
Concelho aposta na qualidade ambiental
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Centro de Dia de Chaviães inaugurado

Concepção, construção e gestão do SPA termal do Peso assegurada

Reabilitação do parque termal continua

Rede de percursos pedestres reforçada

Parque de campismo de Lamas equipado com bungalows

Exploração e utilização do centro hípico em concurso

Estrutura ecológica do concelho valorizada

Apoios atribuídos à educação superam o milhão de euros

Redes de saneamento e de abastecimento de água em execução

Ciclo urbano da água com candidatura aprovada

Serviços promovem recolha de monstros

Obras executadas

Medidas de política social e económica renovadas em 2011

E-turismo e e-educação na mira do Simplex autárquico

Direitos do consumidor protegidos

Regulamentação de urbanização e edificação aprovada

E a cultura animou o concelho

Implantação da República comemorou centenário

Teatro

Exposições… para contemplar

Rota do Alvarinho estende-se a Monção

Dia Mundial do Turismo comemorado com actividades biodiversificadas

7º Poliempreende reuniu especialistas

Município associou-se ao ano europeu de combate à pobreza

Centro de Estágios em actividade

“Tasse a ler” em nova temporada

Serviços educativos em acção
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MELGAÇO, PASSO A PASSO



Em 14 de Maio passado foi dado um passo de gigante no sentido da ambicionada recuperação das Termas do Peso. O contrato assinado entre 
o Município e a Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas prevê a cessão, a título gratuito e por um período de 25 anos, renovável por mais dez, da 
exploração do Complexo Termal.

O Município não perdeu tempo e está a intervir na recuperação do Parque. 
Numa primeira fase decorreu a construção do bar e a requalificação da sua zona envolvente, criando novamente condições de navegabilidade na 
ribeira, recuperando assim uma das actividades de recreio mais importantes do Parque.
Está a decorrer a 2ª fase que requalificará o mini golfe e renovará as infra-estruturas eléctricas, de água e de saneamento. Será efectuada a 
desmatação e requalificação de jardins, nova iluminação e mobiliário urbano, com vista à recuperação do esplendor dos diversos percursos e da 
alameda principal do Parque.
Este investimento estará concluído de forma a permitir que na próxima época balnear a população de Melgaço possa usufruir daquele maravilhoso 
espaço termal.

Mas a verdadeira recuperação das Termas passa por investimentos de maior dimensão como é o caso da reestruturação e entrada em funcionamento 
do balneário termal.
Para o efeito, o Município realizou um concurso público internacional através do qual estabeleceu uma parceria publico - privada para concepção, 
construção e exploração do futuro SPA Termal de Melgaço.
Estamos em fase de constituir uma empresa municipal, entre o Município e o Grupo Casais, empresa essa que dirigirá todo o processo, desde o 
desenvolvimento do projecto à execução da obra e a exploração dos espaços e equipamentos.
A empresa terá capital social maioritariamente público, garantido 51% pelo Município que assegurará 70 a 80 % do investimento elegível, 
correspondentes ao montante de co-financiamento comunitário, até ao limite de 3.750.000 € de investimento global.
Está tudo a decorrer conforme o planeado e esperamos iniciar as obras de requalificação e ampliação do Balneário no início de 2011 para que até 
ao final de 2012 esteja todo o investimento concluído.

Aproxima-se a passos largos o momento de recuperarmos este recurso natural, patrimonial, ambiental e cultural, colocando-o ao serviço da saúde 
e do lazer, transformando-o num pólo de desenvolvimento económico de importância local e regional, criando emprego e projectando Melgaço.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro



6 7

O Centro de Dia de Chaviães encontra-se 

em funcionamento desde o passado dia 6 

de Outubro, altura em que foi inaugurado, 

numa cerimónia presidida pela Secretária de 

Estado Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz, 

e que contou com a presença do Presidente 

da Câmara, Rui Solheiro, e do Presidente 

da Direcção do Centro Paroquial e Social de 

Chaviães, Padre Manuel Domingues.

A sua entrada em funcionamento, sob tutela 

do Centro Paroquial e Social da freguesia, 

conduziu à transferência para este novo espaço 

do serviço de apoio domiciliário já prestado 

anteriormente pela instituição, permitindo 

ainda o alargamento desta resposta social, 

agora prestada a 55 utentes. 

Para além do apoio domiciliário, o Centro tem 

capacidade para receber diariamente vinte e 

cinco idosos, originários preferencialmente 

da zona ribeirinha do concelho, aos quais 

presta um conjunto de serviços, relacionados 

com a alimentação, o controlo de medicação, 

o tratamento de roupa, a higiene pessoal, e 

a participação em actividades de animação, 

ao mesmo tempo que contribui para a 

manutenção das pessoas idosas no meio 

sócio-familiar de origem.

À concretização deste novo equipamento 

social, que resultou da conjugação de 

sinergias entre o Município – Câmara e 

Junta de Freguesia – e o Centro Paroquial e 

Social de Chaviães, segue-se um outro, que 

proporcionará respostas sociais idênticas 

na parte de montanha do concelho, e ser 

instalado em Parada do Monte.

CENTRO DE DIA DE CHAVIÃES INAUGURADO

A inauguração foi presidida pela Secretária de Estado Adjunta e 
da Reabilitação, Idália Moniz
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A concepção, construção e gestão do futuro SPA Termal do Peso foi alvo de um concurso público 

internacional, destinado à formação de uma parceria público-privada, a ser contratualizada sob a 

forma de empresa municipal (EM) de capitais mistos, a constituir entre o Município e o Agrupamento 

vencedor, composto pelas empresas “Casais – Engenharia e Construção, SA”, “Casais Turismo, SA”, 

“Casaisinvest – Gestão de participações sociais SGPS, SA” e “Casais Imobiliária”.

CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DO SPA TERMAL DO PESO ASSEGURADA Proposta de intervenção apresentada 
no âmbito do projecto

Com uma proposta base de 3.750.000,00€ 

(três milhões setecentos e cinquenta mil euros), 

e o objectivo de ter o SPA em funcionamento 

já em Janeiro de 2013, a nova EM procederá 

à reconstrução, adaptação e ampliação 

do edifício do balneário termal, com vista 

à prestação de tratamentos termais e de 

serviços de spa, gerindo a sua exploração, e 

do restante espaço, até 2035, com possível 

prorrogação até 2045, conforme previsto no 

contrato de cessão e de exploração assinado 

entre o Município e a proprietária do Parque 

Termal, a Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas,

empresa do Grupo Unicer.

