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O Orçamento de Estado para 2013 reflecte o excesso de austeridade e as consequências económicas e sociais que o País sente. Trata-se de um 
orçamento muito restritivo que agrava ainda mais as condições de vida dos Portugueses limitando também a actividade dos Municípios de forma 
drástica. 

Nos últimos dois anos os Municípios viram reduzidas as transferências do Orçamento de Estado em 20%. Se acrescentarmos a este facto a crise 
económica que faz reduzir as receitas próprias, facilmente se conclui que as Autarquias vivem numa situação de extrema dificuldade. Naturalmente, 
Melgaço não é excepção ao quadro de dificuldade em que se encontram a generalidade dos Municípios. 
No entanto, apesar de tanta austeridade, que nos obriga a cortes enormes quer nas despesas correntes quer nas despesas de capital, procuramos 
canalizar os nossos limitados recursos financeiros para garantir o investimento financiado pelo QREN, para continuar assegurar a qualidade de vida 
aos Melgacenses.

Tudo faremos para dar continuidade às políticas que temos vindo a implementar. Continuamos, por isso, a fazer investimentos em áreas estratégicas 
que nos permitam, por um lado garantir a qualidade de vida da população e por outro investir na Educação, como grande aposta no futuro e na 
Economia para gerar emprego.

O Orçamento e Plano de Actividades reflectem estas opções. No Saneamento Básico e Abastecimento de água, o Município pretende brevemente 
abranger a 100% a população, estando neste momento a rede pública de abastecimento de água com uma cobertura de 97.3% e o saneamento 
básico com 85%, garantindo qualidade de vida e defendendo a saúde pública. 
Na Educação, após a criação da Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, investimos na construção de um edifício de raiz, que se encontra 
em fase de conclusão, que virá consolidar e dar maior dimensão ao Ensino Superior na nossa terra, trazendo novos cursos, mestrados e pós-
graduações. 
Também na Economia, estamos a investir, através da Empresa Municipal “ Cura Aquae Termas de Melgaço E.M” estando em fase final a reconstrução 
e ampliação do Balneário /SPA Termal, aproveitando um 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.
Estes investimentos, no seu conjunto, representam um valor superior a 15 milhões de euros.

Em suma, com os condicionalismos próprios da conjuntura em que vivemos continuamos a apostar no desenvolvimento sustentável.

Aproveito para desejar a todos os Melgacenses um óptimo 2013.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro
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O Plano e Orçamento Municipal para o ano de 2013, aprovado pelo Executivo camarário a 28 

de Novembro, e pela Assembleia Municipal a 8 de Dezembro, é de 20.500.356 (vinte milhões 

quinhentos mil trezentos cinquenta e seis euros), 9.641.402 dos quais correspondentes a despesas 

correntes e 10.858.954€ destinados despesas de capital.

Apesar dos cortes substanciais sofridos em termos de receita, nomeadamente resultantes da 

diminuição das transferências do Orçamento de Estado, o presente Plano assegura a qualidade de 

vida dos melgacenses e mantém a aposta na canalização de recursos para garantir a realização 

de investimentos financiados no âmbito do QREN.

O Orçamento de Estado para 2013 é o 

orçamento mais restrito das últimas décadas, 

tornando ainda mais gravosas as condições 

de vida dos Portugueses e tornando também 

muito limitada a actividade dos Municípios. 

 Nos últimos dois anos os Municípios viram 

reduzidas as transferências do Orçamento 

de Estado em 20%. Se acrescentarmos a 

este facto a crise económica que faz reduzir 

as receitas próprias, facilmente se conclui 

que os Municípios vivem numa situação 

de extrema dificuldade. Naturalmente, o 

Município Melgaço não é excepção ao 

quadro de dificuldade em que se encontram 

e movimentam a generalidade dos Municípios. 

No entanto, apesar de tanta austeridade, 

que nos obriga a cortes enormíssimos quer 

nas despesas correntes quer nas despesas 

de capital, procuramos canalizar os nossos 

limitados recursos financeiros para garantir 

o investimento financiado pelo QREN, para 

continuar assegurar a qualidade de vida aos 

Melgacenses.

Planeamento e ordenamento do 
território
Os trabalhos de revisão do Plano Director 

Municipal, já estão quase concluídos, estando 

apenas a aguardar a recepção do parecer da 

CCDR-N a emitir nos termos do artigo 78.º do 

Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão 

Territorial, para posterior envio aos órgãos 

executivo e deliberativo municipais.

O PDM prevê a definição de uma Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 

para a zona de Eiró, destinada a melhorar as 

infra-estruturas locais, e outra para a zona do 

Peso, com vista a revitalizar a zona envolvente 

ao espaço termal que o município está a 

recuperar. 

ORÇAMENTO PARA 2013 ASCENDE A 20.5 MILHÕES DE EUROS

Plano de actividades*

RECEITA DESPESA
Corrente 9.730.970€ 9.641.402€

Capital 10.769.386€ 10.858.954€

TOTAL 20.500.356€ 20.500.356€

Atendendo que a empreitada de melhoria das 

infra-estruturas da zona de Eiró se encontra em 

avançado estado de execução e o contrato de 

planeamento dispõe de um prazo para que o 

município dê inicio ao processo de elaboração 

do instrumento de gestão territorial a aplicar 

naquela zona, será elaborado pelos serviços, 

durante o ano de 2013, o Plano de Pormenor 

de Eiró.  

Estando prevista a abertura do Balneário Termal 

para o ano de 2013, e tendo em consideração 

a expectativa urbanística criada em torno deste 

empreendimento, pretende-se desencadear 

também os mecanismos de gestão territorial 

necessários para um desenvolvimento urbano 

harmonioso da zona do Peso.

Com o encerramento do processo de revisão 

do PDM, torna-se também necessário proceder 

à alteração do Plano de Pormenor da Zona 

da Escola e Encosta das Carvalhiças e do 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Penso, sobre os quais têm surgido vários 

pedidos para alteração dos mesmos uma vez 

que se encontram desajustados da dinâmica 

económica actual.

Cultura e recuperação do património
Considerando a actual crise económica que 

atravessamos, o maior desafio que encaramos 

é dar continuidade ao trabalho até aqui 

desenvolvido, sem pôr em causa a quantidade 

e a qualidade da política cultural, traçada para 

todos os munícipes e para aqueles que nos 

visitam.

Como sempre tivemos a consciência 

da importância do Património Histórico, 

vamos continuar apostar na conservação, 

preservação e divulgação, com o objectivo 

de dar a conhecer a nossa história e a nossa 

cultural. Nesta matéria e com a candidatura 

ao POCTEP ”Muralha Digital” com parceiros 

galegos e portugueses, vamos criar uma rede 

transfronteiriça de vilas e cidades amuralhadas, 

que apostem numa gestão conjunta para a 

valorização deste património com o intuito de 

uma promoção, dos recursos turístico/culturais 

das duas regiões.

A Autarquia, tem valorizado a riqueza do 

seu património natural, por isso tem vindo 

a desenvolver uma série de acções, com o 

objectivo da sua divulgação e preservação. 

Este trabalho será garantido através da 

candidatura ao POCTEP, “Valor Gerês- Xurês“. 

Trata-se de uma candidatura transfronteiriça 

com parceiros de municípios galegos e 

portugueses.

É nosso objectivo continuar com o estudo e 

investigação dos conteúdos museológicos e 

prosseguir a inventariação de todo o espólio 

Museológico, com a finalidade de através do 

projecto Museus Digitais qualquer pessoa, de 

qualquer parte do mundo, ter conhecimento 

dos nossos museus e das suas colecções.

Vamos dar continuidade à nossa actuação 

na promoção da leitura, diversificando e 

alargando o plano anual de actividades 

elaborado para os utilizadores da Biblioteca 

Municipal, quer para os adultos como para os 

jovens. Vamos continuar a levar a biblioteca 

aos mais idosos, com a animação de leitura 

nos centros de dia e nas associações culturais, 

bem como aos utentes da APPCDM.

É nossa ambição fazer chegar o teatro a todos, 

daí o nosso apoio incondicional à Associação 

Comédias do Minho e aos grupos de Teatro 

A revisão do Plano Director Municipal, em curso, prevê a definição de uma Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão para a zona de Eiró, e que resultará na elaboração de um Plano de Pormenor

Os projectos Muralha Digital e Valor Gerês-Xurés criam e dinamizam, respectivamente, uma rede de cidades 
e vilas amuralhadas, de valorização conjunta do património, e a rede de Portas do Parque Transfronteiriço, 
uma aposta na valorização do turismo sustentável, ambas resultantes de candidaturas transfronteiriças, 
financiadas no âmbito do POCTEP.

De forma a proporcionar o acesso a práticas 
culturais diversificadas, o Município estabelece 
acordos e protocolos com associações e 
instituições, como é o caso recente da Academia 
Fernandes Fão
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Amador. Iremos ter no Vale do Minho o III 

Festival de Teatro Amador.

Com os Serviços Educativos criamos um 

projecto educativo e pedagógico transversal 

aos diversos serviços existentes na autarquia, 

com o objectivo de chegar a todos os públicos 

e de os sensibilizar para a nossa riqueza 

cultural, histórica e natural.

É nossa inquietação garantir uma oferta cultural 

diferenciada que chegue a todos os públicos 

e nos diversos espaços culturais, tais como: 

exposições, sessões de cinema, teatro, música, 

dança e outras actividades de expressão 

cultural, tendo como principal preocupação o 

apoio aos grupos locais.

O associativismo e o apoio em actividades 

conjuntas continuam a ter uma especial 

atenção por parte da autarquia.

Graças à operação designada “Arquivo Municipal 

de Melgaço Digital”, objecto de financiamento 

pelo QREN, o Município adquiriu recentemente 

uma série de programas e equipamentos que 

facilitam o acesso local e remoto ao catálogo da 

documentação à sua guarda.

O Arquivo leva agora a cabo um projecto de 

digitalização cuja prioridade recaiu sobre a 

documentação alvo de consulta no âmbito da 

avaliação geral de imóveis, respondendo em 

média a 50 pedidos diários.

Em termos de comunicação, continuaremos 

a informar, através da Revista Municipal, do 

portal municipal e das redes sociais, sobre as 

diversas áreas de actuação e as apostas de 

desenvolvimento do Município.

A música considerada por muitos autores como 

uma prática cultural e humana e classificada 

como um arte de representação é uma aposta 

da autarquia ao criar um protocolo com a 

Academia Fernandes Fão, com o objectivo de 

proporcionar aos mais jovens um ensino de 

qualidade.

Educação e formação
Os Centros Escolares de Pomares e da Vila 

que concentram o ensino pré-escolar e o 1º 

ciclo do ensino básico possuem condições de 

excelência para que as crianças do concelho 

tenham acesso ao que de melhor há no 

sistema de ensino português.

No âmbito da transferência de competências 

na área da Educação, continuaremos a 

dinamizar as Actividades de Enriquecimento 

Curricular, como o Inglês, a Educação Física e a 

Música, para todo o 1º ciclo de ensino básico. 

Para o ano lectivo 2012/2013 foi celebrado um 

acordo de colaboração com a Academia de 

Música Fernandes Fão, ficando esta entidade 

responsável pelo ensino da Música aos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico.

Ao nível do apoio ao Ensino Público de 

qualidade, continuamos a facultar o Inglês e 

a Educação Física às crianças do Pré-Escolar.

Garantiremos ainda auxílios económicos às 

crianças que frequentam o pré-escolar e o 

1º ciclo do ensino básico, cujas famílias não 

tenham condições económicas para pagar 

os livros, material escolar e alimentação. 

Facultaremos uma alimentação de qualidade, 

através do almoço fornecido no refeitório do 

Centro Escolar de Pomares. 

Os alunos continuarão a beneficiar de transporte 

escolar com todas as condições de segurança.

Sendo a gestão do património e do pessoal 

não docente da responsabilidade do Município, 

asseguraremos as condições que garantam a 

qualidade nestes níveis de ensino.

