra-se em fase avançada 

de execução, devendo estar concluído ainda 

durante o mês de Agosto.

Com início na zona histórica da Vila, o trilho 

desenvolvendo-se em direcção ao Centro de 

Estágios e ao Monte de Prado, que rodeia, 

percorrendo uma área natural inserida na 

Rede Natura, até terminar junto ao complexo 

termal do Peso.

Para facilitar a viagem o percurso vai dispor de 

sinalização apropriada, contando ainda com 

duas zonas de descanso, e com nove painéis 

interpretativos do percurso, colocados em 

pontos estratégicos do trajecto.

Com a sua implementação, que representa um 

investimento de 117.230,50€ (+IVA), financiada 

em 75% pelo ON.2, o concelho aposta na 

valorização e requalificação ambiental do 

território, ao mesmo tempo que passa a dispor 

de mais um atractivo turístico.

CENTRO DE RECURSOS DA APPACDM Já TEM ACESSO TRILHO PERCORRE MARGENS DO RIO MINHO

O passadiço em madeira, com uma extensão de cerca de 1.500 metros, simboliza o leito da antiga levada de água

Iluminação em tecnologia “LED”
A iluminação pública nesta via, ao longo de cerca de 1100 metros, e na Rua do Eiró, no acesso ao 

novo Lar da Santa Casa da Misericórdia, utilizará tecnologia LED – Light Emiting Diodes.

O LED apresenta como grande vantagem a eficiência energética, já que gasta menos sem 

comprometer a qualidade e quantidade da luz emitida, não altera a percepção da cor dos 

objectos que ilumina, reduz a emissão de CO2, não contém substâncias tóxicas e tem uma vida 

útil superior às soluções tradicionais, sem acarretar custos de aquisição e instalação superiores.

Com a instalação desta novas 22 armaduras estima-se uma poupança anual imediata na ordem 

dos 1.500 euros, números que sobem significativamente quando multiplicados pelos seus 16 

anos de vida útil.
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Abastecimento de água – A empreitada de execução da rede 

pública de abastecimento ao Lugar de Ribeiro de Baixo encontra-

se em fase de adjudicação, pelo que deverá arrancar em breve.

Este investimento será também realizado nos lugares de Portela, 

Curral do Gonçalo, Coriscadas e Rodeiro.

ALvAREDO

CASTRO LAbOREIRO

Rede de saneamento – Continua a decorrer a segunda fase dos 
trabalhos de execução do sistema de tratamento de águas residuais 
da freguesia, estando já em fase de adjudicação a terceira e última 
fase, que permitirá a conclusão da rede.
Estrada bouças/Rabosa – Procedeu-se à pavimentação, em tapete 
betuminoso, desta ligação.
Caminho da barqueira – Foi efectuado o arranjo de um muro de 
suporte deste caminho.
Projecto “viver Melhor em Alvaredo” – Continua a decorrer este 
projecto de promoção da saúde, que conta com o apoio de um 
médico e enfermeiros.
Diversos – Aplicou-se herbicida nas bermas dos caminhos públicos 
e procedeu-se à limpeza das valetas.

Estrada Bouças/Rabosa

Abastecimento de água

A construção, de raiz, de uma nova escola 

superior, a implementar na área do Monte de 

Prado, nas imediações do Centro de Estágios, 

deverá ser objecto de concurso público até ao 

final do corrente ano.

Após o desenvolvimento do projecto base pelo 

Arquitecto Pedro Reis, vencedor do concurso 

de ideias, e terminados os projectos de 

execução, aguardam-se agora os pareceres 

das entidades competentes, nomeadamente 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, sobre novos cursos e níveis de ensino. 

A construção da nova escola, acordada entre 

a Câmara e o Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo (IPVC), permitirá consolidar o 

ensino superior público, em funcionamento 

no concelho através do Curso Superior de 

Desporto e Lazer, desde o ano lectivo de 

2005/2006.

NOvA ESCOLA SUPERIOR vAI A CONCURSO AINDA ESTE ANO

A Bloco de ensino teórico

B Bloco de ensino prático e 
administração

C Entrada principal e espaço de 
estacionamento temporário

D Estacionamento exterior
(44 lugares)

Acesso ao Centro de Estágios
(já existente)

Acesso ao parque e à entrada
sul (a executar)
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Rede de saneamento – A empreitada de execução do sistema de 

tratamento de águas residuais do Lugar de Cousso, que inclui a 

colocação de nova ETAR, encontra-se em fase de adjudicação, pelo 

que os trabalhos terão início em breve.

A extensão da rede ao Lugar da Cela encontra-se garantida através 

de financiamento já aprovado.

Abastecimento de água – Foram realizadas intervenções várias 

na rede pública de abastecimento ao lugar da Cela, efectuada a 

limpeza e manutenção das nascentes que abastecem o lugar de 

Virtelo, substituída a bomba de água e realizada uma intervenção 

no reservatório do lugar de Cousso.

Diversos – Encontram-se a decorrer trabalhos de limpeza de 

bermas e valetas, por toda a freguesia.

CHAvIãES

COUSSO

Centro de Dia – A adaptação da antiga escola primária a centro 

de dia para idosos encontra-se em fase de equipamento interior, 

devendo entrar em funcionamento brevemente.

O Centro, tutelado pelo Centro Paroquial e Social da Freguesia terá 

capacidade para acolher 25 idosos, prestando apoio domiciliário 

a outros 25..

Rede de saneamento – A execução do sistema de tratamento 

de águas residuais, que abrangerá a totalidade da freguesia, 

encontra-se em fase de adjudicação, devendo os trabalhos iniciar 

brevemente.