Já aprovada pelo Executivo e pela Assembleia 

municipais, a nova empresa municipal (EM), 

com capitais maioritariamente públicos 

(51%), não acarretará qualquer custo extra 

para o orçamento municipal, para além da 

participação inicial de cinquenta mil euros, 

respeitante ao Capital Social, e após a qual 

ao Município caberá apenas a captação e 

canalização de fundos comunitários.

Com a constituição desta EM então finalmente 

reunidas as condições para a total recuperação 

e entrada em funcionamento das termas de 

Melgaço, uma mais valia indiscutível para o 

desenvolvimento do concelho.

1 - Balneário termal

2 - Piscina

3 - Espaço destinado aos funcionários e arrumos

4 - Espaço destinado a compartimentos técnicos

5 - Possível ampliação do espaço destinado a  

 compartimentos técnicos

6 - Possível acerto do limite de intervenção criando- 

 se um muro paralelo ao balneário/piscina

7 - Percurso dotado de painéis informativos

8 - Fonte Nova

9 - Entrada do parque

10 - Zona de possível implantação da nova fábrica  

 de engarrafamento

11 - Fonte principal, adaptada para recepção de  

 eventos

12 - Actual fábrica, possivelmente adaptada em  

 espaço de apoio à Fonte principal

13 - Espaço exterior de apoio a eventos

- Zona de intervenção proposta

- Zona proposta para uma segunda fase de  

 intervenção, relacionada com a deslocalização  

 da actual fábrica de engarrafamento

A proposta prevê a manutenção 
da fachada Balneáriro Termal 

e a sua ampliação, com vista à 
instalação de uma piscina coberta.
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Após uma primeira fase de intervenções no 

Parque Termal do Peso, que possibilitaram 

o usufruto do espaço durante a época 

estival, deu-se continuidade às operações de 

reabilitação, com vista à sua total recuperação, 

baseada sempre no respeito pela história e 

pelas pré-existências locais.

Assim, e após a requalificação do bar e da 

sua envolvente, bem como da reposição das 

condições de navegabilidade da Ribeira da 

Folia, procede-se agora aos trabalhos de 

recuperação do telhado da Fonte Nova, do 

mini-golfe, da Alameda, do muro da entrada 

principal, e aos trabalhos de execução da 

zona de estacionamento, das instalações 

sanitárias e das infra-estruturas de drenagem 

de águas pluviais, de abastecimento de água, 

de saneamento e de iluminação pública.

No âmbito desta intervenção foi necessário 

proceder ao abate de algumas árvores, 

identificadas como em situação de perigo, 

tendo sido ainda necessário reduzir o 

número de exemplares da espécie invasiva 

Acácia Melanoxylon. O abate, devidamente 

autorizado pelas entidades que tutelam o 

maciço arbóreo existente no Peso, foi levado a 

efeito por uma equipa especializada, de forma 

a causar danos mínimos na envolvente.

As intervenções, que representam um 

investimento de cerca de 550 mil euros, 

financiados em 80% no âmbito de uma 

candidatura ao ON.2, desenvolvem-se ao 

abrigo do contrato de sessão da exploração 

do espaço, assinado em Maio último entre 

o Município e a Vidago, Melgaço e Pedras 

Salgadas, empresa do Grupo UNICER, 

concessionária da exploração das águas e 

proprietária do Parque Termal.

REABILITAÇÃO DO PARQUE TERMAL CONTINUA

Fonte nova – Procedeu-se à substituição do telhado

Entrada principal (pedonal) - Muros exteriores em recuperação

Alameda – A recuperação da entrada principal inclui a 
limpeza de árvores, a recuperação de pavimentos, dos 
elementos de água, dos jardins e ainda a colocação de 
mobiliário urbano que permita uma estada confortável

Mini-golfe – Encontram-se já recuperadas as pistas pré-
existentes, correspondes a um circuito de 18 buracos, 
faltando apenas a colocação dos respectivos acessórios

Parque de estacionamento – Foi construído um muro de 
contenção, a sul do parque de estacionamento, e respectivas 
escadas de acesso

1 - Entrada principal do parque (pedonal)
2 - Alameda
3 - Parque de estacionamento
4 - Fonte Nova
5 - Mini-golfe
6 - Bar
7 - Parque infantil
8 - Ribeira da Folia

      Zona já intervencionada

      Zona em intervenção

Termas do Peso
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Com vista à exploração das potencialidades naturais do concelho e do turismo natureza, o 

Município tem promovido e/ou apoiado uma série de iniciativas, nomeadamente no que respeita 

à criação, sinalização e manutenção de uma rede de percursos pedestres, através dos quais dá a 

conhecer o concelho e as suas belezas naturais.

Esta rede foi recentemente alargada com a criação e sinalização de dois novos percursos, um de 

pequena e outro de grande rota, que vêm juntar-se aos já existentes trilhos Castrejo, Interpretativo 

de Castro Laboreiro, do Curro da Velha e Interpretativo de Lamas de Mouro.

REDE DE PERCURSOS PEDESTRES REFORÇADA

Percursos marginais do Rio Minho (PR)
O Rio é o tema central do novo percurso 

pedestre “Percursos Marginais do Rio Minho”, 

um trajecto de Pequena Rota (PR) que, ao 

longo de quase 5Km, rodeia o Monte de Prado.

O percurso, promovido pelo Município e 

financiado, em 80%, através da candidatura 

ON.2 de “Valorização e qualificação da 

estrutura ecológica do concelho de Melgaço”, 

tem início na Vila, junto à Alameda Inês Negra, 

desenvolvendo-se em direcção ao Centro de 

Estágios e ao Rio, numa zona inserida na Rede 

Natura, até terminar, junto às Termas do Peso.

Travessia da Ribeira Minho (GR)
Lamas de Mouro encontra-se numa das 

extremidades da nova Travessia da Ribeira 

Minho, um percurso pedestre de Grande Rota 

(GR), promovido pela Associação de Município 

do Vale do Minho, e que, ao longo de cerca de 

95,7Km atravessa os concelhos de Melgaço, 

Monção, Valença e Vila Nova de Cerveira.

A Rede de grandes rotas, que inclui ainda 

um percurso pelo Alto Coura, está marcada 

em ambos os sentidos, de acordo com os 

normativos FER/ERA, contando ainda com 

sinalética complementar, interpretativa e de 

apoio à visitação.

A Travessia da Ribeira Minho encontra-se aberta ao público desde o dia 16 de Outubro, altura em que foi 
inauguralmente percorrida por cerca de meia centena de convidados 

O Parque de Campismo de Lamas de Mouro 

foi recentemente equipado com quatro 

bungalows, de tipologia T2, construídos num 

só piso, em madeira de pinho nórdico, com 

dois quartos, uma sala de estar/jantar, um W.C. 

e cozinha.