Continuaremos a investir, com a EPRAMI, na 

formação profissional, reconhecendo-lhe um 

papel importante na formação dos nossos 

jovens.

Foi criada em Fevereiro de 2012 a Escola 

Superior de Desporto e Lazer, estando já em 

fase de conclusão as obras do edifício, que 

albergara para além do curso já existente 

(Curso Superior de Desporto e Lazer) que tem 

sido um sucesso pelo nível de adesão e de 

resultados obtidos, outros cursos, mestrados e 

pós-graduações dando uma maior dimensão 

a este nível de ensino, estando prevista a 

conclusão da obra para Fevereiro de 2013. 

Desporto
A prática das actividades mais emblemáticas 

do desporto: futebol, basquetebol, atletismo, 

voleibol, andebol e natação continuam a ser 

garantidas com o Complexo Desportivo/Centro 

de Estágios e Piscinas Municipais. 
Na vertente aprendizagem/competição 

destacam-se nas Piscinas Municipais as 

seguintes modalidades: Aprendizagem Nível I, 

Nível II, Pré competição/competição lúdica, no 

âmbito da Escola de Natação Melsport, ainda, 

Hidroginática, Adaptação ao meio aquático, 

Iniciação e aperfeiçoamento crianças, Iniciação 

e aperfeiçoamento adultos e Actividade 

aquática acompanhada. 

Nestas infra-estruturas (Complexo Desportivo) 

é possível ainda a prática de um leque 

variadíssimo de outras modalidades do âmbito 

do lazer como: pilates, zumba, total training, 

step, urban dance, dance kids, baby class. 

Ainda neste contexto, de relevar assinatura 

do Acordo Transfronteiriço estabelecido entre 

a Edilidade Local e os Municípios de Arbo e 

Cañiza, que maximizou o potencial intrínseco 

da estrutura numa lógica mais abrangente 

tendo em conta o factor proximidade com as 

populações galegas vizinhas, que denotou 

um aumento substancial dos utilizadores 

Galegos de Arbo e da Cañiza. E não menos 

importante, os cidadãos podem frequentar 

todo o tipo de banhos prestados pelo SPA 

existente no Clube de Saúde: hidromassagem, 

banho escocês, imersão, turco e sauna. Ainda 

de salientar, no âmbito no desporto Lazer a 

criação e implantação do Grupo “Dangerous” 

e IC Company, grupos que representam 

Melgaço em variadíssimas Galas e Actividades 

relacionadas com a dança em diversas áreas 

do Pais e promovem o intercâmbio e a partilha 

com outros grupos da mesma índole em 

Melgaço.

Vamos continuar, na medida do possível, a 

apoiar as diversas Associações Desportivas, 

assim como os diversos níveis de Ensino para 

permitir que o Desporto seja, em Melgaço, 

acessível a todos.

Continuaremos a apostar de forma clara 

na promoção e organização de estágios 

desportivos tendo em conta o capital Cultural, 

Paisagístico, Gastronómico e Humano que 

nos assiste, assim como na organização e 

promoção de Torneios de futebol Juvenil, Show 

Camps, Campús nas diversas modalidades, 

através do estabelecimento de sinergias e 

parcerias com outras Instituições, das quais 

destacámos neste momento – RC Celta de Vigo, 

SC Arzozelo, Escola Desportiva Limiana, Halcon 

Viajens, entre outros… assim como mini estágios 

e concentrações desportivas. Apoiaremos de 

forma incondicional o Projecto Actividade que 

congrega diversas entidades locais de cariz 

social em parceria com Freguesias aberto 

à Comunidade Sénior tendo em conta a 

sua inclusão e aproveitamento de vivências 

e ensinamentos dos mesmos. De referir, 

ainda, o apoio ao Evento Galaico Durienses, 

envolvendo Universidades da Galiza e Norte 

de Portugal, com a participação também do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Em suma, vamos continuar a trabalhar na 

busca da excelência ao nível da prestação 

de serviços de qualidade criando uma oferta 

sustentável que dignifique o nome de Melgaço 

e divulgue o Município e todas as suas 

potencialidades além fronteiras através do 

Turismo Desportivo. 
A criação da Escola Superior de Desporto e Lazer e a construção, de raiz, do seu edifício sede, consolidam a 
presença do ensino superior público no concelho

Os meninos e meninas que frequentam o ensino 
Pré-escolar continuarão a beneficiar do ensino de 
inglês e da prática de educação física, às quais 
devemos acrescentar a música se falarmos do 
1ºCiclo do Ensino Básico

A Melsport – Desporto e Lazer EM, detentora da exploração do Centro de Estágios e das piscinas municipais, é 
o grande impulsionador da prática desportiva no concelho, nas suas vertentes profissional e de manutenção, 
de interior e exterior
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Desenvolvimento económico
A proposta de Orçamento de Estado para 

2013 torna ainda mais gravosas as condições 

de vida dos portugueses, inviabiliza qualquer 

dinâmica relacionada com o desenvolvimento 

económico, coloca a recessão sem fim à 

vista o que, inevitavelmente, aumentará o 

encerramento de empresas e fará crescer o 

desemprego. É o orçamento mais apertado das 

últimas décadas, contribuindo fortemente para 

deprimir a actividade económica, aumentar 

a carga fiscal, elevar o desemprego e reduzir 

salários e pensões. Os condicionalismos 

económicos e financeiros que atravessarão 

o ano de 2013 vão afectar os compromissos 

do nosso Município, nomeadamente com 

a diminuição da verba transferida do Poder 

Central através do Orçamento do Estado e 

a receita própria do Município. Esta quebra 

de receita vem também no seguimento da 

política de austeridade que levará à natural 

contenção das despesas dos particulares e 

empresas, à diminuição do consumo e ao 

não aparecimento de novos investimentos e, 

naturalmente, à diminuição de receitas directas 

e indirectas do município. 

Perante este quadro, o orçamento do Município 

sustenta-se numa premissa que, apesar de 

todos os constrangimentos, assumimos: este é 

um orçamento de contenção mas também de 

oportunidades. De contenção, porque perante 

a diminuição das receitas, a actuação do 

município será ainda mais rigorosa nas opções 

assumidas quanto à geração da despesa de 

modo a não pôr em causa a sustentabilidade 

desta autarquia. De oportunidades, porque 

não deixaremos de intervir nas várias áreas 

na perspectiva de proporcionar melhores 

condições de vida, sem deixar de motivar o 

investimento e o aparecimento de projectos 

de desenvolvimento a todos aqueles que o 

entenderem no nosso concelho. Torna-se 

evidente que é neste período de crise que 

o apoio institucional deve ser mais efectivo 

e descomplexado, criando as condições 

necessárias ao aparecimento de projectos que 

promovam o emprego e a criação de riqueza. 

Em resposta a um período de contracção 

económica torna-se evidente a necessidade 

de desenvolver políticas de captação, atracção, 

acompanhamento e apoio ao investimento 

privado. 

A criação do Gabinete de Apoio ao 

Investidor foi um passo fundamental para o 

desenvolvimento de uma política económica 

mais consistente, no âmbito da dinamização 

do tecido empresarial e o acolhimento aos 

empresários. Este Gabinete presta informação 

e apoio a todos os empreendedores e 

futuros empresários, das diversas áreas, 

que pretendam iniciar ou desenvolver a sua 

actividade na área de jurisdição do Município. 

Com a Via Verde do Investidor os investidores 

verão a sua relação com os serviços municipais 

facilitada através de um serviço personalizado 

de atendimento, através do qual os 

processos serão devidamente encaminhados. 

Transformar aquilo que começa por ser só 

uma ideia, num projecto empresarial claro é 

aquilo que nos propomos. 

Direccionar, valorizar e crescer são os valores 

fundamentais deste serviço. Através de 

um apoio e acompanhamento efectivos e 

próximos dos agentes económicos e potenciais 

investidores, este serviço tem direccionado 

inúmeros projectos para financiamento 

comunitário, essencialmente ao eixo 3 do 

ProDeR. No aviso de abertura de Fevereiro de 

2011 foram objecto de candidatura 2,5 M€ 

de investimento privado em várias áreas e de 

vários pontos do território concelhio. Naquele 

que se prevê ser o último aviso do ProDeR (com 

uma dotação bastante reduzida), em 2012, o 

montante de investimento deverá rondar um 

valor próximo dos 1,5 M€. 

O Fundo MelgaçoFinicia veio ampliar a oferta 

de instrumentos financeiros ao investimento 

empresarial, com a participação do Município 

de Melgaço, reforçando a capacidade 

de acesso ao crédito dos potenciais 

empreendedores. 

O apoio aos agentes económicos passará pelo 

estabelecimento de protocolos de parceria, 

pela promoção de acções de formação, 

pela realização de conferências, debates e 

workshops e por um maior acompanhamento 

e encaminhamento de projectos e ideias. 

Este acompanhamento às empresas será 

feito também pelo apoio e visitas às mesmas 

de forma a reforçar o conhecimento e 

constatar a estratégia que o tecido económico 

vem prosseguindo para fazer face aos 

constrangimentos. 

Ao nível do licenciamento, com a introdução 

das alterações previstas no Licenciamento Zero, 

os serviços e os agentes económicos passarão 

por uma fase de adaptação que incidirá 

também na alteração aos regulamentos 

existentes. Em articulação com outros serviços, 

e dando resposta à equidade do serviço 

público, continuar-se-á a intervenção junto 

dos estabelecimentos promovendo o seu 

licenciamento. 

O aproveitamento dos recursos endógenos 

competitivos, das características locais 

específicas e a aposta na diferenciação são 

factores de desenvolvimento económico 

local. A estratégia que o Município tem 

vindo a desenvolver e implementar, procura 

a revitalização socio-económica assente 

na valorização de actividades tirando a 

Câmara partido dos seus principais recursos 

endógenos e diferenciadores, na perspectiva 

de os converter em produtos, passíveis de 

serem comercializados em nichos de mercado, 

garantindo um rendimento económico justo 

aos produtores, que lhes permita, para além 

de suportar os custos de produção, atingir os 

seus objectivos de vida. 

Torna-se fundamental profissionalizar o sector 

produtivo de forma a tornar os nossos produtos 

comercializáveis. A criação de estruturas 

que garantam o escoamento das produções 

primárias (excedentárias ou directamente para 

esse fim) será um grande desafio e um enorme 

passo para a sustentabilidade do território. 

O fumeiro constitui, desde logo, uma 

prioridade e um caso especial. Em fase final de 

certificação, esta fileira atravessa um período 

crítico, de inflexão negativa mesmo. Os micro-

produtores estão a envelhecer e a desistir das 

pequenas produções, sem que as gerações 

mais novas canalizem investimentos para esta 

área. Isto coloca-nos um enorme desafio para 

os próximos anos e para o qual devemos olhar 

com especial atenção. 

Tendo o vinho Alvarinho um papel vital no 

desenvolvimento sustentável da região, e na 

promoção do próprio território, entendemos 

que o futuro passa pela junção de esforços 

tendo como objectivo final a promoção, 

divulgação e defesa nacional e internacional 

do vinho Alvarinho produzido na sub-região de 

Monção e Melgaço. Neste sentido propomo-

nos encetar esforços para, juntamente com os 

produtores e outras partes interessadas, definir 

uma estratégia para tornar a região mais 

competitiva face a um mercado cada vez mais 

global, complexo e exigente. 

O município, enquanto entidade gestora, vai 

continuar a trabalhar na dinamização da Rota 

do Vinho Verde Alvarinho, cujo êxito depende 

do trabalho em rede de todos os aderentes: 

empresas de alojamento, restauração, 

animação, comércios e produtores de vinho 

Alvarinho. Trata-se de unir esforços numa só 

direcção em que toda a região lucra com isso. 