Sanitários públicos – Encontram-se a decorrer os trabalhos de 

construção dos sanitários públicos, situados junto à Igreja.
Sanitários públicos

Rede de saneamento

Ligação veigas/Portela (Lugar de Cima) – Deram início os 
trabalhos de alargamento deste caminho.
Ligação Orjaz/Estrada Municipal – Concluíram-se as vedações 
nesta ligação.
Escola antiga – Procedeu-se à criação de um espaço fechado 
destinado ao armazenamento de materiais e a acolher o tractor 
da Junta. 
Diversos – Foram levados a cabo trabalhos de limpeza no 
Cemitério (Lugar de Baixo) e de caminhos públicos, com aplicação 
de herbicida (Ligação Orjaz/Cubalhão e caminhos nos lugares).

CRISTÓvAL

CUbALHãO

Rede de saneamento – A execução do sistema de tratamento de 
águas residuais, que engloba a totalidade da freguesia à excepção 
de parte do Lugar de Esquipa, que será posteriormente ligado ao 
sistema de Paços, encontra-se em fase de adjudicação.
A empreitada de execução decorerrá ainda este ano.
Largo do Cruzeiro – Encontra-se em fase de desenvolvimento o 
projecto de execução de uma área de lazer, a implementar no 
terreno adquirido pela Junta para o efeito.

Rede de saneamento

Ligação Veigas/Portela (Lugar de Cima)
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Ligação Aveleira/branda do Rio/Queimadelo – Procedeu-se ao 

nivelamento e à pavimentação, em calçada, desta ligação

Ligação Queimadelo/Carvalho – Foi rectificado o traçado deste 

caminho, que foi posteriormente pavimentado, em calçada

branda da Aveleira – Foi aberta e ensaibrada uma pista, na Sra da 

Guia, destinada a corridas equestres e outras.

Ligação Ponte de Cela/Pereiro – Após a passagem da rede de 

saneamento e terminados os trabalhos de alargamento, está a 

proceder-se à pavimentação deste acesso.

FIãES

GAvE

Cemitério paroquial – Concluíram-se os trabalhos de ampliação 
do Cemitério, que passou a dispor de mais 65 campas, bem como 
à recuperação da Fonte da Madalena.
Estradão – Efectuou-se a abertura de um estradão, entre Porto 
Sapo e Outeiro da Loba, de acesso aos montes e ao parque eólico.
Os trabalhos executados constaram de abertura, construção de 
valetas, travessias de águas, e da compactação de terras.
Caminho da Froula (Soutomendo de baixo) – Procedeu-se ao 
alargamento, construção de muros de suporte e pavimentação 
deste caminho.
Ligação Adedela/Alcobaça – Está a ser efectuada a reconstrução 
de um muro de suporte, situada nas proximidades da Sede da 
Junta, que desmoronou devido ao mau tempo.
Diversos – Têm sido levados a cabo trabalhos de limpeza em 
bermas, valetas e aquedutos, por toda a freguesia.

Caminho da Froula (Soutomendo de Baixo)

Ligação Aveleira/Branda do Rio/Queimadelo

Instalações sanitárias – Concluíram-se os trabalhos de construção 
das instalações sanitárias públicas, de apoio à Igreja e ao Cemitério. 
Diversos - Procedeu-se à limpeza de bermas e aquedutos, nos 
caminhos públicos da freguesia.

LAMAS DE MOURO

PAÇOS

Cemitério paroquial – Está a proceder-se à beneficiação dos 
passeios interiores, e ao seu revestimento.

Cemitério paroquial

Instalações sanitárias 
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Redes de saneamento e de abastecimento de água - Conforme 
protocolado entre a Junta de Freguesia e a Câmara, procedeu-se à 
execução das redes públicas de tratamento de águas residuais domésticas 
e de abastecimento de água, agora extendidas à totalidade da freguesia.
Este último esforço financeiro, na ordem dos 75 mil euros, é comparticipado 
pela Junta de Freguesia (70%) e pela Câmara (30%).
Lugar da Cortegada – Procedeu-se à pavimentação, em betão, de um 
acesso no lugar, com construção de travessias de águas de regadio.
Caminho Dosouteiro -  Foi efectuado o alargamento e a pavimentação 
deste caminho, até ao Largo de São Marcos. 
Acesso a Chão de Madeiro – Decorreram trabalhos de canalização de 
águas de regadio e pluviais, bem como se procedeu à pavimentação do 
acesso, em betão.
Diversos – Foram construídas valetas em diversas estradas municipais, 
nomeadamente na ligação entre Carrascal e Cortegada.

PADERNE

PARADA DO MONTE

Rede de saneamento – Está a proceder-se a execução da rede 

pública de saneamento, no Lugar do Souto. A extensão da rede a 

Pomares encontra-se também garantida através de financiamento 

já aprovado.

Abastecimento de água – Procedeu-se ao arranjo da área de 

captação de água pública, de abastecimento aos lugares de Sainde 

e Estivadas. 

Estrada do Granjão – Continuam a decorrer os trabalhos de 

alargamento desta estrada, com construção de muros de suporte. 

O Acesso será posteriormente pavimentado.

Diversos – Decorrem trabalhos de limpeza de valetas, por toda a 

freguesia.
Estrada do Granjão

Caminho Dosouteiro 

Acesso ao cemitério – Deram início os trabalhos de reparação do 

pavimento do acesso ao cemitério paroquial, que se encontrava 

degradado.

Sede da Junta - Foram executadas pequenas obras de beneficiação nos 

espaços interior e exterior do edifício da Sede da Junta de Freguesia.

Iluminação pública - Foi feita a reparação de pontos de luz, em diversos 

lugares da freguesia, que se encontravam danificados devido às últimas 

intempéries. Foram ainda removidos alguns postes que se encontravam 

abandonados na via pública e em propriedades privadas da freguesia.