A sua instalação, que representou um 

investimento de 155 mil euros, financiados 

em 75% ao abrigo da candidatura ON.2 de 

“Valorização das infra-estruturas de turismo 

de natureza na Região Norte”, visou dotar o 

espaço de condições óptimas de estadia para 

todos os visitantes que pretendam desfrutar 

das maravilhas naturais das cercanias deste 

Parque, situado junto à Porta de Lamas de 

Mouro, estrutura de recepção ao visitante do 

Parque Nacional da Peneda-Gerês.

O Centro de Reabilitação de Melgaço da 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) abriu 

um concurso público com vista à cedência 

da exploração e utilização do Centro de 

Recursos de Monte de Prado, destinado ao 

desenvolvimento de práticas equestres.

O concurso, que se encontra aberto até ao dia 

31 de Dezembro, prevê a cedência da totalidade 

da propriedade, por um período de dez anos, 

renovável, da gestão desportiva e financeira 

do Centro, obrigando ao desenvolvimento de 

uma escola de equitação que, para além da 

exploração lucrativa contemple um projecto 

de cariz social, destinado aos utentes da 

APPACDM.

O centro hípico, implementado no Monte 

de Prado, em terrenos cedidos para o efeito 

PARQUE DE CAMPISMO DE LAMAS EQUIPADO COM BUNGALOWS

EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CENTRO HÍPICO EM CONCURSO

pela Câmara e pela Junta 

de Freguesia de Remoães, é 

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 Parque de Campismo, actualmente 

explorado, em regime de concessão, pela 

empresa Versana – Turismo e animação 

ambiental Lda., encontra-se em funcionamento 

durante todo o ano e dispõe, ao longo dos seus 

quatro hectares, de outros espaços destinados 

a tendas, caravanas e auto-caravanas, 

apoiados por bar com TV cabo, minimercado, 

parque infantil e actividades de animação.CAPA

TRILHO
Percursos Marginais do Rio Minho

MelgaçoPR
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Betula celtibérica papa

Salix cinerea (Salgueiro)

  Lago

  Vedação em madeira pinho tratada

  Banco de betão armado

  Painel interpretativo

A preservação da biodiversidade do concelho e a promoção da sustentabilidade sócio-económica 

das paisagens rurais de elevado valor natural motivaram a concretização de uma candidatura ao 

ON.2, denominada “Valorização e qualificação da estrutura ecológica do concelho de Melgaço”, 

comparticipada em 80%, e concretizada através da recuperação da saibreira de Castro Laboreiro 

e de um estudo sobre a agro ecologia no concelho. 

ESTRUTURA ECOLÓGICA DO CONCELHO VALORIZADA

Saibreiras de Castro requalificadas
O projecto de musealização das antigas minas 

de volfrâmio de Castro Laboreiro foi repensado, 

no sentido de minimizar os impactos directos 

na zona protegida do Planalto, dando lugar 

à beneficiação das saibreiras de Portos e 

de Numão, corrigindo desconformidades 

paisagísticas inseridas no Parque Nacional 

da Peneda-Gerês (PNPG), e promovendo 

a interpretação dos espaços directamente 

envolventes.

Assim, na saibreira dos Portos, que coincide 

com o início do percurso de acesso ao Planalto 

e às antigas minas, será restabelecida a cota 

original do terreno, através da reposição de 

terras e da implantação de uma lagoa, em 

redor da qual se organizará uma pequena 

área de estada. A operação a levar a cabo 

na saibreira de Numão visa complementar 

a intervenção preconizada pelo PNPG, 

responsável pela sua efectiva eliminação, 

cabendo ao Município suprimir as causas 

da sua existência, garantindo a manutenção 

do acesso ao local de peregrinação que 

representa a Sra de Numão.

As intervenções, que terão um custo 

aproximado de 65 mil euros (+IVA), deverão 

arrancar no início do próximo ano. 

Agro ecologia em estudo
O estudo “A agro-ecologia e a conservação 

da biodiversidade em paisagens rurais 

de elevado valor natural no concelho de 

Melgaço” pretende caracterizar os sistemas 

agro-silvo-pastoris, do ecossistema e da sua 

biodiversidade, procedendo ainda à análise e 

modelação da evolução dos sistemas e da sua 

biodiversidade, com o objectivo de determinar 

a presença de padrões de ocorrência e 

abundância de espécies endémicas e raras 

de flora, avaliação de impactes das alterações 

do sistema, identificação de medidas de 

prevenção desses impactes e das medidas 

de valorização do território com base na sua 

singularidade ecológica.

O estudo, adjudicado por 39.100 euros 

(+IVA) à Fundação Fernando Magalhães para 

o Desenvolvimento (FFMD), em consórcio 

técnico-científico com o Instituto de Ciências 

e Tecnologias Agrárias e Agro-alimentares 

(ICETA), da Universidade do Porto, através do 

seu Centro de Investigação em Biodiversidade 

em recursos genéticos (CIBIO) será apresentado 

sob a forma de relatório técnico, conteúdos 

de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

para projecção, e em layout’s multimédia dos 

resultados obtidos.

O investimento do Município com a educação 

ascendeu, no corrente ano de 2010, a cerca 

de 1.176.347,00€ (um milhão cento e setenta 

e seis mil trezentos e quarenta e sete euros), 

entre despesas de carácter obrigatório e/ou 

opcional.

Isto porque, às despesas tradicionalmente 

assumidas pelos municípios, relacionadas com 

a acção social, os transportes e a organização 

ou apoio à organização de actividades, 

vieram juntar-se muitas outras, resultantes das 

sucessivas transferências de competências do 

Governo Central para a Administração Local.

Estamos a falar de despesas de pessoal, não 

docente, de alimentação, de manutenção dos 

edifícios e respectivos equipamentos, entre 

outras, extensíveis a todos os níveis de ensino, 

desde o Pré-primário ao Secundário.

APOIOS ATRIBUÍDOS À EDUCAÇÃO SUPERAM O MILHÃO DE EUROS

Planta da intervenção na

saibreira de Portos (Castro Laboreiro)

2010

Apoios Sociais
39.921,00€

Transportes escolares
468.948,67€

Pessoal não docente e monitores
607.018,89€

Cantinas
47.677,32€

Materiais didácticos e de desgaste
5.888,07€

Actividades extra-curriculares
6.893,00€
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A candidatura “Ciclo urbano da água”, referente 

a um conjunto de projectos de construções 

de sistemas de abastecimento de água e 

de saneamento, foi aprovada no passado 

mês de Outubro, com um valor elegível de 

780.778,43€, e uma comparticipação do 

FEDER de 80%.