Neste sentido, estão previstas uma série de 

acções no sentido de melhorar a visibilidade 

da região e qualificar a oferta: participação 

em feiras nacionais de turismo, acções de 

formação, edição de materiais promocionais 

e a realização de acções com operadores e 

jornalistas especializados. A Rota do Vinho 

Verde Alvarinho assume-se como um itinerário 

da Rota dos Vinhos Verdes. O projecto 

candidatado pela CVRVV ao MINHO.IN prevê, 

para além da sinalização e divulgação dos 

aderentes, que as adegas que aderirem à Rota 

do Vinho Alvarinho possam receber apoios 

para a sua modernização e adaptação. 

Para comemorar o Dia Europeu do Enoturismo 
(anualmente no mês de Novembro), Melgaço 

junta-se a outras cidades europeias com um 

vasto programa contribuindo, deste modo, 

para a difusão internacional do turismo 

do vinho. A iniciativa tem como objectivo 

posicionar o enoturismo (turismo de vinho) 

como uma realidade única e múltipla em todos 

os estados-membros da rede, ao incentivar o 

consumo dos produtos dos vários territórios. 

De entre outros, importa salientar dois eventos 

com forte impacto na promoção e divulgação 

dos produtos locais: a Festa do Alvarinho e 

do Fumeiro, evento que tem aumentado o 

seu interesse e o número de visitantes, e o 

Alvarinho International Wine Challenge. A 

Festa do Alvarinho e do Fumeiro (declarada 

de interesse para o Turismo pelo Turismo de 

Portugal, IP) é um dos momentos mais altos e 

marcantes das festividades concelhias, em que 

Melgaço se torna palco de um acontecimento 

Pelo MelgaçoInvest, dedicado a auxiliar e incentivar o 
investimento no concelho, passaram já 27 projectos, 
15 deles apoiados financeiramente no âmbito do 
Proder e 12 apoiados pelo fundo MelgaçoFinicia

Em Junho de 2013 decorrerá a 2ª edição do 
ALVARINHO Internacional Wine Challenge, um 
concurso internacional organizado com o objectivo 
de seleccionar os melhores alvarinhos produzidos 
no mundo, ao mesmo tempo que dá a conhecer 
as especificidades da produção da Sub-Região de 
Monção e Melgaço
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que procura chamar a atenção do resto do 

país para as suas enormes potencialidades. 

O concelho de Melgaço, conjuntamente 

com o de Monção, pretendem afirmar-se 

como território privilegiado de produção de 

vinho Alvarinho. A realização do Alvarinho 

Internacional Wine Challenge, visa divulgar o 

vinho Alvarinho, trazendo ao terroir da sub-

região de Monção e Melgaço, onde a casta 

assume características muito especiais (e 

o tornam o território por excelência para a 

produção desta casta) influentes líderes de 

opinião que, além da avaliação dos vinhos a 

concurso, possam ter também a oportunidade 

de contactar com produtores e enólogos desta 

sub-região, conhecer a gastronomia local e 

infra-estruturas ligadas ao enoturismo. 

Destacamos também duas iniciativas 

importantes para a promoção da gastronomia 

local: a promoção da lampreia do rio Minho 

e o fim-de-semana gastronómico. Melgaço, 

juntamente com os restantes municípios do 

Vale do Minho, decidiram criar uma Rede 

Intermunicipal de Promoção da Lampreia do 

Rio Minho. Durante os meses de Fevereiro e 

Março, nos restaurantes aderentes, vai ser 

possível provar este prato de excelência. 

Paralelamente os visitantes poderão usufruir 

de um programa turístico. A Lampreia do Rio 

Minho sendo um prato tradicional, único, 

permite dinamizar económica e turisticamente 

o território e favorece a criação de sinergias 

entre os vários agentes locais. 

Em colaboração com o Porto e Norte de 

Portugal, ERT o Município promove, anualmente, 

o seu fim-de-semana gastronómico com 

o objectivo de se integrar numa rede de 

gastronomia e vinhos de toda a região norte. 

Aproveitando esta oportunidade, será criado 

um programa de animação que visa promover 

o território e toda a sua oferta turística (touring 

cultural e paisagístico, turismo de natureza e 

gastronomia e vinhos). 

O turismo tem sido um dos motores de 

crescimento económico e desenvolvimento 

concelhio uma vez que produz uma série de 

efeitos multiplicadores nos vários sectores, 

pela sua capacidade de criação de postos 

de trabalho e atracção de investimentos. 

Em termos económicos, o turismo tem sido 

também um dos sectores mais dinâmicos 

aproveitando as grandes potencialidades que 

o concelho tem. Melgaço é um concelho que 

possui condições para uma aposta turística 

bastante diversificada. A beleza da paisagem, 

a riqueza do património, a gastronomia e a 

hospitalidade tornaram Melgaço um destino 

cada vez mais procurado pelos turistas. Para 

além do investimento privado, que contribuiu 

para aumentar a oferta, foram criadas infra-

estruturas públicas de qualidade que a 

complementam e constituem um forte factor 

de atracção turística. 

A recuperação e revitalização da Estância 

Termal constitui uma importância vital para o 

desenvolvimento económico do concelho. O 

antigo balneário do Parque Termal do Peso 

está a ser alvo de uma intervenção, que visa 

a sua reconstrução, adaptação, ampliação 

e transformação num moderno SPA termal e 

que entrará em funcionamento em meados 

de 2013. A Cura Aquae – Termas de Melgaço 

EM, será a empresa detentora da exploração 

não só do SPA como de todas as valências do 

Parque – Fontes (Principal e Nova), navegação 

na Ribeira da Folia, Bar, Parque-infantil, mini-

golfe, alamedas e jardins. A intervenção 

do balneário, cujo custo ascende a cerca 

de 5 milhões de euros, valor parcialmente 

financiado pelo ON.2, é a última de uma longa 

série de beneficiações levadas a efeito um 

pouco por toda a área do Parque Termal. 

O Centro Hípico da Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

(APPACDM), construído no Monte de Prado, 

explorado pelo Grupo J. Pimenta desenvolve 

actividades relacionadas com o desporto 

equestre, prestando serviços de Hipoterapia, 

de ensino de equitação e de estadia e ensino 

de cavalos. 

Com a implementação do Observatório 

Turístico, em parceria com o Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo e a Universidade do Minho, 

o Município de Melgaço pretende fornecer 

aos empresários, investidores, operadores e 

agências que trabalham o destino de Melgaço 

informação mais completa, adequada e real 

sobre a qualidade turística do concelho e os 

níveis de satisfação dos visitantes. 

Tornar Melgaço um destino competitivo, de 

excelência e que responda às exigências de 

procura é o grande desafio que se coloca ao 

nosso concelho. 

A floresta representa cerca de 67% da área 

do Município (incluindo áreas de incultos 

e improdutivos). A área florestal assume 

um papel determinante em matéria de 

ordenamento do território, de desenvolvimento 

económico e de preservação ambiental, sendo 

fundamental para o futuro da nossa floresta a 

implementação medidas de desenvolvimento 

sustentável que permitam a valorização e 

protecção deste património local. 

O país vem sofrendo alterações estruturais, 

sociais e económicas que, associadas às 

alterações climáticas que se vêm registando, 

têm contribuído para o aumento do número, da 

frequência e dimensão dos incêndios florestais. 

A desertificação do interior, a fragmentação 

das propriedades, e o envelhecimento da 

população residente provocou uma deficiente 

gestão dos espaços florestais, com acumulação 

de quantidades significativas de combustível. 

A Defesa da Floresta Contra Incêndios é uma 

grande preocupação do Município pelo que, 

através do Gabinete Florestal, continuará a 

apostar na sua prevenção, nomeadamente 

através da actualização do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios e o 

Plano Operacional Municipal, da execução 

de campanhas de sensibilização junto da 

população, da implementação de programas 

de intervenção na área florestal com o 

objectivo de ajudar no combate aos incêndios, 

mantendo ativa uma equipa de Sapadores 

Florestais. 

Nesta área, o orçamento para 2013 prevê 

a conclusão do projecto de candidatura 

ao programa PRODER, na componente de 

construção dos quatro pontos de água, que 

permitirão o abastecimento de meios aéreos 

e terrestres, e que inclui ainda um estudo de 

cartografia e caracterização do território do 

concelho em termos da ocupação do solo e 

modelos de combustíveis existentes. 

Torna-se pertinente forçarmo-nos na criação 

de um plano estratégico de desenvolvimento 

para Melgaço 2020, integrado na estratégia 

Alto Minho 2020 e Europa 2020.

Política social
Em termos de política social procuramos 

garantir a igualdade de oportunidades a 

toda a população. Empenhamo-nos em 

desenvolver parcerias com todas as instituições 

concelhias, funcionando o Município numa 

lógica de agente dinamizador da Rede Social 

do Concelho.

Continuaremos a conceder apoio ao Centro 

de Acolhimento Temporário para crianças 

e jovens que acolhe 11 crianças e jovens, 

encaminhados pelas Comissões de Protecção 

de Crianças e Jovens e pelos Tribunais. 

Manteremos o apoio técnico e logístico à 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

de Melgaço, contribuindo, desta forma, para 

a protecção das crianças e jovens deste 

concelho e para a promoção dos seus direitos.

No que concerne à população idosa, 

continuaremos a trabalhar numa lógica de 

parceria com as IPSS e a prestar todos os 

apoios que conduzam à concretização e 

eficácia das respostas às necessidades.

Está em fase de conclusão o novo Lar para 

idosos, propriedade da Santa Casa da 

Misericórdia que irá acolher 30 utentes. 

Continuaremos a apoiar a Associação D. Paterna 

através da cedência das antigas instalações 

da Escola Primária para a construção de um 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário para os 

idosos de Paderne e freguesias limítrofes. 

Ainda no que concerne ao alargamento da 

cobertura do apoio aos idosos, procuraremos 

apoiar a criação de respostas nas freguesias 

da zona da montanha, nomeadamente, a 

construção de um Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário da Associação Castro Solidário, 

em Castro Laboreiro. Envidaremos todos 

os esforços no sentido de apoiar o Centro 

Interparoquial e Social do Alto Mouro a criar as 

respostas de Lar de Terceira Idade e Centro de 

Dia em Parada do Monte.
Continuaremos a facultar apoio técnico 

e logístico à Loja Social da Delegação de 

Melgaço da Cruz Vermelha Portuguesa e à 

construção de uma Residência Autónoma para 

pessoas portadoras de deficiência mental. 

Estão concluídas as obras de remodelação 

para a criação de uma Creche para 33 crianças, 

nas instalações da APPACDM, aguardando 

a celebração de acordo de cooperação 

com a Segurança Social para iniciar o seu 

funcionamento.

De modo a dar resposta às necessidades de 

cuidados de saúde por parte da população 

idosa e/ou em situação de dependência, e 

Enquanto agente dinamizador da Rede Social do concelho, o Município trabalha em parceria com todas as 
IPSS-Instituições Particulares de Solidariedade Social, como é o caso da Delegação da Cruz Vermelha (Loja 
social) ou da APPACDM-Centro de Reabilitação de Prado (Creche)

A total revitalização do Parque Termal do Peso e a 
transformação do antigo balneário num moderno 
SPA Termal é uma das apostas do Município no 
desenvolvimento económico do concelho
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numa lógica de aproximação à população, 

visando assegurar a igualdade social na 

prestação dos cuidados de saúde, a Unidade 

Móvel de Saúde do Concelho de Melgaço 

continuará a deslocar-se às freguesias. O 

Projecto “Actividade”, desenvolvido em parceria 

com o Centro de Saúde, o IPVC, a Melsport, o 

Centro Paroquial e Social de Chaviães, a Santa 

Casa da Misericórdia, o Lar Idade d’Ouro e 

as Juntas de Freguesia de Castro Laboreiro, 

Cousso e Gave, continuará a ter um papel 

preponderante na promoção da actividade 

física nos idosos. 

Promoveremos ainda acções de ocupação 

dos tempos livres de crianças e jovens, como o 

Dia Mundial da Criança e Actividades de Verão.