Centro de Reabilitação – Procedeu-se à execução, no Centro de 

Reabilitação/APPACDM, de rampas de acesso para cadeiras de rodas, bem 

como à limpeza do principal acesso a este estabelecimento de ensino.

Diversos - Continuando o apoio ao melhoramento de regadios, 

confinantes com a via pública, procedeu-se à conclusão da beneficiação 

da presa de Bouça Nova.

Continuaram, também, os trabalhos de limpeza em valetas, aquedutos e 

vias da freguesia.

PENSO

PRADO

Rede de saneamento – Encontra-se a decorrer  a primeira fase dos 

trabalhos de execução da rede de tratamento de águas residuais 

domésticas, estando a continuidade dos trabalhos (2ªfase) 

garantida através de financiamento já aprovado.

Centro de Convívio – Continuam a decorrer os trabalhos na antiga 

escola primária, com vista à sua adaptação a centro de convívio.
Centro de Convívio

Acesso ao cemitério
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Caminho Regadinhas/Paço (1ªfase) – Procedeu-se à 
pavimentação, em tapete betuminoso, desta estrada.
Ligação Carvalhos/Pombeira – Foram reconstruídos os muros de 
suporte desta ligação, e refeitas as valetas.
Caminho Quinta/Oleiros – Procedeu-se à execução de valetas e à 
colocação de tubos, nas entradas das propriedades.
Estrada Côto da Pena – Foi executada uma travessia de águas 
bravas.
Estrada bilhões/Sobral – Foram colocadas novas tubagens de 
água, nas entradas das propriedades, e construídas valetas em 
alguns troços.
Estradão de Espinheiro – Procedeu-se à colocação de tubos para 
travessia de águas de regadio.
Diversos – Continuam a decorrer trabalhos de limpeza de valetas e 
caminhos públicos, em toda a Freguesia.

REMOãES

ROUSSAS

Acesso à Sede da Junta – Procedeu-se à pavimentação do acesso 
viário ao edifício da Junta de Freguesia.
Iluminação pública – Foram colocados novos postes de iluminação 
pública, em locais em que esta se encontrava deficitária.
Diversos – Foram levados a cabo trabalhos de limpeza, no interior 
dos cemitérios e em caminhos públicos da freguesia.

Acesso à Sede da Junta

Caminho Regadinhas/Paço (1ªfase)

Zona Histórica – Procedeu-se à beneficiação de um acesso, 
junto à entrada do Castelo, através da substituição do piso e do 
embelezamento do espaço, com canteiros e flores.

S. PAIO

vILA

Caminho Carvalha Furada – Vai procede-se ao alargamento do 
restante troço, que ligará à estrada de Cavaleiro Alvo.

Caminho Carvalha Furada

Zona Histórica
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A XXVIII edição da Festa da Cultura, a decorrer 

nos dias 6, 7 e 8 de Agosto, apresenta um 

leque variado de actividades, que passam 

pelo cinema, pela dança, pela apresentação 

de livros, pelo música, pelo folclore, pelo 

desporto e por muita animação.

De entre as actividades destaca-se a 

realização do concurso de Vinho Alvarinho 

e do Festival Internacional de Folclore, no 

dia 6, a exibição e 1ªCorrida de carrinhos 

de rolamentos, a actuação de bandas locais 

de garagem e de José Alberto Reis, no dia 7, 

o Festival Internacional de Artes de Rua e o 

concerto do grupo Perfume, que encerram a 

Festa no Domingo à noite.

Para além destas decorrem ainda, 

durante os três dias, as feiras do livro, do 

artesanato, das freguesias e do Alvarinho, 

que se estendem por toda a zona histórica, 

transformando a sede do concelho num 

espaço multicultural que promete encantar 

todos os visitantes. 

TRÊS DIAS EM FESTA… DA CULTURA!
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A Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que entre 

os dias 30 de Abril e 2 de Maio celebrou a 

sua 16ª edição, reafirmou-se como um evento 

de indiscutível importância económica e de 

reconhecido interesse turístico.

Pelo recinto da Festa, um espaço coberto 

com cerca de 5.000 m2, passaram cerca 

de cinquenta mil pessoas, que visitaram e 

compraram produtos locais, como o vinho 

Alvarinho, produzido na Sub-Região de 

Monção e Melgaço, ou os produtos do fumeiro 

tradicional do concelho, como o presunto, a 

chouriça e o salpicão, mas também a broa e o 

mel, entre outros.

Para além dos produtos locais, o espaço foi 

complementado com stands de associações 

e/ou entidades promotoras da actividades 

relacionadas com a vida económica, social 

e cultural do concelho, por tasquinhas, 

destinadas a degustar a boa gastronomia 

local, e por um programa repleto de animação, 

do recinto da Feira e do concelho.

Dr. Luís Vieira presidiu à 
abertura oficial da Feira

A abertura oficial da Feira foi honrada com a 

presença do Secretário de Estado das Pescas 

e da Agricultura, Dr. Luís Medeiros Vieira, a 

quem o Presidente dirigiu um agradecimento 

público, um “muito obrigado por ter estado 

sempre connosco”, referindo-se à colaboração 

excepcional do Secretário de Estado no 

processo que conduziu à inclusão de Melgaço 

na designação da Sub-Região, uma alteração 

introduzida não contra ninguém mas em 

colaboração, e que veio fazer justiça aos 

produtores e ao concelho, criando unidade em 

ALvARINHO E FUMEIRO REAFIRMARAM SUCESSO

redor do vinho Alvarinho.

Agradecendo as palavras “amáveis do 

Presidente”, que afirmou não merecer, o Dr. 

Luís Vieira afirmou que governar é fazer, saber 

ouvir e avaliar as especificidades, contribuindo 

para afirmar os saberes e os sabores da região, 

no país e no mundo.