Para além de permitir aumentar a área coberta 

pelo serviço de abastecimento de água para 

consumo humano, e de drenagem e tratamento 

de águas residuais, esta operação inclui ainda 

a realização de um estudo de delimitação 

dos perímetros de protecção de captações de 

água para consumo humano. O estudo, que já 

se encontra realizado e aguarda parecer das 

entidades competentes, destina-se à obtenção 

de licenciamento para as diversas captações, 

de forma a qualificar os respectivos sistemas 

públicos de abastecimento de água.

O Município promove, através da Divisão de 

Serviços Urbanos, um serviço descentralizado 

de recolha de monstros, levada a efeito em 

datas pré-definidas e em todas as freguesias 

do concelho, de forma totalmente gratuita.

Se pretende usufruir do serviço deverá 

consultar as datas de recolha apresentadas 

no quadro em baixo, avisar os serviços através 

número 808 207 375 (linha verde, gratuita) 

com 48 horas de antecedência, e colocar o 

objecto de recolha à porta, em local acessível a 

uma carrinha, no dia previsto para a respectiva 

recolha.

Este serviço visa suprimir as eventuais 

dificuldades dos utentes em deslocar monstros 

de maior porte, não deixando margem para 

a sua colocação indevida, proibida e punível 

com contra-ordenação (coima) prevista no 

Regulamento de resíduos sólidos, higiene e 

limpeza pública.

CICLO URBANO DA ÁGUA COM CANDIDATURA APROVADA

SERVIÇOS PROMOVEM RECOLHA DE MONSTROS

Preocupado com o bem-estar da população, no sentido de proporcionar cada vez melhor qualidade 

de vida, o Município continua a aposta na execução das redes públicas de abastecimento de 

água para consumo humano e de drenagem de águas residuais domésticas/saneamento.

REDES DE SANEAMENTO E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM EXECUÇÃO

Saneamento básico
As redes de drenagem de águas residuais 

domésticas, mais conhecidas como redes de 

saneamento, encontram-se actualmente em 

execução em cinco freguesias do concelho – 

Alvaredo, Chaviães, Cousso, Cristóval e Penso 

– tendo sido também executados trabalhos no 

Lugar de Souto, em Paderne.

Em Alvaredo e em Penso continuam a 

decorrer as empreitadas de 1ª e 2ª fases, 

respectivamente. A segunda fase de Penso e 

a terceira de Alvaredo, que completarão as 

redes das duas freguesias, encontram-se, a 

primeira em fase de concurso, e a segunda 

já adjudicada, a Victor Gomes & Irmãos, pelo 

valor de 157.993,00€ (+IVA).

Em Chaviães, a execução da rede, adjudicada 

à empresa Duque & Duque Terraplanagens 

Lda, pelo valor de 531.220,90€ (+IVA), prevê 

ainda a construção de uma ETAR e de quatro 

estações elevatórias.

A execução da rede de Cousso, adjudicado 

a Duque & Duque Lda., pelo valor de 

105.103,35€ (+IVA) contempla a construção 

de uma ETAR e de uma estação elevatória, 

concluindo a rede de drenagem do lugar.

Em cristóval, a empreitada, adjudicado a 

Agostinho Malheiro Coelho - Construções, 

Lda, pelo valor de 683.999,33€ (+IVA), prevê 

a exucução da rede em toda a freguesia, à 

excepção do Lugar de Esquipa, bem como a 

construção de uma ETAR e de seis estações 

elevatórias.

Abastecimento de água
No que respeita à rede pública de abastecimento de água ao domicílio encontra-se a decorrer 

a empreitada “Abastecimento de água ao lugar Ribeiro de Baixo”, adjudicada a Victor Gomes & 

Irmãos, Lda. por 57.516,52€ (+IVA), destinada a garantir o abastecimento à totalidade do Lugar.

Em Prado decorre também a remodelação de troços da rede de distribuição de água, executada por 

administração directa da Junta de Freguesia, nas ligações Outeirão/Bouços e Outeirão/Barronda.

Saneamento (Alvaredo)

Saneamento (Cousso)

Saneamento (Paderne)

Saneamento (Chaviães)

Saneamento (Cristóval)

Abast. água (Castro Laboreiro)

Lugar/data de recolha, para o 1º Trimestre de 2011
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REDE VIÁRIA
MUNICIPAL

REDE DE
SANEAMENTO

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

Alvaredo – Continuam a decorrer os trabalhos da 2ª fase 
de execução da rede, tendo a 3ª e última fase sido já 
adjudicada

Cousso – Está a proceder-se à execução da rede de 
drenagem do Lugar de Cousso

Castro Laboreiro - Encontra-se a decorrer a empreitada de 
abastecimento de água ao Lugar de Ribeiro de Baixo

Chaviães – A execução da rede de drenagem da Freguesia 
encontra-se actualmente a decorrer

Cubalhão – Após a abertura do caminho entre Portela e 
Veigas, no Lugar de Cima, decorrem agora os trabalhos de 
construção dos respectivos muros de suporte

Paços – Está a proceder-se à beneficiação da Ligação entre 
Govendo de Cima e Esporão (estrada velha), e à construção 
de muros de suporte

Roussas – Procedeu-se à beneficiação da Rua de Eiró, através 
da substituição das infra-estruturas de abastecimento 
de água e de águas pluviais, do enterramento de linhas 
telefónicas, do alargamento da ponte e da pavimentação

Gave – Procedeu-se ao alargamento, à construção de 
muros de suporte e à pavimentação do acesso à freguesia, 
entre Ponte da Cela e Pereiro

Paderne - Procedeu-se ao alargamento, à construção de 
muros de suporte e à pavimentação da estrada de Granjão

S. Paio – Continuam a decorrer os trabalhos de alargamento 
e construção de muros no caminho de Carvalha Furada

Cristóval – Encontram-se a decorrer os trabalhos de 
execução da rede de drenagem da Freguesia

Prado – Está a proceder-se à substituição de troços da 
rede de abastecimento de água ao domicílio, nas ligações 
Outeirão/Bouços e Outeirão/Barronda
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A XXVIII edição da Festa da Cultura animou o concelho durante três 
dias, durante os quais residentes e visitantes puderam usufruir de uma 
programação rica e variada.
Assim, e entre os dias 6 e 8 de Agosto, decorreram as feiras - do livro, 
do artesanato, das freguesias e do alvarinho - repartidas pela zona 
histórica da vila, e complementadas por diversas actividades, como 
cinema, dança, apresentação de livros, música, folclore, desporto e 
muita animação.
De entre estas actividades destacamos a realização do concurso de 
Vinho Alvarinho e do Festival Internacional de Folclore, que decorreram 
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 

encerrou a Festa no Domingo à noite.