Daremos continuidade ao plano transversal de 

medidas de apoio – Plano de Desenvolvimento 

Sustentável e Solidário (PDSS), actuando quer 

a nível da protecção da família, da infância 

e da terceira idade, quer pela criação de 

incentivos à fixação de jovens no concelho, 

nomeadamente, Incentivo à Natalidade/

Adopção; Apoio à primeira infância, através 

do reembolso do montante despendido com 

a mensalidade da Creche, para os agregados 

familiares residentes no Concelho de Melgaço, 

incluídos no primeiro escalão da Tabela de 

Mensalidades praticada pela Instituição; Apoio 

aos Casais Jovens, através da isenção de 

taxas de edificação previstas no Regulamento 

Municipal para os jovens até aos 35 anos; 
Apoio às Famílias Numerosas, alterando os 

escalões de tarifação do consumo de água 

para as famílias com um agregado igual ou 

superior a 5 pessoas; Apoio aos Idosos, através 

da criação do “Cartão de Idoso”, reduzindo em 

50% as tarifas e taxas praticadas nos Espaços 

culturais, de Desporto e Lazer de gestão 

Municipal.

Obras e melhoramentos na zona 
urbana e rural
No âmbito da política adoptada pelo Município 

no que concerne a abastecimento de água 

para consumo humano e drenagem de 

águas residuais, estão a ser concretizadas as 

cinco candidaturas ao Programa Operacional 

de Valorização Territorial (POVT) as quais 

obtiveram aprovação deste organismo e 

financiam em 85%. Estão concluídas as 

intervenções na Freguesia de Cristóval, 

Chaviães, Alvaredo e Penso e no Lugar de 

Cousso, estão em fase de conclusão as 

obras de: Saneamento à Freguesia da Gave 

e lugares de Cela e Pomares, assim como as 

obras de abastecimento de água a diversos 

lugares da freguesia de castro Laboreiro que 

permitirá abranger com o sistema público de 

abastecimento de água aos lugres do Ribeiro 

de Baixo, Portela, Formarigo, Teso, Campelo, 

Curral do Gonçalo, Seara, Coriscadas, 

Falagueiras, Queimadelo, Adofreire, Outeiro, 

Antões e Rodeiro.

Está também em fase de conclusão a 

candidatura ao POCTEP com financiamento 

de 75% da obra de saneamento à Freguesia 

de Fiães – 1.ª Fase, que abrangerá os lugares 

da Adavelha, Fulão, Porto Carreiro, Faval e 

Balsada.

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 90%, para 2013.

No que diz respeito ao saneamento básico, 

cujo investimento ascende aos dois milhões de 

euros e que permitirá atingir uma percentagem 

de cobertura populacional de 87.4%, 

percentagem que esta já muito aproximada da 

nacional, que deverá atingir, em 2013, os 80%.

Contudo, ainda neste contexto de serviços 

de abastecimento de água e saneamento o 

Município pretende abranger 100% toda a 

população, concretamente no abastecimento 

de água. Para isso, serão efectuadas várias 

candidaturas ao POVT para levar a feito as 

seguintes obras: Saneamento à Freguesia 

de Roussas_2Fase; Saneamento à Freguesia 

de Paços_1Fase; Saneamento ao Lugar de 

Virtelo; Abastecimento de água à Freguesia de 

Paderne_1Fase e Abastecimento de água ao 

Lugar da Aveleira. Também está em fase de 

conclusão o projecto de “Abastecimento de 

água aos lugares “Inverneiras” da Freguesia 

de Castro Laboreiro, o qual contribuirá para 

concretizar o abastecimento de água a toda a 

Freguesia de Castro Laboreiro.

 A execução do projecto VERBA – Plano de 

Valorização dos Serviços dos Eco - Sistemas 

da Região Bio-Geográfica Atlântica, proposto 

pela ARH Norte e que foi objecto de uma 

candidatura ao QREN-ON.2, Eixo prioritário 

III – Valorização e qualificação ambiental e 

territorial/Gestão activa de espaços protegidos 

qualificados, permitiu, na margem do Rio 

Minho, a desmatação e limpeza; a erradicação 

e controlo de espécies invasoras; construção de 

um observatório da paisagem e de avifauna; 

Gestão de combustível para protecção do trilho 

pedestre existente; Gestão de combustível com 

redução de densidade no estrato arbóreo e 

plantação de folhosas na área envolvente ao 

Centro de recursos APPACDM.

A recolha de resíduos urbanos continua a ser 

realizada com o auxílio de duas viaturas, sendo 

no Verão reforçados os circuitos de recolha de 

modo a cobrir as necessidades verificadas pelo 

aumento da população neste período do ano.

O número de equipamentos de recolha 

de resíduos distribuídos pelo concelho foi 

reforçado.

O serviço de recolha de Monstros/Monos que 

além de ser um serviço gratuito para o Munícipe, 

contribui para a supressão dos potenciais 

focos de contaminação que o depósito destes 

resíduos originou sempre que o produtor/

detentor de tais resíduos os abandonou pelos 

variados espaços despovoados existentes no 

concelho.

É ainda disponibilizado aos munícipes, um 

local para deposição de resíduos verdes 

provenientes de jardins. Para ter acesso a este 

local o munícipe deverá contactar a Divisão de 

Serviços Urbanos, através do nº verde 800 207 

375. 
A gestão dos resíduos recicláveis (papel, 

embalagens e vidro) é da responsabilidade da 

empresa Valorminho, estando distribuídos pelo 

concelho diversos Ecopontos para a respectiva 

deposição.

O Município reforça, todas as sextas-feiras 

a recolha do papel e embalagens, na Zona 

Urbana da Vila, junto de comércios e grandes 

produtores destes resíduos, de forma a evitar 

sobrelotação dos respectivos Ecopontos.

Está implementada a recolha de óleos 

alimentares usados (OAU), de forma a dar 

cumprimento ao estipulado no DL 267/2009, 

estando disponível pelo menos um ponto de 

depósito por Freguesia.

Em todo o concelho de Melgaço foram 

distribuídos 21 oleões, devendo os munícipes 

dirigir-se às suas Juntas de freguesia de 

modo a receber informação sobre a correcta 

deposição dos óleos nos respectivos oleões, 

bem como um funil que os auxiliará nessa 

tarefa.

De modo a dar a nossa contribuição na 

reciclagem destes resíduos, também está 

disponível a entrega de lâmpadas usadas que 

pode ser efectuada em três locais distintos: 

Sede da Junta da Freguesia da Vila, Estaleiro 

Municipal e instalações da Divisão de Serviços 

Urbanos.

Modernização administrativa/
Novas tecnologias
Na sequência da implementação do projecto 

Vale do Minho Digital, iniciou-se em 2011 o 

processo de implementação de aplicações 

informáticas, numa óptica de racionalização 

de investimento, num projecto alargado a 2 

anos, através do levantamento dos processos 

e métodos de trabalho diários, optimizando-os 

e fazendo a sua correcta transposição para 

as aplicações informáticas a instalar. Numa 

lógica de Simplex Autárquico procuraremos 

a desburocratização de muitos processos de 

relacionamento Munícipe/Autarquia. Iremos ao 

encontro do cidadão tornando a sua vida mais 

facilitada para com a Autarquia, melhorando 

os mecanismos internos de comunicação 

e relacionamento de dados e informações. 

Assim, já se encontram em funcionamento e 

em fase de testes, as aplicações relacionadas 

com a gestão do Parque Escolar, com Arquivo 

Municipal, Bilhetica e Merchansing, Controle 

de Custos das Oficinas e Controle de Ajustes 

Directos. Para 2013 está previsto a maior parte 

do desenvolvimento das outras aplicações, 

onde se destacam a Gestão Financeira e o 

Atendimento e Gestão Documental.

Por outro lado, será também feito o up-

grade (modernização) do equipamento 

informático (hardware) instalado no edifício 

sede do Município, conferindo-lhe uma maior 

capacidade de armazenagem de dados e bem 

como de segurança dos mesmos.

* O presente texto integra o 

Plano e Orçamento para 2013, 

sendo aqui reproduzido textualmente

As redes públicas de abastecimento de água e 
de tratamento de águas residuais domésticas 
(saneamento) têm sido uma das principais apostas 
do Município, num grande esforço de investimento 
que terá continuidade durante o próximo ano

O serviço de recolha gratuita de monstros/monos, 
assegurada freguesia a freguesia, é um dos 
serviços prestados continuamente aos munícipes, 
juntamente com a recolha de resíduos urbanos, 
a disponibilização de um local para depósito de 
restos verdes, e a gestão de resíduos recicláveis
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Decorrido o período legal de consulta pública 

da proposta de revisão do PDM - Plano Director 

Municipal, sucedido entre os dias 20 de 

Agosto e 28 de Setembro, procedem agora os 

serviços municipais à ponderação, resposta e 

divulgação dos respectivos resultados.

Durante o período de consulta foram 

recepcionados 122 reclamações, pedidos 

com observações, sugestões ou pedidos de 

esclarecimento, relacionadas maioritariamente 

com a petição de passagem de solo rural 

para urbano ou, em caso de impossibilidade, 

a transição para uma categoria de solo mais 

permissiva.

Em termos de distribuição geográfica, 16 das 

18 freguesias do concelho apresentaram 

reclamações, observações, sugestões ou 

pedidos de esclarecimento, pelo que a 

participação foi abrangente.

Neste âmbito destacam-se as freguesias 

de Paderne, Roussas, Alvaredo, São Paio e 

Chaviães, por constituírem aquelas sobre a 

qual recaiu o maior número de participações, 

sensivelmente 59% do total de registos. As 

freguesias de Fiães e Cubalhão não registaram 

qualquer participação, a da Vila 2 participações, 

e as de Parada do Monte e Lamas de Mouro 

apenas 1 participação por freguesia. As 

restantes freguesias registaram uma média 

de 5 a 8 participações. Da leitura do gráfico 

anexo verifica-se ainda que as freguesias mais 

participativas surgem na continuidade física e, 

consequentemente na área de crescimento 

natural da vila, na zona ribeirinha, onde as 

acessibilidades e o acesso à maior densidade 

de oferta de bens e serviços ditam esta maior 

procura que a revisão do plano vem consolidar.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA DO PDM EM ANÁLISE

Terminado o actual período de análise e 

resposta aos pedidos, procederá a Câmara 

à elaboração da versão final da proposta de 

PDM que, e após parecer da CCDRN-Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte, será remetida ao Executivo e à 

Assembleia municipais, para aprovação.

O Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), implementado desde finais de 2008, 

é um instrumento municipal de promoção da economia, do emprego e da qualidade de vida, 

através da atribuição de incentivos diversos e da baixa de impostos.

O Plano em vigor durante o ano de 2013, que de seguida se resume, foi aprovado pelo Executivo 

e pela Assembleia municipais, a 22 de Agosto e a 28 Setembro, respectivamente.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO ESTENDE-SE A 2013

Incentivo à natalidade/adopção:
Atribuição de um subsidio 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 e incluídos 

no primeiro escalão da tabela de mensalidades 

praticada pela instituição.

Excepcionalmente, a requerimento, poderá ser 

atribuído a agregados familiares residentes no 

concelho incluídos no segundo 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 e casais até aos 35 

anos.

Apoio às famílias numerosas
Manutenção de escalões de consumo de água 

despenalizadores, para as famílias com um 

agregado igual ou superior a 5 pessoas.

Apoio aos idosos
Manutenção da redução de 50% nos preços 

e taxas praticadas nos espaços culturais, 

desportivos e de lazer sob gestão Municipal, 

para os residentes com idade igual ou superior 

a 65 anos.

Pacote fiscal
Carga fiscal em termos de IMI e IMT:

Taxa a aplicar em 2012:

Prédios Rústicos - 0.8 % (percentagem fixa)

Prédios Urbanos – 0.7% (entre 0.5% e 0.8%)

Prédios Urbanos avaliados nos termos do  

CIMI: 0.32% (0.3% e 0.5%)

Ficam isentas do pagamento de imposto 

municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis as aquisições de jovens (18 aos 35 

anos), destinadas exclusivamente a primeira 

habitação própria e permanente, e os prédios 

ou fracções autónomas de prédios urbanos 

afectos duradouramente à actividade das 

empresas.