Antes de terminar, e a propósito da distinção 

pela certificação, declarada como uma 

preocupação deste Governo, Rui Solheiro 

pediu ainda a intervenção do Secretário de 

Estado numa outra matéria fundamental para 

o concelho, relacionada com a necessidade 

de desbloquear o processo de certificação 

do fumeiro de Melgaço, e que, embora não 

dependendo directamente da sua tutela, mas 

sim do Ministério da Agricultura, foi entretanto 

efectivado (ver página 9).

Presunto

1º Delícias Planalto (Castro Laboreiro)

2º Palmira Rodrigues (Castro Laboreiro)

3º Quinta de Folga (Alvaredo)

Salpicão

1º Inês de Sousa Lobato (Alvaredo)

2º Quinta de Folga (Alvaredo)

3º Leonor Esteves (Cubalhão)

Broa

1º Inês de Sousa Lobato (Alvaredo)

2º Dorinda Pinheiro (Alvaredo)

3º Leonor Esteves (Cubalhão)

Mel

1º Hipólito Domingues (Castro Laboreiro)

2º Albertino Esteves (Castro Laboreiro)

3º Irene da Glória Alves (Cubalhão)

PRODUTOS LOCAIS
EM CONCURSO

A abertura oficial da Feira contou com a presença do 
Secretário de Estado das Pescas e da Agricultura, Dr. 
Luís Medeiros Vieira, a quem o Presidente da Câmara 
dirigiu um agradecimento público

Após as intervenções foi feita uma saudação ao 
vinho, pela Real Confraria do Vinho Alvarinho

A animação, diurna e nocturna, foi uma constante O evento foi mediatizado pela RTP com directos para 
o “Bom Dia Portugal” e a emissão em directo do 
“Programa das Festas”

A Festa é complementada com actividades desportivas de diversas modalidades como  Atletismo, Ratfting, Btt e Kart Cross
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ALvARINHO TAMbÉM 
TEM DIA 

O Alvarinho foi celebrando, a 4 de Julho, 

através da iniciativa Dia do Vinho, promovida 

pela Associação de Municípios Portugueses do 

Vinho, à qual Melgaço aderiu recentemente.

Para comemorar houve provas gratuitas 

no Solar do Alvarinho, visitas às adegas 

aderentes à Rota do Alvarinho, aos espaços 

museológicos, através do bilhete único da rede 

Melgaço Museus, à Porta de Lamas de Mouro, 

em pleno Parque Nacional da Peneda Gerês, 

e ainda descidas do Rio Minho  em Rafting e 

passeios em Kart Cross ou BTT pela Rota.

Com a adesão a esta iniciativa, e à Associação 

de Municípios Portugueses do Vinho, o 

Município pretende reafirmar o potencial 

enoturístico do concelho, proporcionado por 

um produto local de excelente qualidade, 

como é o vinho Alvarinho.

TOM CANNAvAN
SELECCIONOU 
ALvARINHOS

O reputado jornalista escocês Tom Cannavan 

esteve em Melgaço, onde degustou diversos 

vinhos Alvarinho, numa prova destinada 

a seleccionar os seus 50 melhores vinhos 

portugueses. 

A prova, que contou com o apoio da jornalista 

Sarah Ahmed, decorreu no passado dia 17 

de Julho, no Solar do Alvarinho, tendo por 

base cerca de uma dezena de marcas de 

vinho Alvarinho da Sub-Região de Monção 

e Melgaço, entre as quais as das adegas 

aderentes à Rota do Alvarinho.

Os 50 melhores vinhos portugueses 

seleccionados por Tom Cannavan serão 

apresentados em Londres, em 2011, numa 

iniciativa promovida pela ViniPortugal - 
Associação interprofissional para a promoção 

dos vinhos.

ROTA NA MIRA 
DO TURISMO ESPANHOL

A Rota do Alvarinho foi visitada, no dia 5 

de Julho, por um grupo de jornalistas e 

de operadores turísticos de Espanha, uma 

iniciativa desenvolvida no âmbito do projecto 

“Rotas do Vinho Galiza-Norte de Portugal”, que 

une em parceria a Turgalicia/Secretaria Geral 

para o Turismo do Governo da Galiza, e a 

Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos 

Verdes.

Destinada a dar a conhecer as diversas zonas 

vitivinícolas da euro-região, a visita contou com 

a participação de jornalistas do Hosteltur, Diario 

ABC, El Mundo, La Vanguardia, Punto Radio 

e Televisión Castilla y León, e os operadores 

turísticos Alegroreisen, Euroadvertures, Viajes 

Vilória e Costa Galicia.

O dia, que principiou com uma visita ao Castelo, 

contou com visitas e provas de Alvarinho e de 

fumeiro tradicional no Solar do Alvarinho, e 

nas quintas de Soalheiro e de Folga.

bRAGA, LEIxÕES E CELTA EM ESTáGIO

O Centro de Estágios recebeu, durante os 

meses de Junho, Julho e Agosto, as equipas de 

futebol do Sporting Clube de Braga, do Leixões 

Sport Clube e do Real Clube Celta de Vigo, e 

ainda a National Futsal Team, do Qatar. 

O ciclo de preparação para os campeonatos 

foi aberto pela equipa do Sporting de Braga, 

que iniciou a pré-época a 27 de Junho, 

permanecendo em estágio até 7 de Julho. A 

preparação contou com a realização de três 

jogos treino e igual número de vitórias, frente 

ao SC Melgacense, ao Marítimo da Madeira e 

ao Leixões SC.