E A CULTURA ANIMOU O CONCELHO ANIMAÇÃO

CONCURSO

Exibição e corrida de carrinhos de rolamentos

Resultados do concurso
de Vinho Alvarinho

1º Quinta das Alvaianas
2º Casa de Canhotos
3º Terras da Aldeia

Actuação do Grupo “Perfume”

Exibição do filme “Barão”

Festival Internacional de Folclore

Animação e Festival de artes de rua

Feiras do livro, de 
artesanato e das freguesias

Apresentação de livros
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Tempo (nada) perdido
A Associação Comédias do Minho apresentou 

uma nova peça, um projecto com direcção 

artística de Sílvia Real denominado “Tempo 

perdido”, e que foi vista, entre os dias 29 de 

Setembro e 3 de Outubro, na Casa da Cultura 

e nas freguesias de Castro Laboreiro, Cristóval, 

Parada do Monte e Penso.

A peça, que teve como ponto de partida 

algumas das histórias dos próprios actores 

da Associação, foi ainda mote para uma 

acção de exploração, levada a cabo, no dia 

27 de Outubro pelo projecto pedagógico 

Aproximarte, e que contou com a participação 

dos alunos do 11º ano do Agrupamento de 

Escolas de Melgaço.

O Aproximarte desenvolveu ainda outras 

iniciativas no concelho, nomeadamente as 

acções “Voz e movimento” e “Clepsidra”, esta 

última prevista para o mês de Dezembro, mas 

entretanto adiada para Fevereiro de 2011.

TEATRO

O Município associou-se às comemorações do 

Centenário da I República, através de iniciativas 

diferenciadas, como exposições alusivas ao 

tema, ou a divulgação de documentos da 

época.

Com início marcado exactamente para o dia 

5 de Outubro de 2010, abriram ao público 

as exposições “Letras, cores, ideias e autores 

da República” e “Melgaço: memórias da I 

República”.

As exposições, patentes na Casa da Cultura 

durante todo o mês, foram promovidas, a 

primeira, pela Direcção-geral do Livro e das 

Bibliotecas, em colaboração com a Comissão 

Nacional para as Comemorações do 

Centenário da I República, e a segunda pela 

Câmara Municipal, através do Arquivo e da 

Biblioteca municipais.

A segunda exposição, mais centrada na 

realidade local e baseada na pesquisa de 

documentação custodiada pelo Município, 

é composta por 11 painéis, dedicados a 

temáticas como a implantação da República, 

o contrabando e emigração, a 1.ª Guerra, o 

Feriado Municipal, a carestia de vida, as obras 

e os projectos, as Termas do Peso, a educação, 

e os símbolos da República - Hino nacional, 

IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA COMEMOROU CENTENÁRIO

escudo e bandeira. A cronologia, 1910-1926, 

com a descriminação dos eleitos para as 

sucessivas câmaras e comissões executivas, 

a Bandeira Nacional, uma secretária escolar, 

uma caixa métrica e o busto da República, 

existente nos Paços do Concelho desde então, 

mostraram-se complementos essenciais ao 

sucesso da exposição.

“Melgaço: memórias da I República” foi 

também alvo de uma acção de exploração, 

que constou com a participação de 61 alunos 

que frequentam o 9º ano no Agrupamento de 

escolas local.

Em Dezembro poderá ainda ser visitada 

uma outra exposição, intitulada “O Alto 

Minho na implantação da República” e que, 

à semelhança da exposição promovida 

localmente, será baseada nos documentos 

à guarda dos arquivos do distrito de Viana 

do Castelo, dando a conhecer aspectos da 

vivência local de cada um deles.

Voz e Movimento
Frequentada por colaboradores locais e 

agentes educativos, esta acção de formação, 

orientada por Margarida Mestre, decorreu nos 

dias 2 e 3 de Novembro, na Casa da Cultura,  

facilitando aos participantes uma experiência 

na área do movimento e da voz, dotando-os de 

ferramentas facilitadoras de criatividade, para 

si próprios e para a sua prática pedagógica.
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A Rota do Alvarinho, criada em 2008 com o 

objectivo de dinamizar o potencial enoturístico 

do concelho, estendeu-se recentemente ao 

concelho vizinho de Monção.

Aos aderentes locais juntam-se assim onze 

do concelho vizinho - 1 enoteca, o Paço 

do Alvarinho, 1 espaço cultural, o Centro 

Interpretativo do Castro de S. Caetano, 4 

adegas, a Adega Cooperativa Regional de 

Monção CRL, a Provam – Produtores de vinho 

alvarinhos Lda, a Quinta de Serrade e a Quinta 

da Brejoeira, 3 unidades de alojamento, o 

Hotel Rural dos Capuchos, a Quinta de Serrade 

e o Hotel D. Afonso, e ainda 2 restaurantes, 

Cozinha do Convento e D. Maria.

No total a Rota passa a contar com 53 

aderentes, entre adegas, enotecas, restaurantes, 

alojamentos, empresas de animação turística, 

espaços culturais, comércios de produtos 

tradicionais, agências de viagens e operadores 

turísticos.

A adesão, aprovada em Novembro último pelo 

executivo, realiza-se ao abrigo do Protocolo, 

assinado em 2009 pelos Municípios de 

Melgaço e de Monção, pelas associações de 

produtores dos dois concelhos e pela Comissão 

de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

(CVRVV), e que resultou no reforço da unidade 

da Sub-Região, que passou a ter a designação 

de Monção e Melgaço.

ROTA DO ALVARINHO ESTENDE-SE A MONÇÃO

Sai do meu filme
Durante o mês de Agosto e inícios de 

Setembro a Casa da Cultura mostrou desenhos 

originais do livro homónimo de Tiago 

Manuel, numa exposição produzida pela AO 

NORTE- Associação de produção e animação 

audiovisual.

Turismo e Biodiversidade
Composta por três painéis sobre a 

Biodiversidade, o património natural e as 

serpentes das duas freguesias do concelho 

inseridas no Parque Nacional da Peneda-

Gerês (Castro Laboreiro e Lamas de Mouro) 

esta exposição, desenvolvida pela Câmara 

Municipal através da Porta de Lamas de Mouro, 

esteve patente, ao longo do mês de Setembro, 

na Loja de Melgaço do Turismo Porto e Norte 

de Portugal.