Carga fiscal em termos de IRS

Taxa a aplicar em 2012: 5% (até 5%)        

   

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 IMI, 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%, da taxa aplicável aos 

prédios urbanos degradados, como medida 

de fomento económico.

Apoio ao investimento
. Fixação da taxa de derrama sobre o lucro 

tributável em 0% (até 1.5%), como medida de 

fomento económico;

. Manutenção do Protocolo do Programa 

Finicia como medida de atracção e fixação da 

iniciativa privada.

* As condições e procedimentos de acesso 
aos incentivos previstos no PDSS podem ser 
consultadas, na íntegra, nos serviços ou através 
do Portal Municipal www.cm-melgaco.pt

PDSS*
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O Executivo e a Assembleia municipais aprovaram, a 25 e a 28 de 

Setembro respectivamente, a adesão do Município ao Programa II 

de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela Lei n.º 43/2012 de 28 

de Agosto, e regulamentado pela Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de 

Setembro.

A adesão, consumada através de contrato a 16 de Novembro, visa 

a transferência da dívida de curto para longo prazo, facilitando a 

regularização de pagamento de dívidas a fornecedores, através de num 

empréstimo, de 2.322.373,83€ (dois milhões, trezentos e vinte e dois 

mil, trezentos e setenta e três euros e oitenta e três cêntimos), com taxas 

de juro mais baixas e um prazo máximo de 14 anos.

A Procuradoria da República, através do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Braga, comunicou ao Município a sua decisão de 

arquivamento do pedido de nulidade da deliberação do executivo 

que conduziu, em 2010, à alteração da posição remuneratória de 

89 funcionários, por opção gestionária. 

A anulação, solicitada pela IGAL - Inspecção Geral das Autarquias 

Locais após uma inspecção, resultava já de um contraditório entre 

o Inspector relator e o Inspector Geral, dado que os actos do 

Município não foram questionados pelo primeiro, mas considerados 

ilegais pelo segundo.

A decisão do TAF de Braga, datada de 14 de Setembro, veio colocar 

um ponto final nesta polémica, dando ao Município a razão que, 

desde o início do processo, sempre afirmou estar do seu lado.

ADESÃO AO PAEL CONCRETIZADA

TRIBUNAL CONTRARIA IGAL E DÁ RAZÃO À CÂMARA NO PROCESSO DE PROMOÇÃO 
DOS FUNCIONÁRIOS

O Governo apresentou uma proposta de 

reorganização administrativa das freguesias 

do concelho que, e apesar da oposição tanto 

do Executivo como da Assembleia municipais, 

resulta na união das freguesias de Castro 

Laboreiro e Lamas de Mouro, Parada do 

Monte e Cubalhão, Chaviães e Paços, Prado e 

Remoães, Vila e Roussas.

A proposta, aprovada pelo Parlamento a 7 

de Dezembro, é da total responsabilidade 

da Unidade Técnica para a Reorganização 

Administrativa do Território (UTRAT), já que o 

parecer emitido pela Câmara, e aprovado 

em reunião de 25 de Setembro, foi no 

sentido de não apresentar qualquer proposta 

de reorganização, dado considerar que o 

documento verde da reforma administrativa, 

apresentado pelo Governo, não prevê uma 

verdadeira reforma administrativa do território, 

mas tão simplesmente a extinção/fusão de 

freguesias, representando uma redução 

de despesa pública insignificante face ao 

papel crucial que estas desempenham no 

desenvolvimento local, nomeadamente através 

da prestação de serviços de proximidade às 

populações.

Neste mesmo sentido, também a Assembleia 

Municipal deliberou, a 28 de Setembro e por 

maioria, que “considera a Lei 22/2012 uma 

imposição legislativa desproporcionada, não 

se conformando com a mesma e, portanto, 

não apresentando qualquer proposta de 

agregação de freguesias para o concelho”.

Contra esta reforma manifestaram-se também, 

a nível nacional, cerca de 80% dos Municípios 

APESAR DA OPOSIÇÃO DO EXECUTIVO E DA ASSEMBLEIA 
GOVERNO APROVA NOVO MAPA DAS FREGUESIAS

União das freguesias de Chaviães e Paços

União das freguesias de Vila e Roussas

União das freguesias de Prado e Remoães

União das freguesias de Parada do Monte e Cubalhão

União das freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro

Dando seguimento ao estipulado pelo Artigo 13.º da Lei n.º 43/2012 
de 28 de Agosto, o Município disponibiliza, através do Portal Municipal 
(www.cm-melgaco.pt) o formulário de adesão ao PAEL, bem como o 
respectivo Contrato de empréstimo

portugueses que, e por não concordarem com 

os critérios estabelecidos, não apresentaram 

qualquer proposta. Mesmo assim o Governo 

aprovou a Lei, considerada pelo Executivo 

Municipal como imposta e injusta, dado que 

não só não diminui as despesas do Estado como 

afasta os seus representantes das populações, 

diminuindo a qualidade dos serviços de 

proximidade prestados e abandonando parte 

dos portugueses.

PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS FREGUESIAS
SITUADAS NO TERRITÓRIO DE MELGAÇO
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O Tribunal da Comarca não vai encerrar, 

apesar de assim estar previsto no documento 

que estabelece as “Linhas estratégicas para 

a reforma da organização judiciária” e no 

“ensaio para reorganização da estrutura 

judiciária”, uma garantia dada pela própria 

Ministra da Justiça ao Presidente da Câmara, 

Rui Solheiro, numa reunião que decorreu, a 19 

de Novembro, no Ministério da Justiça.

Fazendo uso de todos os dados e indo 

de encontro aos critérios estabelecidos 

na reorganização, o executivo conseguiu 

provar que a proposta de extinção deveria 

ser corrigida, dado que o Tribunal reúne os 

critérios de manutenção, tanto no que se 

refere ao número médio de processos, como 

à distância superior a uma hora até ao tribunal 

judicial mais próximo, e ainda no que toca às 

instalações, dado que o edifico que alberga 

o Tribunal é novo e é da propriedade do 

Ministério da Justiça.

Assim, Melgaço continuará a ter Tribunal, na 

forma de secção de proximidade, mantendo 

o título, o acesso integral ao sistema de 

informação processual, a prestação de 

informações gerais e processuais, a recepção 

de documentos, a operacionalização e 

acompanhamento das diligências de audição 

e outros actos, incluindo a pratica de actos 

jurisdicionais, a realização de audiências e de 

sessões de julgamento.

A decisão do Ministério da Justiça de manter 

o Tribunal em funcionamento é encarada pelo 

Executivo Municipal como importante mas 

insuficiente. Considerando que a quantidade 

de processos justifica a manutenção do 

Tribunal na sua plenitude, o Executivo 

continuará a desenvolver esforços para que 

seja reconhecida a razão a Melgaço..

O Município aposta, directamente ou através 

da empresas municipais, numa série de 

investimentos estruturais que ascendem, no 

seu conjunto, a mais de 15 milhões de euros.

Os investimentos, actualmente em fase de 

conclusão, a decorrer ou a concretizar durante 

o próximo ano, reportam a áreas fundamentais 

como a economia, as infraestruturas ou o 

ensino, entre outras, e são realizados com o 

objectivo de garantir a qualidade de vida e 

promover o desenvolvimento sustentado do 

concelho.

TRIBUNAL NÃO ENCERRA INVESTIMENTO EM CURSO ASCENDE A MAIS DE 15 MILHÕES DE EUROS

Economia – 5 milhões de euros Ensino – 4.5 milhões de euros

Infraestruturas – 6 milhões
Balneário Termal

Redes de água e saneamento

Escola Superior

Rede viária municipal
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A Direcção-Geral do Património Cultural deu 

seguimento a um pedido do Município e 

aprovou uma proposta de classificação do 

Parque Termal do Peso como Monumento de 

Interesse Público (MIP) e a fixação da respectiva 

Zona Especial de Protecção (ZEP). 

A proposta de classificação foi publicada em 

Diário da República de 7 de Novembro e 

encontra-se em Consulta Pública até 19 de 

Dezembro, estando os elementos relevantes 

do processo disponíveis para consulta nas 

páginas electrónicas da Direcção-Geral de 

Cultura do Norte (DRCN), da Direcção-Geral do 

Património Cultural e no Portal do Município.

O pedido de classificação, que remonta ao 

ano de 2008, foi elaborado pelo Município 

com o intuito de salvaguardar e valorizar este 

conjunto patrimonial, construído e natural, na 

altura em avançado estado de degradação. 

Hoje, e em resultado dos inúmeros esforços 

encetados pela Câmara, esse conjunto 

encontra-se amplamente valorizado, tendo 

sido alvo de uma profunda requalificação.

A empreitada de reconstrução, ampliação e 

adaptação do antigo balneário a SPA Termal 

encontra-se praticamente concluída, mesmo 

tendo sofrido um pequeno atraso derivado das 

escavações arqueológicas que decorreram na 

área correspondente à piscina.

No edifício decorrem ainda os trabalhos de 

equipamento interior e de acabamentos, aos 

quais se seguirá o apetrechamento do SPA, 

a verificação e a certificação dos aparelhos 

específicos, pelas entidades competentes.

A intervenção, que representa um investimento 

de cerca de 5 milhões de euros, parcialmente 

financiados no âmbito do ON.2 – Programa 

Operacional Regional do Norte, é da 

responsabilidade da Cura Aquae – Termas de 

Melgaço EM, empresa municipal detentora da 

exploração do SPA e de todas as valências 

do Parque por um período de pelo menos 25 

anos.

A entrada em funcionamento do SPA, prevista 

para antes do início da próxima época balnear, 

dará por concluído a intervenção em toda a 

área do Parque Termal do Peso.

PARQUE TERMAL DO PESO EM CLASSIFICAÇÃO RECUPERAÇÃO DO BALNEÁRIO TERMAL PRATICAMENTE CONCLUÍDA

Monumento de Interesse Público (MIP)
Zona Especial de Protecção (ZEP)
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O presunto, o salpicão, a chouriça de carne 

e a chouriça de sangue de Melgaço foram 

distinguidas, a nível nacional, com a certificação 

IG-Indicação Geográfica, certificação atribuída 

através de publicação, em Diário da República 

de 20 de Novembro último.

A atribuição transitória do IG é um dos passos 

do processo de certificação do fumeiro local, 

iniciado há já alguns anos pela associação 

de produtores Melgaço Rural, e que decorre 

paralelamente ao nível das instâncias 

europeias. A atribuição, por parte da Comissão 

Europeia, já não do IG, mas do IGP – Indicação 

Geográfica Protegida, encontra-se em fase 

de análise após um período de consulta 

pública, iniciado em 2010, e que não registou 

quaisquer oposições.

A partir de agora, e enquanto se aguarda pela 

decisão comunitária, estes quatro produtos, 

desde que produzidos de acordo com as 

regras de preparação definidas e sujeitas a 

controlo específico, podem já ostentar o selo 

com a referência Melgaço e o respectivo 

logótipo.

A certificação de origem, que tem por 

objectivo último a informação e protecção do 

consumidor de utilizações comerciais abusivas 

e outras práticas susceptíveis de o induzir em 

erro relativamente à verdadeira proveniência, 

natureza e qualidade dos produtos, vem 

finalmente reconhecer a qualidades e 

singularidade do fumeiro de Melgaço.

A Escola Superior de Desporto e Lazer de 

Melgaço (ESDL) passará a usufruir, ainda 

durante o corrente ano lectivo, das novas 

instalações, em edificação na área de Monte 

de Prado, junto ao Centro de Estágios.

A empreitada de construção, que representa 

um investimento de 4.5 milhões de euros e 

é financiada no âmbito do ON.2 – Programa 

Operacional Regional do Norte, encontra-se 

em avançado estado de execução, pelo que a 

sua entrada em funcionamento esteja prevista 

para o segundo semestre do corrente ano 

lectivo de 2012/2013.

A ESDL, em funcionamento como unidade 

orgânica do Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo (IPVC) desde 2011, ministra 

actualmente o Curso Superior de Desporto e 

Lazer, contando com 154 alunos matriculados 

nos três anos.