Depois de enfrentar o Braga foi a vez do 

Leixões Sport Clube iniciar a sua preparação, 

que durou até ao dia 15 de Julho. Durante o 

estágio a equipa disputou dois frente-a-frente, 

o primeiro com o SC Melgacense, no dia 11, e 

outro com o Iberos CF, de Madrid, no dia 14, 

saindo vitorioso em ambos os jogos.

Entre 24 de Julho e 4 de Agosto foi a vez dos 

Galegos do Real Clube Celta de Vigo realizarem 

a sua preparação de pré-época, que arrancou 

com um jogo treino frente ao Joane FC, no dia 

30, seguido da disputa do X Troféu Município 

de Melgaço, no dia 1, com o Leixões SC. 

O futsal marcou também presença no Centro de 

Estágios através do Qatar Fooltball Association 

que, entre 20 de Julho e 5 de Agosto desfrutou 

das magníficas condições deste equipamento 

polivalente.

Sporting Clube de Braga Leixões Sport Clube Real Clube Celta de Vigo

National 

Futsal Team, 

do Qatar

Rugby de Viana Selecção Nacional de Sub-16

Selecções nacionais de basquete em Melgaço

Melgaço foi ainda o destino escolhido pelas selecções nacionais de basquete, sub-18 feminina 

(29/06 a 06/07) e sub-16 masculina (5 a 9/07), para a realização de estágios de modalidade.

Mais ao nível regional, também Viana do Castelo marcou presença através da Associação de 

Basquete (23 a 25/06) e de Rugby (27 e 28/06).
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A Milha do Alvarinho, que decorreu a 1 de Maio 

último, consagrou Sara Moreira (MCP) e Bruno 

Moreira (Ind) como vencedores dos escalões 

seniores, femininos e masculinos, seguidos de 

Sandra Teixeira (SCP) e Hélder Santos (SCYCL), 

como segundos classificados, e Daniela Cunha 

(UDV) e Hassan Lekhili (Mar), como terceiros.

Tendo como ponto de partida e de chegada na 

Praça da República, a prova desenvolveu-se em 

redor da zona histórica da vila, com percursos 

diferenciados, de acordo com as normas para 

os diversos escalões de participação, que vão 

desde os infantis até aos seniores.

A Prova, que decorre anualmente inserida 

na programação da Festa do Alvarinho e do 

As piscinas descobertas, inseridas na área de 

lazer do Centro de Estágios, são frequentadas 

anualmente por milhares de locais e visitantes, 

maravilhados com as excelentes condições 

que oferecem.

Para além das piscinas, complementadas 

por um bar com esplanada, a área de lazer 

disponibiliza ainda, até meados de Setembro, 

o acesso a outras valências como o Lago 

artificial, onde se pode praticar water ball, o 

circuito de mini-golfe, o campo de ténis e o 

polidesportivo, complementadas pelo parque-

infantil e por diversas zonas ajardinadas e de 

estada.

xIII MILHA URbANA DO ALvARINHO

PISCINAS DESCObERTAS MARAvILHAM LOCAIS E vISITANTES

Fumeiro, é organizada pelo Município em 

colaboração com a Associação de Atletismo de 

Viana do Castelo, e integra o Circuito Nacional 

de Milhas Urbanas desde o ano 2000.

Piscinas descobertas 
e Water ball

Sara e Bruno Moreira foram vencedores nos excalões seniores

A Porta de Lamas de Mouro associou-se ao projecto “Gestão e 

dinamização da visitação no PNPG” através da organização, durante o 

fim-de-semana de 19 e 20 de Junho, de um programa de actividades 

destinadas a dar a conhecer as particularidades desta área protegida.

Entre as actividades desenvolvidas conta-se a visita interpretada ao 

Núcleo Megalítico do Planalto de Castro Laboreiro, envolvendo um 

percurso pedestre e a exibição da curta-metragem “Raízes”, a visita 

guiada à Oficina Temática da Porta, dedicada ao ordenamento do 

território, a exploração das brandas e inverneiras, incluindo visita ao 

Núcleo Museológico de Castro, ao Castelo e a duas povoações típicas, 

para além de ateliers de pinturas faciais e jogos para os mais novos.

Inserido no programa deste fim-de-semana decorreu ainda, no Sábado 

à noite, a iniciativa “Há música no PNPG”, que contou com o concerto 

“Sons das Portas”, com a actuação do grupo TAF.

Também em Junho, nos dias 22 e 23, decorreu na Porta de Lamas o VIII 

Encontro entre parceiros, uma iniciativa promovida pelas agências de 

desenvolvimento local do Norte em conjunto com a ATA–Associação do 

Turismo de Aldeia, no âmbito do Projecto de Cooperação Interterritorial.

O encontro, que decorreu no território de intervenção da ADRIMINHO–

Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho, 

contemplou a visita a alguns dos projectos impulsionados localmente 

nas aldeias de Castro Laboreiro e da Branda da Aveleira, e que têm hoje 

um papel fulcral na dinamização destas duas aldeias, que integram a 

rede “Aldeias de Portugal”.

PORTA DE LAMAS PROMOvE vISITAÇãO AO PNPG

ALDEIAS DE PORTUGAL EM ENCONTRO

Ateliers de pinturas faciaisActuação do grupo TAFVisita interpretada ao Núcleo Megalítico do Planalto 
de Castro Laboreiro
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A Porta de Lamas promoveu junto da população escolar local, uma série 

de acções de educação e sensibilização ambiental, que contaram com 

a participação do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Agrupamento 

de Escolas de Melgaço.

Assim, no dia 28 de Abril, os alunos do 8ºano participaram na actividade 

“Nas margens do Rio Mouro”, que constou da exploração teórica sobre 

conceitos relacionados com a “água” no nosso planeta, num contexto 

de consciencialização para a problemática do uso deste recurso natural, 

da realização de um percurso pedestre, alusivo aos habitats ripícolas das 

margens, e uma acção prática de análise da qualidade da água, com 

recurso à recolha, observação e identificação de macro invertebrados.

