
DOSSIER ESPECIAL
4 anos a investir no Concelho
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Presidente da República visitou 
oficialmente o concelho
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DESTAQUE

MUNICÍPIO

Concelho acolheu visita do Presidente da República
Secretário-geral do PS em Melgaço
Presidente da Câmara condecorado

Melgaço com as contas em ordem

Novo PDM entra em vigor

Melgaço e Lavelanet em cooperação

Planeamento

Geminação
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15

O Alvarinho e o fumeiro fizeram a festa
Concurso seleccionou alvarinhos do mundo
Festa da Cultura assinalou os 500 anos do Foral Manuelino
Festival de teatro amador percorreu o Vale do Minho
Comédias encenaram Divididos
Formação artística Nas margens
Exposições
Paisagem em Concurso de fotografia
Centro de Estágios em plena actividade
Celta de Vigo organizou campus de verão
Dance & Fitness em gala
I Torneio de futebol de sete
Corpo de Deus e São João festejados
Dia Mundial da Criança comemorado
Educar brincando
Escola de Primavera da UM
Coaching, motivação e liderança em formação
Porta de Lamas promove educação ambiental
Solidariedade em acção

Eventos 21

Redes públicas em funcionamento
Pontos de água operacionais
Centro de Dia de Paderne em construção

Investimento 18

MELGAÇO, PASSO A PASSO

PELAS FREGUESIAS

4 ANOS A INVESTIR 
NO CONCELHO

Intervenções levadas a efeito no período 2010-2013

Terminado mais um mandato autárquico é tempo de fazer o 
balanço, do que foi feito durante a presente legislatura, reflectindo 
simultaneamente os desafios do futuro

74

36



O mandato autárquico que agora termina coincidiu com a maior crise financeira que Portugal atravessou nos últimos 100 anos. A política de 

restrição financeira assumida a nível nacional teve fortes repercussões nas finanças dos Municípios Portugueses. Naturalmente que Melgaço não foi 

excepção, mas podemos hoje concluir que apesar das dificuldades conseguimos um mandato autárquico extremamente positivo para o município 

e para os melgacenses.

Continuando a aposta forte na captação de fundos comunitários, conseguimos realizar investimentos importantes para a qualidade de vida da 

população e para o desenvolvimento económico do Concelho.

Levamos a água e o saneamento básico a todos os cantos da nossa terra. Consolidamos a aposta na Educação, como grande investimento no 

futuro, com a criação da Escola Superior de Desporto e Lazer - hoje, em Melgaço, temos Ensino pré-escolar a cobrir 100 % da população, básico, 

secundário, profissional e superior.

Com a recuperação das Termas do Peso, que se constituirão num pólo importante no desenvolvimento económico local, continuamos a política de 

desenvolvimento económico sustentável, pondo os produtos locais, a Cultura e o Ambiente ao serviço da Economia (Alvarinho, Fumeiro, Solar do 

Alvarinho, Museus, Portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, Complexo Desportivo e de Lazer, percursos pedonais, etc.). 

Através do Gabinete de Apoio ao Investidor temos vindo a apoiar investidores nas áreas de agricultura, comércio, indústria e turismo, garantido 

apoios através do Melgaço Finicia e orientando candidaturas a outras fontes de financiamento, nomeadamente o PRODER.

Na área social apoiamos as instituições de solidariedade social a investirem em centros de dia, apoio ao domicílio e lar para idosos, e garantimos 

apoio às crianças, jovens e idosos mais carenciados através do programa social municipal (P.D.S.S.).

Apesar da crise, investimos na qualidade de vida da população, na Educação e Formação, no Desenvolvimento económico sustentável e na 

Solidariedade Social.

Em suma, apostando nos recursos endógenos e na sua gente, Melgaço tem futuro.

O Presidente da Câmara Municipal

António Rui Esteves Solheiro

INVESTIMENTO REALIZADO

Parque das Termas do Peso

Saneamento básico Abastecimento de água

Vias municipais Percurso pedonal Valorização das margens do Rio Minho

Balneário Termal Escola Superior de Desporto e Lazer

Centro de Dia de Chaviães
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O antigo Balneário, recuperado e ampliado, deu origem às actuais 

Termas de Melgaço–Medical Spa, uma unidade que alia os mais 

modernos equipamentos e serviços às reconhecidas propriedades 

medicinais da água de Melgaço.