O Curso, cuja nota mínima de entrada na 

1ªfase de acesso ao ensino superior se situou 

nos 123.6 valores – a terceira mais elevada 

entre os cursos congéneres dos institutos 

superiores politécnicos – ocupou, em termos 

absolutos, a 11ª posição de entre vinte e cinco 

cursos de universidades e politécnicos, e a 13ª 

em termos de candidatos que escolheram o 

curso em 1ª opção.

Para além do Curso de Desporto e Lazer a 

ESDL disponibilizará, ainda durante o corrente 

ano lectivo, uma série de formações breves e 

que serão oportunamente divulgadas, tendo 

também em preparação a abertura de um 

curso de Mestrado em Actividades de Fitness, 

actualmente em avaliação pela Agência de 

acreditação do Ensino Superior.

FUMEIRO DE MELGAÇO DISTINGUIDO COM CERTIFICAÇÃO ESCOLA SUPERIOR COM NOVAS INSTALAÇÕES E OFERTAS

O presunto de Melgaço foi seleccionado para integrar, ao lado dos presuntos do Barroso e de Vinhais, a 
colecção de selos “Sabores do ar e do fogo”, editada pelos CTT
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Após a entrada em funcionamento dos 

sistemas de tratamento de águas residuais 
domésticas das freguesias de Penso, Chaviães 

e Cristóval, e da conclusão, com arranque 

previsto para o inicio do próximo ano, na 

Freguesia da Gave e nos lugares de Pomares 

e Cela (Cousso), a execução da rede avançará 

em 2013 para as freguesias de Roussas 

(2ªfase) e Paços (1ªfase), e ainda para o Lugar 

de Virtelo (Cousso).

As novas empreitadas, já em fase de concurso 

público, representam um investimento global 

de mais de 1 milhão de euros, estando a 

sua execução pendente da aprovação das 

candidaturas e do respectivo financiamento, 

no âmbito do POVT-Programa Operacional de 

Valorização do Território.

Em Fiães, mas com o apoio do Programa 

Carisma do POCTEP-Programa de Cooperação 

Transfronteiriça Portugal-Espanha, encontram-

se em fase de conclusão a execução da rede 

de drenagem e a implantação da ETAR, pelo 

que o arranque do sistema deverá ocorrer em 

breve.

Relativamente à rede pública de 
abastecimento de água, encontram-se em 

fase de conclusão os trabalhos de implantação 

de condutas na Freguesia de Castro Laboreiro, 

abrangendo as Brandas, sendo previsível 

o arranque do sistema para já no início do 

próximo ano.

Também em 2013 avançará a execução da 

remodelação da rede de Paderne (1ª fase), 

um investimento de cerca de 367 mil euros 

que, e procurando dar resposta a alguns 

dos problemas detectados nos últimos 

anos, abrangerá a rede de distribuição de 

O novo acesso viário de ligação entre Carvalho Lobo e o Lar da Santa 

Casa de Misericórdia, edificado em Eiró, já se encontra concluído e 

aberto à circulação.

O acesso, com uma extensão aproximada de 225 metros lineares 

representou um investimento de cerca de 190 mil euros e contou 

financiamento no âmbito do ON.2 – Programa Regional Operacional 

do Norte.

A conclusão deste acesso vem por termo ao conjunto de intervenções 

levadas a cabo ao abrigo do Programa de Regeneração Urbana da Vila, 

iniciado há já alguns anos, e que incluiu intervenções diversas no e em 

redor do Centro Histórico, as acessibilidades ao Centro de Estágios e a 

revitalização das margens do Rio do Porto.

Chaviães

Parque do Viso – Está a proceder-se ao arranjo 

do parque, situado no Lugar do Viso, através 

da recolocação de mesas e de um fontanário 

de água potável.

Diversos – Foi efectuada a limpeza de 

aquedutos na Freguesia.

Caminho de Tortim – Está a proceder-se à 

pavimentação deste acesso, em calceta.

Cristóval

Cemitério Paroquial – Encontram-se a decorrer 

os trabalhos de abertura de uma nova entrada 

para o cemitério.

REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO ALARGADAS ACESSO A EIRÓ CONCLUÍDO

OUTROS INVESTIMENTOS - Freguesias

praticamente toda a Freguesia, à excepção dos 

lugares de Pomares, Saínde, Estivadas e Peso.

As intervenções, apoiadas ou candidatadas no 

âmbito do POVT, representam um investimento 

global na ordem dos 656 mil euros.

Depósito de água - Castro Laboreiro

ETAR - Gave
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O Município solicitou, de novo, à Estradas de 

Portugal S.A., a execução de uma rotunda no 

cruzamento entre a EN 202 e a EM 14, de 

ligação ao Centro de Estágios, acompanhado 

de um estudo prévio sobre a sua possível 

implantação.

O novo pedido, enviado em Novembro, 

justifica a necessidade de criação da rotunda 

com a possibilidade de aumento do tráfico 

que cruza esta artéria, nomeadamente com a 

crescente procura do Centro de Estágios e das 

unidades hoteleiras, e ainda com a entrada em 

funcionamento da Escola Superior de Desporto 

e Lazer, factores que poderão conduzir a um 

indesejável aumento da sinistralidade – nos 

últimos dez anos a GNR local registou 21 

acidentes, causando 13 feridos, três deles 

graves – algo que o Município quer a todo o 

custo prevenir.

As margens do Rio Minho foram valorizadas 

através de acções de limpeza e plantação, 

levadas a efeito entre o Monte de Prado e o 

Cais de S. Marcos, numa área aproximada de 

31.99 hectares.

A intervenção, realizada no âmbito do Plano 

de Valorização dos Serviços dos Ecossistemas 

da Região Biogeográfica Atlântica (VERBA), 

constou da remoção e controlo de espécies 

invasores, da plantação de autóctones, da 

gestão de combustível com desmatação para 

protecção do trilho pedestre, da gestão de 

combustível com redução da densidades no 

estrato arbóreo, da plantação de folhosas 

na área envolvente ao Centro de Recursos 

da APPACDM, e do controlo e limpeza de 

mato (Monte do Rio), com o objectivo final de 

contrariar a disseminação nas zonas marginais 

do Rio, restabelecendo a vegetação ripícola, 

e permitindo assim o desenvolvimento das 

dinâmicas naturais e a reconstituição dos 

corredores ecológicos.

No âmbito do Plano VERBA procede-se agora 

à beneficiação da ligação entre o parque 

A ligação entre Galvão (Vila) e o Centro de 

Estágios foi complementada com a criação 

de um pequeno parque, desportivo e de 

descanso, implementado na área adjacente 

ao passadiço, junto ao estremo poente deste. 

O parque, equipado com seis aparelhos de 

ginástica sénior e respectivo painel informativo 

de utilização, conta ainda com uma área 

de descanso e estada, onde foi instalada 

uma pérgola, bancos, e caixotes do lixo e 

bebedouro, áreas ajardinadas e iluminação 

pública.

A execução do Parque representou um 

investimento próximo dos 50 mil euros e 

enquadra-se na Candidatura da Ligação 

Pedonal Galvão-Monte de Prado, financiada 

no âmbito do ON.2 – Programa Operacional 

Regional do Norte.

O troço final do Rio Laboreiro, junto à mistura de água, passou a dispor 

de um passadiço, em madeira, de ligação entre as margens portuguesa 

e espanhola, facilitando assim a circulação pedonal e fazendo a ligação 

a trilhos utilizados frequentemente por habitantes, nomeadamente 

pescadores, e por turistas atraídos pela rara beleza natural desta zona.

A construção do passadiço, realizada ao abrigo do Programa Carisma 

do POCTEP - Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça 

Espanha - Portugal, foi promovida pela Confederação Minho SIL, da 

qual são parceiros o Município e a ARH - Administração da Região 

Hidrográfica do Norte IP.

CRUZAMENTO DO CENTRO DE ESTÁGIOS PODERÁ DAR LUGAR A ROTUNDA

INTERVENÇÃO VALORIZOU MARGENS DO RIO MINHOLIGAÇÃO PEDONAL COMPLEMENTADA COM PARQUE

LABOREIRO COM NOVO PASSADIÇO

de merendas de Monte de Prado e o Centro 

Hípico, através da criação de bermas e valetas, 

em cubo de granito, e da pavimentação do 

acesso, em saibro compactado, bem como a 

construção de um observatório da paisagem 

e da avifauna, a situar junto ao percurso 

pedestre, potenciando assim a permanência e 

a observação de potencial florístico e faunístico 

da área, inserida na Rede Natura 2000.

O conjunto das intervenções, desenvolvidas 

em parceria com a ARH - Administração da 

Região Hidrográfica do Norte IP, representaram 

um investimento de cerca de 250 mil euros, 

financiados ao abrigo do ON.2 – Programa 

Operacional Regional do Norte.

Ligação parque de merendas/Centro Hípico (Monte de Prado)
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A Freguesia de Paderne, uma das maiores 

e mais populosas do concelho, vai passar a 

dispor de um centro de dia para idosos, uma 

nova valência social a instalar na antiga 

escola primária de Além, que será remodelada 

e ampliada para o efeito.

A intervenção a levar a cabo prevê a 

manutenção da fachada do edifício principal, 

que será maioritariamente intervencionado 

no seu espaço interior, e o acrescento 

de um corpo térreo, numa perspectiva 

de continuidade. A zona de rés-do-chão 

englobará as áreas administrativas (direcção, 

gabinetes e secretaria), de serviços (cozinha, 

lavandaria, arrumos e balneários), de 

refeitório, sala de estar, instalações sanitárias, 

escadas e elevador. O primeiro piso constituirá 

um espaço mais reservado, com quartos de 

apoio, instalações sanitárias e posto médico. 

A entrada será feita através de rampas e 

escadas, desde o caminho público de acesso, 

e os espaços exteriores permitirão aos 

utentes passear e desfrutar da paisagem, com 

segurança e conforto.

Com capacidade para acolher diariamente 

trinta utentes e com o objectivo de alargar 

o serviço de apoio domiciliário já prestado 

na freguesia, a execução do novo centro, 

promovida pela Associação Social e Cultural 

Dona Paterna com o apoio do Município, 

encontra-se em fase de Concurso Público e 

representará um investimento na ordem dos 

266.650€ (+IVA), com financiamento aprovado 

no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

Rural PRODER.

A Festa da Cultura, que desde 1982 exalta a 

cultura, a história, a tradição e o património do 

concelho, celebrou, entre os dias 10 e 12 de 

Agosto, a sua trigésima edição.

Trigésima edição que, e para além dos espaços 

dedicados às feiras, do livro, do artesanato, 

do alvarinho e institucionais, deu especial 

enfoque às fontes patrimoniais do concelho, 

retratadas no cartaz do evento e no pavilhão 

do Município, promoveu uma mostra evolutiva 

dos cartazes do evento, que pôde ser vista 

na Casa da Cultura, bem como a realização 

de actividades diversas, como o concurso 

de vinho Alvarinho, actividades de desporto 

aventura, a apresentação da peça de teatro 

Solar, a exibição e a III Corrida de carrinhos 

de rolamentos, o espectáculo artístico com 

pombos correio “Retorno a casa” e muita 

animação. 

O evento, que contou com a participação 

de inúmeros locais e visitantes, encerrou em 

grande com o concerto do fadista Camané, 

seguido do um espectáculo pirotécnico e 

musical.

CENTRO DE DIA DE PADERNE A CONCURSO FESTA DA CULTURA COMPLETOU 30 ANOS!

Abertura da Festa, pelo Executivo Municipal, e 

arruada, pela AH dos Bombeiros Voluntários

Espectáculo artístico “Retorno a casa”

Concurso de vinho Alvarinho e entrega de 

prémios aos três primeiros classificados

Exposição e III Corrida de carrinhos de 

rolamentos 

Concerto de encerramento, com o Fadista 

Camané 

Feiras - de artesanato, do livro, do Alvarinho e 

institucional 

Animação de rua, com “Os Magníficos”
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A Agenda Cultural de Melgaço, 

editada em papel desde Abril de 

1999, passará a ser disponibilizada 

ao público exclusivamente em 

formato digital.