Memória de lugares
Victor F. Alves partilhou a sua memória e visão 

abstraccionista sobre a paisagem e a natureza 

do Minho, através de uma série de trabalhos 

expostos na Casa da Cultura, entre os dias 9 de 

Setembro e 2 de Outubro.

Momentos
O Solar do Alvarinho divulgou, durante o 

mês de Setembro, o trabalho do vianense 

Hugo Fernandes, artista licenciado em artes 

decorativas recentemente contemplado com 

uma bolsa do programa Leonardo da Vinci.

Na terra corpo-luz
A professora, ilustradora e artista plástica 

Susana Lemos expôs, durante o mês de 

Outubro, no Solar do Alvarinho, uma série de 

pinturas a óleo que, sob um aparente encanto 

da inocência infantil revelaram tramas mais 

complexas.

O meu mundo
Em Novembro a Casa da Cultura acolheu uma 

exposição de pintura da autoria de Ricardina 

Silva, reveladora de paisagens, monumentos 

e tradições de algumas regiões do país, numa 

mostra de 44 quadros com traços realistas 

onde predomina a cor e a luminosidade.

EXPOSIÇÕES… PARA CONTEMPLAR

Natal ecológico
Este ano o Natal é mais ecológico, com menos 

iluminação mas com muita mais partilha e 

criatividade... Assim nasceu a exposição de 

árvores de Natal, realizadas pelas associações, 

escolas e empresas locais, com materiais 

reciclados, uma iniciativa do Município e da 

Loja de Melgaço do Turismo Porto e Norte de 

Portugal que pode ser vista ao longo do parque 

urbano do Rio do Porto, frente aos Bombeiros 

Voluntários, ao pólo local da Escola Superior de 

Educação/IPVC, à loja de Turismo, e ainda em 

alguns estabelecimentos comerciais.

Na terra corpo-luz Turismo e Biodiversidade

Memória de lugares

Natal ecológico
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O Município associou-se à Rede Europeia Anti 

Pobreza (REAPN), no âmbito das iniciativas 

do Ano Europeu de combate à pobreza e 

à exclusão social através da realização, no 

passado dia 28 de Outubro, na Casa da 

Cultura, de uma acção local, desenvolvida em 

parceria com a REAPN de Viana do Castelo.

A sessão, que teve início pelas 14h00, contou 

com uma representação dramatizada da 

actual distribuição da riqueza, através do jogo 

“Uma fatia do bolo”, seguida de um convite aos 

participantes para subscreverem a Declaração 

de Combate à Desigualdade e à Pobreza.

CLAS promove a reflexão sobre o tema
Dando continuidade à iniciática da REAPN, 

de forma a contribuir para a compreensão 

e visibilidade da pobreza e do seu carácter 

multidimensional, O CLAS – Conselho Local 

de Acção Social de Melgaço mobilizou a 

comunidade educativa, através de outras 

iniciativas, que passaram pela promoção e 

MUNICÍPIO ASSOCIOU-SE AO ANO EUROPEU DE COMBATE À POBREZA

reflexão sobre o tema, realizada em contexto 

escolar com os alunos de todos os níveis de 

ensino (do pré-escolar ao ensino superior).

Para o efeito procedeu-se, durante os meses 

de Outubro e Novembro, à criação de frases 

A prática de actividades biodiversificadas 

no Parque Nacional da Peneda-Gerês foi a 

proposta conjunta do Município, do Turismo 

Porto e Norte de Portugal e da Adere Peneda-

Gerês para, entre os dias 24 e 27 de Setembro 

comemorar em pleno o Dia Mundial do 

Turismo.

Do programa fizeram parte uma viagem ao 

Megalítico de Castro Laboreiro, a realização 

de percursos pedestres, por Castro Laboreiro 

e Lamas de Mouro, visitas guiadas aos 

espaços da rede Melgaço Museus – Museu 

de Cinema de Melgaço/Jean Loup Passek, 

Núcleo Museológico de Castro Laboreiro e 

Porta de Lamas de Mouro – visitas e provas nas 

adegas aderentes à Rota do Vinho Alvarinho, 

actividades radicais e passeios a cavalo pelo 

território do Lobo Ibérico, entre outros.

Comemorado desde 1980 no dia 27 de 

Setembro, data instituída pela Organização 

Mundial do Turismo (OMT) para o efeito, o Dia 

Mundial do Turismo aborda, em cada ano, um 

tema diferente.

Em 2010, Ano Internacional da Biodiversidade, 

o tema escolhido foi o “Turismo e a diversidade 

biológica”, sensibilizando para a importância 

da biodiversidade para o turismo e para o 

papel do turismo sustentável na preservação 

da vida na Terra.

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(IPVC) reuniu no concelho mais de uma 

centena de especialistas e estudantes de todo 

o país que, entre os dias 15 e 17 de Setembro, 

participaram na sétima edição do projecto 

Poliempreende.

Do programa fizeram parte visitas às adegas 

da Rota do Alvarinho, a participação em 

actividades turísticas de natureza, uma visita 

ao Centro Histórico e ainda a workshop de 

“Empreendorismo local”, que abordou casos 

de sucesso relacionados com a produção de 

vinho, de fumeiro tradicional e de animação 

turística.

O Poliempreende é um projecto orientado 

para a comunidade académica dos institutos 

politécnicos, que extravasa os muros 

das instituições para as regiões onde se 

inserem, mudando atitudes, aprofundando 

competências, potenciando o aproveitamento 

de recursos endógenos e a exploração de 

oportunidades nesses mesmos territórios.

DIA MUNDIAL DO TURISMO COMEMORADO COM ACTIVIDADES BIODIVERSIFICADAS

7º POLIEMPREENDE REUNIU ESPECIALISTAS

e/ou expressões plásticas alusivas ao tema, e 

destinadas a ser exibidas ao público, através 

de uma exposição colectiva, bem como à sua 

posterior divulgação, através da publicação 

dos trabalhos realizados.
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O Projecto “Tásse a ler”, desenvolvido durante o ano de 2009 com os 

alunos da EPRAMI – Escola Profissional do Alto Minho Interior, iniciou 

uma nova temporada que arrancou com a realização, no dia 23 de 

Novembro, das actividades “Escrita mal comportada” e “Eu sou tu”.