Em Junho os alunos do 1ºCiclo e 2ºCiclo visitaram, respectivamente, 

o Parque Eólico do Alto do Corisco, a Porta de Lamas de Mouro e a 

exposição “Ordenamento do Território”, comemorando, em simultâneo, 

do Dia Mundial do Ambiente.

A actividade do Parque Eólico do Alto do Corisco, uma acção desenvolvida 

em colaboração com a Veranda - Associação para a conservação e 

divulgação do património de montanha, teve início com uma introdução 

teórica ao tema das energias renováveis, com especial incidência para 

a energia eólica, seguida da visita ao Parque e da realização de um 

percurso pedestre, em área florestal, com exposição de temáticas 

relacionadas com a biodiversidade.

A visita à Porta de Lamas e à exposição “Ordenamento do Território”, 

realizada pelo 2ºCiclo, contou ainda com uma breve apresentação 

sobre as áreas protegidas, com destaque para o Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, e a visualização de um filme sobre o Parque.

Em Lamas os alunos participaram ainda na XXI Caminhada anual 

do Agrupamento de Escolas de Melgaço, que decorreu no dia 21 de 

Maio juntamente com o VII Encontro Distrital do PROSEPE – Projecto de 

Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar.

O encontro PROSEPE reuniu 18 Clubes de Floresta do Distrito de Viana 

do Castelo, o Agrupamento local e ainda centros escolares do sul da 

Galiza.

POPULAÇãO ESCOLAR LOCAL SENSIbILIZADA

Encontro distrital de clubes da floresta

Alunos do 1º Ciclo, no Paque Eólico do Alto do 
Corisco

Os alunos do 2º Ciclo visitaram a Porta e a exposição  
“Ornamento do Território”

Actividade “Nas margens do Rio Mouro” foi 
desenvolvida com actividades do 8º ano

Este ano a comemoração do Dia Mundial da Criança prolongou-se ao 

longo de três dias, durante os quais 415 crianças do Ensino Pré-escolar 

e do 1ºCiclo participaram em diversas actividades.

Assim, e durante os dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho, o Largo 

Hermenegildo Solheiro ficou coberto de coloridos insufláveis, o Parque 

Urbano do Rio do Porto acolheu actividades radicais, o Centro Histórico 

foi palco de ateliers criativos, e a Casa da Cultura recebeu teatro infantil, 

enquanto no Salão Nobre dos Paços do Concelho decorreu a Feirinha 

do Livro, dedicada à literatura infanto-juvenil.

O Dia Mundial da Criança, organizado pelo Município com o apoio do 

pólo local da ESE/IPVC, da Melgaço Radical, da AH Bombeiros Voluntários 

e da Valorminho, é uma das acções desenvolvidas no âmbito do plano 

anual de actividades, e que visa proporcionar aos mais jovens a vivência 

de experiências diferenciadas e enriquecedoras.

Os cerca de 230 alunos do 1ºCiclo 

que frequentam as Actividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) festejaram, 

no dia 18 de Junho, o encerramento de 

mais um ano lectivo.

A festa, que decorreu no Largo Hermenegildo 

Solheiro, contou com fantásticas actuações, 

organizadas no âmbito do inglês, da música 

e da actividade física.

CRIANÇAS CELEbRARAM DIA MUNDIAL PROLONGADO

AEC’S FESTEJARAM 
ENCERRAMENTO DO ANO 
LECTIvO
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A Comédias do Minho – Associação para a promoção de actividades culturais no Vale do Minho, promovida pelos Municípios de Melgaço, Monção, 

Paredes de Coura, Valença, Vila Nova de Cerveira e pelo Crédito Agrícola, foi galardoada nos Prémios Novo Norte, na categoria Norte Criativo.

Os Prémios, destinados a reconhecer as boas práticas de desenvolvimento regional, foram atribuídos pela primeira vez este ano, numa iniciativa 

promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e pelo Jornal de Notícias.

O Projecto Comédias do Minho, seleccionado entre cinco candidaturas finalistas como vencedor na categoria Norte Criativo, tem por base a 

intervenção cultural no território do Vale do Minho, realizada a partir de uma rede intermunicipal de programação, que tem como objectivos captar, 

sensibilizar, formar e fidelizar públicos para as artes e a cultura. 

De facto, a Associação desenvolve, em estreita colaboração com os municípios promotores, uma programação anual itinerante, sustentada numa 

companhia de teatro profissional, que dirige o seu trabalho às populações, através da criação e encenação de peças e da dinamização de grupos 

locais de teatro, entre outras, complementadas pelo projecto pedagógico “Aproximarte”, que desenvolve áreas de intervenção artística como a 

dança, as artes plásticas e a música.

PROJECTO COMÉDIAS DO MINHO PREMIADO

Simples em estreia cinematográfica

O grupo local de teatro amador “Os Simples” estreou-se na sétima arte, 

através da interpretação do filme “Barão”, produzido pela Comédias do 

Minho, com realização de Gonçalo Fonseca.

A estreia do filme, em jeito Holywoodesco, teve lugar na Casa da Cultura, 

no dia 18 de Junho. Após a estrelar chegada dos participantes, com 

direito às fotografias e entrevistas da praxe, seguiu-se a muito aplaudida 

exibição da longa-metragem, que será também exibida durante a Festa 

da Cultura.
A segunda edição desta semana de férias artísticas juntou 

um grupo de jovens do concelho que, através de diversas 

abordagens artísticas, dinamizaram espaços públicos e 

patrimoniais, através de intervenções de rua.