Para ter acesso às informações 

sobre as diversas actividades 

a decorrer no Município basta 

aceder ao Portal Municipal, 

através de endereço www.cm-

melgaco.pt, e descarregá-la, 

fazendo o seu download… Depois, 

poderá guardá-la em formato 

digital, para consulta, ou imprimi-

la numa folha A4 se desejar tê-la 

mais à mão.

O Município tem ainda previsto 

a disponibilização, também 

no Portal, de um sistema de 

subscrição, da Agenda e de outras 

publicações, que permitirá o envio 

automático das mesmas, em 

formato digital, para o endereço 

de correio electrónico dos 

subscritores.

Com esta alteração pretende-se 

continuar a prestar, à população 

e aos visitantes, o acesso 

às diversas actividades que 

decorrem mensalmente na área 

do Município.

As memórias do passado e as 

histórias das gentes do concelho 

foram evocadas durante a palestra 

“A Mulher e o contrabando”, 

uma iniciativa do Município que 

decorreu, a 16 de Novembro, na 

Casa da Cultura.

A palestra, que contou com 

uma interessada audiência de 

aproximadamente 65 pessoas, 

desenrolou-se através das 

comunicações do Professor 

Doutor Albertino Gonçalves, 

actual Director do departamento 

de Sociologia e Antropologia da 

Universidade do Minho, da D.ra 

Diana Gonçalves, autora de um 

documentário sobre as Mulheres 

da Raia, docente e investigadora 

na Universidade de Santiago de 

Compostela, e ainda de algumas 

histórias de vida, contadas na 

primeira pessoa por Maria do 

Carmo Soares e Isalina Pereira, 

de Castro Laboreiro, e por Maria 

Emilia Domingues, de Cousso.

A floresta e o ambiente
A Casa da Cultura acolheu, durante o mês de 

Setembro, uma exposição de pintura, da autoria 

do melgacense Jorge Pereira, composta por 

dezasseis quadros que retratavam temáticas 

ambientais.

CONCERTO

Encontro de coros

Já perto do Natal, e para animar a noite do dia 15 de 

Dezembro, a Casa da Cultura foi palco de um encontro de 

diversos grupos corais, numa iniciativa do Grupo Coral Santa 

Bárbara, apoiada pelo Município.

A vinha e o vinho
Porque Setembro é incontornavelmente um 

mês de vindimas, a Casa da Cultura organizou, 

com o apoio da Associação Santiago de 

Penso, uma mostra de utensílios e imagens 

relacionados com o processo de produção e 

confecção do vinho Alvarinho.

Bordados tradicionais de Castro Laboreiro
O Núcleo Museológico de Castro Laboreiro 

organizou uma mostra de artesanato 

tradicional centrada na tradição do bordado, 

com peças originais, e que esteve patente ao 

público durante a primeira quinzena do mês 

de Novembro.

O prazer de fotografar
Exposição de homenagem a Eduardo Teixeira 

Pinto, composta por 38 registos, a preto e 

branco, representativos de momentos que 

o fotografo foi registando ao longo da vida,  

e que esteve patente, durante o mês de 

Novembro, na Casa da Cultura.

A arte em festa
Durante o mês de Dezembro a Casa da Cultura 

tem patente uma exposição de artesanato 

melgacense, na qual participam diversos 

artesãos locais que apresentam trabalhos em 

madeira, vidro, barro e tecido, entre outros.

AGENDA CULTURAL EM NOVO FORMATO

A MULHER E O CONTRABANDO EM PALESTRA

EXPOSIÇÕES
AGENDA CULTURAL ONLINE 

MELGAÇO

FICHA TÉCNICA  Agenda cultural - nº 128  I  Edição - Câmara Municipal de Melgaço  I  Coordenação/Design - Divisão Cultura e Comunicação
A programação é da responsabilidade das entidades organizadoras e pode sofrer alterações

A �oresta e o ambiente

1 Jan I 1 Fev

Pintura de Jorge Pereira
Casa da Cultura

A �oresta e o ambiente

1 Jan I 1 Fev

Pintura de Jorge Pereira
Casa da Cultura

A �oresta e o ambiente

1 Jan I 1 Fev

Pintura de Jorge Pereira
Casa da Cultura

Casa da Cultura
A programação pode ser alterada sem aviso prévio

Temporárias

Asterix e obélix

5 Jan I 15h30 às 22h00

Asterix e obélix

5 Jan I 15h30 às 22h00

Asterix e obélix

5 Jan I 15h30 às 22h00

Asterix e obélix

5 Jan I 15h30 às 22h00

CINEMA EXPOSIÇÕES 

2013JANEIRO 

TEATRO

4 Jan I 15h00

Centro de estágios

SC Melgacense –GD Moreira do Lima
4 Jan I 10h00
SC Melgacense –Torre SC “B”

4 Jan I 10h00
SC Melgacense –Torre SC “B”

4 Jan I 10h00
SC Melgacense –Torre SC “B”

4 Jan I 10h00
SC Melgacense –Torre SC “B”

4 Jan I 10h00
SC Melgacense –Torre SC “B”

4 Jan I 10h00
SC Melgacense –Torre SC “B”

4 Jan I 10h00
SC Melgacense –Torre SC “B”

4 Jan I 15h00
SC Melgacense –GD Moreira do Lima

4 Jan I 15h00
SC Melgacense –GD Moreira do Lima

4 Jan I 15h00
SC Melgacense –GD Moreira do Lima

4 Jan I 15h00
SC Melgacense –GD Moreira do Lima

4 Jan I 15h00
SC Melgacense –GD Moreira do Lima

4 Jan I 15h00
SC Melgacense –GD Moreira do Lima

FUTEBOL

DESPORTO 

Permanentes

Património arquitectónico, 
histórico e cultural de 
Melgaço
Núcleo Museológico da Torre de 
Menagem
“Uma paisagem 
interpretada” - História e 
tradição de Castro Laboreiro 
Núcleo Museológico de Castro 
Laboreiro
“Ordenamento do território”
Porta de Lamas de Mouro

Pass-vite

1 Jan 8 Jan I 21h30

Performance Gastronómica 
Org. Associação Comédias do Minho
8 e 9 – Quinta de Folga
10 e 11 – Centro de artesanato “Artes Rosa Maria”

MÚSICA

Concerto do advento

14 Jan I 21h30

Org. Academia de Música Fernandes Fão, com o 
apoio da Câmara Municipal de Melgaço
Casa da Cultura

Encontro de coros

15 Jan I 21h30

Org. Grupo Coral Santa Bárbara, com o apoio da 
Câmara Municipal de Melgaço
Casa da Cultura

III Divisão Nacional Série A

Campeonato Distrital de Juniores

Campeonato Distrital de Iniciados

Campeonato Distrital de Iniciados
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Entre Junho e Dezembro a Rota do Vinho 

Verde Alvarinho foi animada através de 

Histórias decantadas, um Projecto promovido 

pela Associação de Desenvolvimento Rural 

Integrado do Vale do Minho (ADRIMINHO), em 

colaboração com a Associação Comédias do 

Minho.

O Projecto, de cooperação interterritorial, 

conduziu até aos aderentes à Rota a 

apresentação de peças como “Solar”, “O 

esmagador de uvas” e “Pass-vite”, agregando 

posteriormente três Rotas e regiões vinícolas 

– Alvarinho, Península de Setúbal e Ribatejo 

Norte – três companhias de teatro – Comédias 

do Minho, Fatias de cá e Teatro o Bando – e 

muitos produtores de vinho, em redor de 

uma oferta diferente e inovadora, que cruza 

teatro com património, com turismo e com 

gastronomia.

E foi no âmbito desta cooperação que a 1 

de Dezembro o Teatro O Bando apresentou, 

na Adega Quintas de Melgaço, o “Auto da 

purificação”, uma peça com texto de Virgílio 

Ferreira, encenação e dramaturgia de João 

Brites e música de Jorge Salgueiro.

Até ao final do ano está ainda prevista a 

realização de uma acção de formação em 

instalações sonoras e a realização de um filme 

documental, que fecharão este ciclo da terra.

Dia do enoturismo celebrado
A Sub-Região de Monção e Melgaço celebrou, 

a 11 de Novembro, o Dia Europeu do 

Enoturismo, convidando todos a participar em 

visitas guiadas gratuitas aos centros históricos 

e em provas de vinhos, realizadas em adegas 

aderentes da Rota do Alvarinho.

A iniciativa, que teve por objectivo promover 

A Associação Comédias do Minho estreou, 

a 8 e 9 de Novembro, na Quinta de Folga, 

o espectáculo Pass-vite, uma performance 

gastronómica com 7 actores de casca mole, 

1 cadela de carne vermelha, ½ dúzia de 

referências, 1 universo rico em clichés e ½ 

chávena de sotaques…

A performance, criada por dois dos actores 

residentes da Associação – Gonçalo Fonseca 

e Tânia Almeida – convidou os presentes a 

participar na comemoração do aniversário do 

restaurante pass-vite, durante a qual o cliente 

não pagou a conta do jantar e ainda teve 

direito a escrever no livro de reclamações...

O espectáculo Pass-vite, que foi ainda 

apresentado a 10 e 11, no Centro de Artes 

Rosa Maria, insere-se na programação anual 

itinerante da Comédias do Minho – Associação 

para a promoção de actividades culturais do 

Vale do Minho, promovida pelos municípios de 

Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença 

e Vila Nova de Cerveira e pelo Crédito Agrícola.

O Aproximarte – Projecto pedagógico da 

Associação Comédias do Minho desenvolveu, 

com 167 crianças do Ensino Pré-escolar, o 

atelier de dança criativa Sementes.

Orientado por Mónica Tavares, o atelier foi 

desenvolvido entre os dias 4 e 7 de Dezembro, 

tendo sido apresentado ao público familiar, no 

dia 8, numa sessão que decorreu às 11h00, na 

Casa da Cultura.

PROJECTO HISTÓRIAS DECANTADAS ANIMA ROTA DO ALVARINHOCONCELHO ACOLHEU ESTREIA DA PERFORMANCE GASTRONÓMICA PASS-VITE

o conhecimento sobre o potencial turístico 

associado ao vinho e seu entorno, deverá ser 

mantida de futuro.

Rota com novos suportes 
comunicacionais
Na sequência do alargamento da Rota do 

Alvarinho à área geográfica da Sub-Região 

foi necessário proceder à actualização dos 

diversos suportes de comunicação da mesma.

Para o efeito procedeu-se à reformulação 

do sítio da internet (www.rotadoalvarinho.

pt) e ao desenvolvimento e edição de novos 

expositores porta folhetos.

Projecto pedagógico desenvolveu atelier de dança criativa
Solar - Comédias do Minho

Auto da purificação - Teatro o Bando
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Os serviços educativos do Município desenvolvem, ou participam activamente, na organização de 

iniciativas diversas, dirigidas a grupos etários diversificados e abrangendo áreas de conhecimento 

e interesse diversas. É uma aposta no futuro dos mais jovens e no desenvolvimento do concelho.

O Parque de Campismo de Lamas 

de Mouro, situado em pleno Parque 

Nacional da Peneda-Gerês encontra-se 

em funcionamento após a concessão 

da sua exploração, através de Concurso 

Público.

O novo concessionário, a empresa 

Montes do Laboreiro-Animação turístca 

Lda, pretende dinamizar e promover 

o turismo de natureza neste espaço, 

complementado com um conjunto de 

actividades de animação turística, que 

visa qualificar e diversificar a oferta do 

concelho.

PARQUE DE CAMPISMO DE LAMAS EM FUNCIONAMENTO

SERVIÇOS DESENVOLVEM ACTIVIDADES EDUCATIVAS

O Observatório turístico fez, a 4 de 

Dezembro último, um balanço da 

actividade e apresentou os resultados 

anuais, referentes ao ano de 2012.