Estes ateliers, de escrita criativa, desenho e experimentação do corpo, 

abordaram o texto dramático e a escrita teatral, explorada através dos 

populares “emotions”, e em que cada jovem seleccionou o seu “smile”, 

ditando assim o carácter da personagem que iria encarnar.

Tásse a ler é um Projecto promovido pela Rede de Bibliotecas do Vale do 

Minho e apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, com o objectivo 

de promover a aproximação do público à Biblioteca.

Ao longo de todo o ano, a Biblioteca Municipal promove actividades 

de animação da leitura além portas, através de iniciativas sazonais, 

como as Bibliotecas de Verão, e outras de carácter mais permanente 

como “A Biblioteca vai…”, com visitas mensais às salas de Convívio de 

Idosos, de Prado e Chaviães, aos lares, da Santa Casa e Idade D’Ouro, 

e à APPACDM – Centro de Reabilitação de Prado, e mais recentemente, 

ao berçário e sala de transição da Santa Casa com o “Ler doce ler”.

“TASSE A LER” EM NOVA TEMPORADA

BIBLIOTECA PROMOVE LEITURA ALéM PORTAS

ESTÁGIOS

FUTEBOL - Sporting Clube de Arcozelo
De 10 a 28 Agosto, passaram pelo Centro de 

Estágios 78 atletas, dos escalões Iniciados, 

Juniores e Juvenis, com idades compreendidas 

entre os 13 e os 16 anos

BASQUETEBOL - Juve Maia
A Equipe juvenil feminina treinou, entre os 

dias 3 e 7 de Setembro, para disputar o 

Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Sub-16 

Femininos – 1ª fase série B

FUTSAL - GB Farlab 
Colégio Luso Académico
Estas duas equipes, da 2ª e 3ª divisões, 

respectivamente, partilharam o Centro de 

Estágios no fim-de-semana de 18 e 19 de 

Setembro, tendo disputado entre elas um jogo 

treino

CENTRO DE ESTÁGIOS EM ACTIVIDADE

SARAU DESPORTIVO
A área de Lazer do Centro de Estágios 

foi palco, a 29 de Agosto, de um sarau 

desportivo, organizado pela Melsport – 

Melgaço, Desporto e Lazer EM, em parceria 

com a Draftzone – Animação Turística Lda.

O Sarau, que teve início pelas 18h00, 

constou de uma exibição de dança e de 

hip-hop, realizada pelas alunas do Clube de 

Saúde, actividades de waterball e insufláveis, 

e ainda uma aula livre de step. 

Esta actividade, que encerrou o ciclo de 

actividades de verão de uma forma animada 

e divertida, contou com uma assistência 

interessada e participativa.

X TROFÉU DO MUNICÍPIO
O Real Clube Celta de Vigo venceu o X Troféu Município de Melgaço, disputado, a 1 de Agosto, 

com a equipe do Leixões FC.

Renhidamente disputado, o troféu acabou por ser vencido, por 5-3, em grandes penalidades, num 

jogo que contou com cerca de 800 assistentes, muitos deles apoiantes das equipes em campo.

Sporting Clube de Arcozelo
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Em vigor desde 2008, o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS) é um instrumento estratégico promovido pela Câmara Municipal 

com o objectivo de tornar o concelho mais justo e solidário, ao mesmo tempo que promove e incentiva a fixação da população.

Apesar da crise, o conjunto de medidas solidárias do PDSS mantêm-se, na generalidade, registando-se algumas alterações no que respeita ao 

Pacote fiscal.

MEDIDAS DE POLÍTICA SOCIAL E ECONÓMICA RENOVADAS EM 2011
De forma a proporcionar experiências e conhecimentos múltiplos à população estudantil do 

concelho, os Serviços Educativos do Município desenvolvem acções, ao longo de todo o ano, 

direccionadas e adaptadas aos diferentes níveis etários, e operadas em diversos espaços.

SERVIÇOS EDUCATIVOS EM ACÇÃO

Conhecer o Lobo Ibérico
Durante o mês de Novembro, a comunidade 

do Pré-escolar participou na actividade 

“Conhecer o Lobo Ibérico”, desenvolvida na 

Porta de Lamas de Mouro, no âmbito do Dia 

Mundial do Animal. 

Através desta actividade, que contou com 

uma apresentação multimédia sobre o Lobo, 

seguida de uma oficina de recorte e pintura, 

os mais pequenotes ficaram a conhecer esta 

espécie em perigo de extinção, explorando 

aspectos do relacionamento entre o Homem 

e o Lobo.

Com sabor a chocolate…
A casinha de Chocolate, dos Irmãos Grimm, 

marcou o início de uma actividade muito 

cheirosa e ainda mais saborosa, realizada 

com os alunos do Pré-escolar no Núcleo 

Museológico de Castro Laboreiro, instalado na 

antiga fábrica de chocolate “Carabéis”.

Ao conto seguiu-se um animado atelier de 

culinária, através do qual os meninos e as 

meninas aprenderam a fazer brigadeiros de 

chocolate… e a saboreá-los. 

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

adopção de 500€ para o primeiro e segundo 

filho e de 1.000€ a partir do terceiro filho, 

inclusive. 

Apoio à primeira infância
Reembolso do montante dispendido com a 

mensalidade da Creche, para os agregados 

familiares residentes no Concelho de Melgaço, 

incluídos no 1º escalão da Tabela de 

Mensalidades praticada pela Instituição

Excepcionalmente, a requerimento poderá ser 

atribuído a agregados familiares residentes no 

concelho incluídos no 2º escalão.

Apoio aos jovens
Isenção de taxas de edificação previstas 

no Regulamento Municipal devidas pela 

construção/reabilitação da primeira habitação 

própria (até aos 250 m2 de área bruta de 

construção) para jovens casais (casamentos 

e união de facto), cuja média de idades não 

ultrapasse os 35 anos. 

Apoio a famílias numerosas
Atribuição de escalões de consumo 

despenalizadores para as famílias com um 

agregado igual ou superior a 5 pessoas.

Apoio aos idosos
Manutenção do “Cartão de Idoso”, reduzindo 

em 50% os preços e taxas praticadas nos 

diversos espaços culturais, desportivos e de 

lazer sob gestão Municipal, para as pessoas 

com idade igual ou superior a 65 anos.

Medidas fiscais
Carga fiscal em termos de IMI e IMT:
Taxas a aplicar em 2010:

Prédios Rústicos - 0.8 % (percentagem fixa)

Prédios Urbanos - 0.7 % (entre 0.4 e 0.7)

Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI 

- 0.3 % (entre 0.2 e 0.4)

Ficam isentas do pagamento de imposto 

municipal sobre as transmissões onerosas 

de imóveis as aquisições de jovens (18-

35) relativas a primeira habitação, própria 

e permanente, e os prédios ou fracções 

autónomas de prédios urbanos e afectos 

duradouramente à actividade das empresas.