Explorando a temática do Rio Minho e da necessidade 

de preservação da natureza, estas férias terminaram, a 

16 de Julho, com a apresentação, no Parque das Caldas, 

em Monção, do trabalho desenvolvido em cada um dos 

municípios do Vale do Minho. 

Um dos projectos recentes da Associação denomina-se 

“Território na Voz” e representa um espaço onde diferentes 

gerações se encontram para cantar, recuperando e 

partilhando o património oral comum. 

O Projecto foi localmente apresentado no dia 18 de Junho, 

através de uma actuação no Largo Hermenegildo Solheiro, 

e que contou com a presença dos membros locais do 

coro que, na sua totalidade, é composto por mais de meia 

centena de elementos, entre crianças e idosos, coordenados 

pela maestrina Antónia Serra.

“Território da voz” une gerações

“Nas margens” do Rio Minho
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O Município e as Associações locais têm 

organizado uma série de actividades, 

participadas por todos, e que resultam na 

colaboração e no convívio, mas também na 

congregação de sinergias e na racionalização 

de meios.

Após a realização, no início do ano, do baile 

de carnaval, da limpeza ao trilho da Branda 

da Aveleira e dos serões do diabo, foi tempo 

agora de conhecer Penso e de actividades 

desportivas, mais ou menos radicais.

Assim, no dia 13 de Junho, e sob proposta da 

Associação Cultural e Recreativa de S. Tiago de 

Penso, decorreu a iniciativa “Conhecer Penso e 

as suas origens”, uma caminhada com visitas 

ao património natural e construído, que contou 

com a participação de 89 associados.

A Melgaço Radical, por seu lado, propôs e 

levou a efeito, a 4 de Julho, a actividade 

“Melgaço + que radical”, com a qual conduziu 

116 aventureiros, através de rafts ou caminhos, 

reservando a iniciação à canoagem para os 

mais novos.

ASSOCIATIvISMO DO CONCELHO EM ALTA!

Ainda este ano, mas mais lá para o mês de 

Outubro, está prevista a “Desfolhada”, proposta 

pela Associação “Os Cucus”.

As acções, que têm por fim último a dinamização 

do associativismo local, aumentando a sua 

capacidade de actuação e promovendo a sua 

intervenção na vida cultural da comunidade, 

contam com a participação das associações 

“Os Cucos”, “Os Simples”, “Os Fronteiriços”, ACD 

de Paderne, “Noites Gaiteiras”, “Veranda da 

Aveleira”, ACR de S. Tiago de Penso, “Mouro” 21, 

“Comédias do Minho”, e “Melgaço Radical”.

“Conhecer Penso e as suas origens” , iniciativa da Associação Cultural e Recreativa de S. Tiago de Penso

“Melgaço + que radical”, actividade desenvolvida pela Associção

bandas de garagem fazem sucesso
A Casa da Cultura apresentou, no dia 21 de Maio, o Festival de bandas de 

garagem, que contou com a actuação dos “Sound Wave” e dos “Alucinados”, 

originários da Vila, e ainda dos “Brand Noise”, de Parada do Monte.

O sucesso do Festival, que terá continuidade no próximo ano, conduziu à 

inserção das bandas na programação da Festa da Cultura, com uma actuação 

prevista para o dia 7 de Agosto, no Largo Hermenegildo Solheiro.

“Trabalhos e lavores em linho”
10 de Maio a 5 de Junho

Organizada pela ACR de S. Tiago de Penso

“De Setembro a Junho”
11 de Junho a 3 de Julho

Trabalhos elaborados ao longo do ano lectivo pelos 

alunos do Ensino Pré-escolar e do 1ºCiclo

“A arte do lixo”
7 a 31 Julho

Trabalhos em material reciclado, criados por Elisangela 

Rosa Castro

MúSICAExPOSIÇÕES

Tocadores de concertina em encontro
Em Julho, o dia 23 foi a data escolhida para o I Encontro de tocadores de 

concertina, que decorreu na Casa da Cultura, contando com a participação de 

catorze tocadores, oriundos de Melgaço, de Vila Nova Cerveira, de Lanhelas e 

de Caminha, de Viana do Castelo, dos Arcos de Valdevez, de Forjães/Esposende, 

de Guimarães e de Vigo.
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Durante o período de férias de verão a 

Biblioteca Municipal vem para o exterior, 

através da iniciativa Bibliotecas de Verão, 

saindo ao encontro dos leitores. 

As bibliotecas – Jardim de Letras e Mergulhos 

na leitura – encontram-se instaladas nos 

jardins da Alameda Inês Negra e nas piscinas 

descobertas da área de Lazer do Centro 

de Estágios, disponibilizando livros, revistas 

e jornais, para leitura local e empréstimo 

domiciliário.

Jardim de Letras
4ª e 6ª, das 14h30 às 17h30 

Biblioteca de Jardim com Hora do conto e 

atelier, às 15h00

Alameda Inês Negra

Mergulhos na leitura
3ª e 5ª, das 14h30 às 17h30

Bibliopiscina

Área de Lazer do Centro de Estágios

O Município recruta, através do Programa de 

voluntariado jovem para as florestas, jovens 

entre os 18 e os 30 anos, para desenvolver 

acções de prevenção, vigilância, detecção e 

monitorização de incêndios florestais.

O programa decorre ao longo de cinco 

quinzenas, entre os dias 1 Julho e 15 

de Setembro, podendo os interessados 

candidatar-se desde já, através do Gabinete 

Técnico Florestal do Município. Os voluntários 

usufruem de uma bolsa de 12€/dia, e poderão 

ser integrados entre sete e quinze dias, 

seguidos, durante os quais a duração diária 

das actividades será de cinco horas e meia.

bIbLIOTECAS COLORIDAS E AO AR LIvRE

JOvENS vOLUNTáRIOS PROTEGEM FLORESTAS

O passeio anual de idosos, que este ano 

decorreu nos dias 5, 6 e 7 de Maio contando 

com a participação de 300 aventureiros, teve 

como destino as cidades de Évora e Fátima.