A sessão, que decorreu no edifício dos 

Paços do Concelho, foi aberta pelo 

Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manoel 

Batista, e contou coma as intervenções 

dos professores doutores José Machado, 

da Universidade do Minho (UM) e Carlos 

Fernandes, do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo (IPVC).

Centrado no apoio ao desenvolvimento 

do turismo local o Observatório é um 

projecto pioneiro desenvolvido pelo 

Município com o apoio IPVC e do Instituto 

de Ciências Sociais da UM.

OBSERVATÓRIO TURÍSTICO APRESENTOU RESULTADOS

Aproveitando a singularidade da 

paisagem e o conjunto de valores 

patrimoniais da região, associando-os 

à atractividade para o pedesterismo 

e cicloturismo, a CIM Alto Minho e os 

seus dez municípios desenvolveram a 

iniciativa Alto Minho Grennways, que 

neste primeiro ano de realização contou 

já com a promoção de oito percursos 

pedestres, entre os quais o Trilho das 

pesqueiras, em Melgaço, e a realização 

de um seminários, realizado a 25 de 

Setembro – Dia Europeu das caminhadas.

A iniciativa insere-se no projeto InterAM 

– Integração do Alto Minho em Redes 

Internacionais de Percursos Cicláveis e 

Pedestres e é cofinanciada pelo Programa 

Operacional Regional do Norte (ON.2 - O 

Novo Norte).

ALTO MINHO COM GREENWAYS

Educação ambiental
Entre os dias 9 a 14 de Outubro o Largo 

Hermenegildo Solheiro acolheu a iniciativa 

Vaivém do Oceanário, desenvolvida pelo 

Departamento de educação ambiental do 

Oceanário de Lisboa, em colaboração com o 

Município.

A acção, que contou com a participação dos 

alunos dos centros escolares da Pomares e 

Vila, da EB 2,3/S e da EPRAMI-Escola Profissional 

do Alto Minho e Interior, utentes da APPACDM, 

dos centros de dia de Prado e Chaviães, e dos 

lares da Santa Casa da Misericórdia e Idade 

d’Ouro, proporcionou aos visitantes uma 

viagem interactiva pelas maravilhas do reino 

animal e pelos mistérios do oceano.

Educação para a ciência
Os alunos do 4ºano dos centros escolares 

da Pomares e Vila, da EB 2,3/S e da EPRAMI-

Escola Profissional do Alto Minho e Interior, e 

ainda utentes da APPACDM participaram, de 5 

a 9 de Novembro, na actividade Champimóvel, 

desenvolvida na EB 2,3/S. Durante esta viagem 

4D através do corpo humano, os participantes 

foram conduzidos pelo Champi, através dos 

mecanismos da visão, da célula e do seu 

material genético, da acção dos vírus, da 

terapia genética e das investigações recentes 

em células estaminais e nanotecnologias.

Educação para as artes e para a cultura
Compreender as origens do cinema, dar a 

conhecer e construir brinquedos ópticos foi 

o mote de uma workshop, que decorreu em 

Novembro no Museu de Cinema, contando 

com a participação dos alunos do 8º e 9º anos 

da EB 2,3/S.

Promoção e animação da leitura
Entre Setembro a Dezembro, houve histórias 

para todos, na Biblioteca Municipal e não só…

A Matilde brincou com as letras e com as 

crianças entre os 6 e os 12 anos, os monstros 

desmistificaram medos, para os alunos do Pré-

escolar, um bicho estranho visitou as salas de 

transição e dos pequenos da Santa Casa e o 

Natal encantou todos os alunos do Pré-escolar 

e do 1ºCEB!

Vaivém do Oceanário

As origens do cinema

Os monstros 

Champimóvel
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O Centro de Estágios foi palco, nos dias 

21 e 22 de Novembro, da XXVI edição 

dos Jogos Galaico-Durienses, um evento 

multidesportivo organizado e disputado entre 

seis universidades do norte de Portugal e da 

Galiza - Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto, 

Minho e o Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, e as universidade espanholas de Vigo 

de A Corunha.

Disputados nas modalidades de Basquetebol 

(misto), Voleibol (misto) e Ténis de mesa, os 

jogos contaram com cerca de 180 participantes 

que, ao longo de dois dias, deram o seu melhor. 

A entrega de prémios decorreu na Casa da 

Cultura, distinguindo o desempenho desportivo 

Culturais, desportivas ou humanitárias são 

diversas as Associações do concelho que 

têm, com o apoio do Município, promovido 

o convívio inter-associativo, através da 

organização de iniciativas diversas, de carácter 

mais lúdico, mais desportivo ou até mesmo 

cultural.

Assim, e no dia 10 de Novembro, a Associação 

Cultural e Recreativa de Roussas “Os Cucos” 

promoveu a Noite da espiga, uma actividade 

que começou por volta das 19h00 com 

uma desfolhada, seguida de um jantar de 

confraternização, animado por tocadores de 

concertina, e no qual participaram cerca de 

setenta convivas.

A 8 de Dezembro foi a vez da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários e 

do Centro Desportivo e Cultural de S. Paio 

organizarem, em conjunto, um Natal em festa 

que, e a partir das 15h00, reuniu os cerca 

de cento e vinte participantes na disputa 

futebolística entre associações, seguida de 

jantar, troca de presentes, bailarico e karaoke.

Às 23 horas as energias dos presentes foram 

reforçadas com caldo verde e queimada 

galega, mesmo a tempo para a surpresa com 

o Pai Natal!

CENTRO DE ESTÁGIOS ACOLHEU XXVI EDIÇÃO DOS JOGOS GALAICO-DURIENSES

OUTROS ESTÁGIOS E EVENTOS

ASSOCIAÇÕES PROMOVEM INICIATIVAS

glodal da Universidade do Porto, seguido das 

universidades do Minho e de Vigo.

Os jogos Galaico-Durienses, que tiveram a sua 

primeira edição em 1993, foram organizados 

pelas universidades participantes e pelo 

AECT - Agrupamento Europeu de Cooperação 

Territorial Galicia-Norte de Portugal, em 

colaboração com o Município.

Noite da espiga, organizada pela ACR “Os Cucos” Natal em festa, promovida pela AH dos Bombeiros

Escola Desportiva Limiana (Basquetebol)

12ª Tournée Distrital de Mini-basquete (Basquetebol)CSRDC Santiago de Penafiel (Futsal) Clube de Triatlo Mar de Vigo (Triatlo)
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Os desafios e as novas perspectivas face à 

doença de Alzheimer foram o tema central de 

um seminário, que decorreu a 19 de Outubro, 

na Casa da Cultura.

Organizado pelo Município e pela Santa 

Casa da Misericórdia, o seminário contou 

com 155 participantes e abordou temáticas 

diversas relacionadas com a doença, tratadas 

por especialistas de diversas universidades, 

hospitais e associações, entre os quais a 

Dra. Ana Taborda, da Delegação Norte da 

Alzheimer Portugal, os professores doutores 

Jorge Pedrosa e Nuno Sousa, da Universidade 

do Minho, a Professora Doutora Carolina 

Garrett, da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, a Professora Doutora 

Margarida Sotto Mayor, do Hospital Magalhães 

Dirigido à população idosa do concelho e 

em funcionamento desde o ano de 2006, 

o Projecto Actividade tem vindo a contribuir 

decisivamente para modificar positivamente o 

estado de saúde, físico e mental, de um largo 

número de beneficiários.

O seu constante alargamento, tanto no que se 

refere aos parceiros como aos idosos, conduziu 

a que, no passado dia 27 de Setembro, fosse 

oficializado mediante protocolo entre as 

entidades parceiras.

O protocolo, que vem assegurar a 

continuidade e a prossecução dos objectivos 

do Projecto, atribui a coordenação do mesmo 

ao Município, estipulando as obrigações deste 

e de todos os demais parceiros – Unidade 

de Cuidados na Comunidade, Unidade de 

Saúde Pública, Escola Superior de Desporto e 

Lazer, Melsport - Desporto e Lazer EM, Centro 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro promoveu, 

através do Núcleo Regional do Norte, a 

realização de uma caminhada solidária, 

destinada à angariação de fundos para a Liga 

e que decorreu, a 28 de Outubro, no concelho.

A caminhada, apoiada pelo Município e 

pela Associação Melgaço Radical, constou 

da realização a pé de um troço do Trilho da 

Ribeira Minho, entre Chaviães e a Vila, no qual 

participaram 130 pessoas, número que sobe 

para 182 se falarmos em contribuintes finais 

para a causa!

ALZHEIMER FOI TEMA DE SEMINÁRIO PROJECTO ACTIVIDADE PROTOCOLADO

CAMINHADA SOLIDÁRIA

Lemos, e o Professor Doutor Pinto da Costa, das 

Universidades Portucalense e Lusíada.

O seminário cumpriu assim o seu objectivo 

principal de informar e sensibilizar profissionais 

de saúde e de apoio social, cuidadores ou 

familiares de doentes de Alzheimer.

Paroquial e Social de Chaviães, CENSO, Santa 

Casa da Misericórdia de Melgaço, Lar Idade 

d’ Ouro e as freguesias de Castro Laboreiro, 

Cousso e Gave.

O Projecto Actividade, do qual podem beneficiar 

todos os maiores de 65 anos residentes no 

concelho e os utentes das IPSS, desenvolve 

sessões de ginástica acompanhada por 

profissionais de saúde, desenvolvidas no Centro 

de Estágios e nas freguesias parceiras.
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Lamas de Mouro.

Partindo do princípio de que os benefícios 

proporcionados pelas florestas se estendem 

muito além destas, afectando de forma positiva 

os sistemas naturais globais e aportando 

benefícios para toda a humanidade, o Projecto 

Floresta Comum pretende incentivar e envolver 

todos na reflorestação do território nacional, 

com autóctones portuguesas.

A acção de reflorestação do concelho, prevista 

para o passado dia 24 de Novembro, não 

se pode realizar devido ao mau tempo 

registado nesse dia. No entanto, e apesar de 

já não contar com a desejada participação 

da população, as cem árvores autóctones – 

carvalhos, nogueiras, castanheiros e bétulas e 

vidoeiros - foram posteriormente plantadas, na 

área do Centro de Estágios, pelos Sapadores 

Florestais.

Esta acção surgiu na sequência da adesão do 

Município ao Projecto Floresta Comum, uma 

iniciativa da Quercus-Associação Nacional de 

Conservação da Natureza, apoiada pela AMO 

Portugal-Associação Mãos à Obra Portugal 

e coordenada, no concelho, pela Porta de 

Durante o mês de Dezembro o centro da 

vila acolhe a iniciativa Natal ecológico, uma 

mostra de árvores e outros símbolos da época, 

realizadas 100% com material reciclado ou 

reciclável, imaginadas e executadas por 15 

escolas, associações, empresas e instituições 

locais – Município, Melsport–Melgaço, Desporto 

e Lazer EM, Residência Idade D’Ouro, Lar e ATL 

da Santa Casa da Misericórdia, APPACDM-

Centro de Reabilitação de Prado, EPRAMI-Escola 

Profissional do Alto Minho Interior, Associação 

estudantes da ESDL-Escola Superior de 

Desporto e Lazer, AVITIMINHO-Associação de 

Viticultores do Vale do Minho, Grupo de teatro 

amador “Os Simples”, Associação humanitária 

dos Bombeiros Voluntários, Associação 

Melgaço Radical, Associação Noites Gaiteiras, 

VAMOS FLORESTAR O CONCELHO?

O NATAL TAMBÉM É ECOLÓGICO

Pico de Adrenalina Clube e Associação Jovens 

Raianos.

Com esta iniciativa, que se realiza no concelho 

desde 2010, pretende-se contrair o espírito 

consumista e de desperdício, incentivando 

a práticas mais económicas e ecológicas, 

contribuindo para a decoração da vila e 

proporcionando, aos locais e aos visitantes, 

uma intensa vivência da época e do verdadeiro 

espírito natalício.

Postal, da colecção do Núcleo Museológico da Torre de Menagem — Câmara Municipal