Atelier “RECICLARTE”
Os alunos do 1ºCiclo do Centro Escolar de 

Valença participaram no atelier “Reciclarte”, 

que decorreu em Lamas de Mouro, inserido 

no Programa de Educação Ambiental da 

Porta.

A actividade, realizada com o objectivo 

de promover hábitos mais ecológicos, 

constou de um passeio, destinado à recolha 

de elementos naturais como pinhas, 

líquenes ou urzes, acompanhada de 

explicações alusivas à diversidade florística 

da área envolvente, seguido de oficinas 

Um Natal muito especial
Em Dezembro é tempo de “Um Natal muito 

especial” na Biblioteca Infanto-Juvenil, 

comemorado com os alunos do Pré-escolar e 

do 1ºCiclo, da Santa Casa da Misericórdia e 

dos centros escolares de Pomares e da Vila.

Partindo da gastronomia e das tradições da 

época, abordando o inconfundível espírito de 

partilha natalício, a actividade soma à hora do 

conto, representada, um atelier de elaboração 

de um pinheiro, em 3 dimensões.

de reutilização dos materiais recolhidos, 

incentivando a criatividade dos alunos na 

composição de figuras artísticas.

Regeneração urbana
- Redução, em 50%, da taxa aplicada aos 

prédios classificados como de interesse 

público, de valor municipal ou de património 

cultural

- Isenção de Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas (IMT) e Imposto 

Municipal sobre Imóveis, durante 2 anos, para 

os prédios urbanos objecto de reabilitação 

inseridos no Centro histórico da Vila e na área 

de influência da Zona Termal do Peso

- Agravamento, em 30 %, na taxa aplicável a 

prédios urbanos degradados, como medida 

de incentivo à regeneração urbana

Apoio ao investimento
- Fixação da Taxa de derrama em 0%, como 

medida de fomento económico

- Manutenção do Protocolo do Programa 

Finicia, como medida de atracção e fixação da 

iniciativa privada
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Se já se deparou com situações em que não 

lhe foi efectuada uma troca nem devolvido 

o dinheiro por lhe venderem um artigo que 

não estava em condições, se já teve de gastar 

quantias superiores às que inicialmente lhe 

tinham orçamentado, ou se já pagou por 

serviços mal prestados por desconhecimento 

das leis ou por não conseguir fazer valer a sua 

razão, leia com atenção este artigo.

É que o Município garante, a todos os 

consumidores do concelho e de forma 

totalmente gratuita, o acesso a informação 

relativa à legislação de consumo, ou seja, 

As actividades de urbanização e de edificação do concelho encontram-se 
legalmente regidas pelo novo Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação (RMUE) publicado, no passado dia 8 de Outubro, em Diário 
da República.
O novo RMUE, bem com o respectivo Regulamento de Taxas, foi alvo 
de revisão e adequação ao novo Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, no sentido de simplificar os procedimentos de controlo prévio, 
valorizar a responsabilidade dos intervenientes no processo e consagrar 
a utilização de sistemas electrónicos para a desmaterialização dos 
processos e do relacionamento entre a administração e os particulares, 
em benefício de ambos.

Os E’s estão na moda e é fácil perceber porquê… Simplificam 

procedimentos, agilizam acções e são muito práticos para os cidadãos, 

objectivo último da efectividade de todo e qualquer serviço público.

Ciente dessa realidade, a Câmara Municipal tem desenvolvido diversas 

acções, de entre as quais se destacam a celeridade na colocação de 

contadores da água, no prazo de 24 horas, a execução de ramais 

de abastecimento, em 5 dias e, mais recentemente, as apostas na 

e-educação, em 2010 e no e-turismo, em 2011.

No âmbito da e-educação foi desenvolvida, para utilização pela Divisão 

de Acção Social e Educação (DASE), uma aplicação de gestão escolar, 

relacionada com transportes, cantinas, Actividades de Enriquecimento 

Curricular, Acção social escolar, etc. Através desta aplicação, que gere 

toda esta informação numa única plataforma, é possível aos serviços 

agilizar procedimentos, prestando ao utente um serviço mais eficaz e 

eficiente.

A aposta para o próximo ano passa pelo e-turismo, ou seja, pelo 

desenvolvimento de um sistema único, a ser partilhado por todos os 

espaços turísticos e culturais municipais. O objectivo é o de fazer uma 

gestão centralizada de bens e serviços, gerindo e dinamizando os 

espaços como um todo, com claras vantagens para turistas e visitantes 

em geral.

O Simplex Autárquico, ao qual a Câmara aderiu em inícios de 2009, visa 

a progressiva modernização e simplificação administrativa dos serviços 

da Administração Pública Local.

 

 

DIREITOS DO CONSUMIDOR PROTEGIDOS

REGULAMENTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO APROVADA

E-TURISMO E E-EDUCAÇÃO NA MIRA DO SIMPLEX AUTÁRQUICO

Consulte artigos e faça descarregar os formulários em:

www.cm-melgaco.pt, através do menu Serviços Municipais, ou em www.ciab.pt

Submeta pedidos de informação e/ou reclamação:

- Na Câmara Municipal, através dos serviços de atendimento ao público;

- Por correio electrónico, anexando o correspondente formulário, devidamente preenchido e 

assinado, para o endereço geral@ciab.pt;

- Submetendo o formulário, devidamente preenchido e assinado, 

directamente no sítio do CIAB.

a saber se determinado contrato/prestação 

vai realmente de encontro ao que pretende 

ou se efectivamente tem razão legal na 

sua insatisfação e, portanto, direito a ser 

compensado.

Este serviço, prestado em parceria com o 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem 

de Consumo (CIAB), garante não só o acesso 

à informação, como também a mediação de 

conflitos e até, em último caso, o recurso ao 

Tribunal Arbitral de Consumo, também este 

sem quaisquer encargos para o munícipe.

A garantia da defesa dos direitos de todos os 

consumidores do concelho é assim prestada, a 

todos os interessados, ao abrigo do Protocolo, 

assinado a 28 de Janeiro deste ano, entre o 

Município de Melgaço e o CIAB.

A nova aplicação informática de gestão escolar permite agilizar procedimentos e prestar um melhor serviço ao municípe



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 colecção do Núcleo Museológico / Torre de Menagem da Câmara Municipal