A viagem, que teve início no dia cinco bem 

cedinho, com partida de Melgaço por voltas 

das sete da manhã, rumou a Almeirim, com 

paragem para o almoço, seguindo depois 

para a barragem do Alqueva.

Com a noite já passada em Évora, o dia seis 

foi dividido entre o Centro histórico da cidade 

e a visita ao Palácio e ao Museu de Mármore 

de Vila Viçosa.

O regresso ficou marcado pela visita ao 

Os idosos do Vale do Minho participaram num 

encontro, organizado no âmbito das redes 

sociais, e que decorreu no passado dia 25 

de Junho, na Praia do Taboão em Paredes de 

Coura.

No encontro participaram cinquenta idosos de 

Melgaço, utentes da Santa Casa da Misericórdia 

e do Centro Paroquial e Social de Chaviães, 

que contribuíram para a animação com a 

apresentação de canções e de coreografias, 

desenvolvidas no âmbito do “Actividade” – 

Projecto para a promoção do desporto na 3ª 

idade.

ALENTEJO NA ROTA DO PASSEIO ANUAL DE IDOSOS

REDES SOCIAIS PROMOvERAM ENCONTRO

Santuário de Fátima, com chegada a Melgaço 

ao início da noite.

O passeio, destinado a maiores de 60 anos, 

é uma iniciativa do Município que tem por 

objectivo proporcionar o convívio e a qualidade 

de vida da população do concelho.

Barragem do Alqueva Vila Viçosa Évora

Paredes de Coura
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Um grupo de jovens, acompanhados pela 

CPCJ-Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens ou beneficiários da acção social 

escolar, participaram em diversas actividades 

de verão, contando para o efeito com a 

parceria do Município.

Assim, e no âmbito do programa Verão Azul, 

promovido pelas redes sociais do Vale do 

Minho, oito jovens acompanhados pela CPCJ 

deslocaram-se até Paredes de Coura, entre os 

dias 7 e 9 de Junho.

Instalados no CEIA-Centro de Educação 

e Interpretação Ambiental, os jovens 

participaram num leque variado de actividades, 

que passaram pelo visionamento de filmes, 

por ateliers, pela música e pela dança, pelo 

laboratório de biscoitos e pipocada, e ainda 

por uma visita à EquiCoura, com direito a 

piquenique e banho na praia fluvial do Taboão.

Em Melgaço, e entre os dias 12 e 16 de Julho, 

decorreu também uma semana de actividades, 

que contou com a participação de cerca de 

meia centena de jovens.

O projecto “Família em convivência”, 

dinamizado pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens no âmbito da prevenção da 

violência doméstica, propôs ao Agrupamento 

de Escolas de Melgaço a abordagem desta 

temática junto da comunidade educativa, uma 

vez que entende prioritário sensibilizar para 

o tema, em particular junto dos estratos mais 

jovens. 

O Agrupamento aceitou o desafio e a 

abordagem da temática, trabalhada na 

disciplina de Religião e Moral, com os alunos 

do 9º e 10º anos, culminou no dia 2 de 

Junho com uma exposição, que incluiu a 

apresentação de testemunhos e de trabalhos 

escritos e gráficos, distribuição de panfletos, 

encenações teatrais e projecção de filmes 

elaborados pelos próprios alunos.

JOvENS CARENCIADOS bENEFICIARAM DE ACTIvIDADES DE vERãO

vIOLÊNCIA DOMÉSTICA AbORDADA

As actividades desenvolvidas, físicas e radicais, 

no campo de jogos ou no minigolfe, no pinhal 

ou na água, com mergulhos na piscina, 

visionamento de filmes, com almoços e 

piqueniques, contaram com diversas parcerias 

locais, na organização ou no fornecimento de 

refeições - Agrupamento de Escolas, Centro 

Paroquial e Social de Chaviães, Associação 

“Melgaço Radical”, Melsport, APPACDM e Santa 

Casa da Misericórdia.

Verão Azul (Praia do Taboão/Paredes de Coura)

Actividades no Centro de Estágios

Dando continuidade ao trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido no sentido de 

melhorar, através de regulamentação própria 

e obrigatória, a acção desenvolvida nos 

diversos sectores de actividade do Município, 

está agora a proceder-se a alterações também 

nas áreas de urbanização e edificação.

O projecto de Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação do concelho, 

aprovado pelo Executivo camarário, encontra-

se em fase de discussão pública, pelo prazo de 

30 dias, podendo ser consultado nos serviços 

ou através do Portal do Município na Internet. 

Durante o período de consulta, compreendido 

entre os dias 7 de Julho e 18 de Agosto, os 

cidadãos que pretendam contribuir com 

sugestões poderão fazê-lo, por escrito, através 

de entrega nos serviços de expediente geral 

ou de carta dirigida ao Município.

Terminado o período de consulta e de análise 

das sugestões, o Regulamento seguirá para 

aprovação na Assembleia Municipal e desta 

para publicação em Diário da República, após 

a qual entrará legalmente em vigor.

Validado encontra-se já o novo Regulamento 

de Taxas de Urbanização e Edificação, que 

após cumprir todos os procedimentos legais, se 

encontra já publicado em Diário da República.

URbANIZAÇãO E EDIFICAÇãO COM NOvAS TAxAS E PROPOSTA DE REGULAMENTO



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.a

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 colecção do Núcleo Museológico / Torre de Menagem, editado pela Cooperativa Cultural Etnia, com o 
patrocínio da Câmara Municipal Melgaço, e Fotografia de Rui Cunha (1990)