Assim, e para além do circuito termal, das hidromassagens, dos duches, 

das massagens, e dos envolvimentos, entre outros, o novo Medical Spa 

oferece um conjunto de consultas médicas, tratamentos de fisioterapia 

e reabilitação para o aparelho respiratório – rinite alérgica, sinusite, 

faringite e bronquite – aparelho digestivo – disppepsia, duodenites, 

colecistites, disquenésia biliar, obstipação, colón irritável ou colite 

funcional – osteoarticulares – lombargia, artralgia, impotência funcional 

– e Diabetes - tipo 1 e 2.

A sua recuperação, bem como da restante área do Parque das Termas, 

onde se insere, só foi possível devido aos esforços encetados ao longo 

dos anos pela Autarquia, e que resultaram no protocolar da concessão 

do espaço pela Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas, e na consequente 

parceria com um grupo privado, o Grupo Casais, criando sinergias que 

permitiram colocar as Termas do Peso ao serviço do desenvolvimento 

do concelho.

CONCELHO ACOLHEU VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, visitou 

oficialmente o concelho no passado dia 15 de Maio, altura em que 

presidiu à inauguração do recentemente reabilitado Balneário das 

Termas do Peso e das novas instalações da Escola Superior de Desporto 

e Lazer.

Acompanhado pelo Presidente da Câmara, Rui Solheiro, e pela Primeira-

dama, Maria Cavaco Silva, o Presidente da República deslocou-se ainda 

até ao Museu de Cinema de Melgaço–Jean Loup Passek, o único espaço 

do género existente no país.

BALNEÁRIO TRANSFORMADO EM MEDICAL SPA
A visita oficial arrancou, no Parque Termal do Peso, iniciando na Fonte 

Principal, com a indispensável prova da água minero-medicinal de 

Melgaço, para depois seguir em direcção ao renovado balneário onde 

os presidentes, da Câmara e da República, procederam ao descerrar da 

placa inaugurativa.

Visita ao Museu do Cinema

Prova de água medicinal de Melgaço, na Fonte Principal

Chegada às Termas do Peso Visita ao BalneárioO Presidente da República presidiu à inauguração do Balneário Termal

Investimento

577.621,74€ Município de Melgaço

Cura Aquae
Termas de Melgaço E.M.M.

80% 
QREN - ON.2

70,17% 
QREN - ON.25.227.500,00€

Parque

Balneário

Financiamento
Comunitário

Comparticipação
Nacional
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BALNEÁRIO TERMAL - VALÊNCIAS

Sala de Repouso 
destinadas a relaxamento pós tratamento

Salas de Massagem
3 espaços destinados aos procedimentos de lazer

Salas de Fisioterapia
4 espaços de tratamento

Sala de ORL
destinada a tratamentos das vias respiratórias, com água 
minero-medicinal

Consultórios médicos
2 espaços de consulta de diversas especialidades

Bertholaix
sala de vaporização corporal, excepto cabeça, com água 
minero-medicinal

Banhos de contraste
sala de banhos, quentes e frios, para mãos e pés, com 
água minero-medicinal

Estufa de vapor
sala de vapor para coluna, com água minero-medicinal

Duche de jacto
sala de duche de pressão corporal, com água minero-
medicinal

Duche circular
sala de duche com vários jatos circundantes ao corpo, 
com água minero-medicinal

Salas Vichy
2 salas equipadas com marquesa com 5 a 7 crivos de 
água no topo, onde se aplica a água minero-medicinal 
aliada à massagem

Salas de Hidromassagem – 3 salas equipadas com 
banheira de jactos de água minero-medicinal

Piscina Dinâmica

Recepção

Espaços de massagem

Sala de repouso

Salas de tratamento

Piscina dinâmica
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e do Presidente da República. Após as intervenções, que destacaram a 

importância do investimento na educação, nomeadamente no ensino 

superior, e do seu papel fulcral no desenvolvimento local e nacional, a 

cerimónia culminou com a entrega de cartas de curso aos alunos.

ESCOLA SUPERIOR COM NOVAS INSTALAÇÕES

A Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL) foi o segundo grande 

investimento inaugurado pelo Presidente da República.

Em funcionamento como unidade orgânica do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo (IPVC) desde 2011, e ESDL teve, no ano lectivo de 

2012/2013, cerca de centena e meia de alunos a frequentar o Curso de 

Licenciatura em Desporto e Lazer.

A construção de raiz da sua nova sede, com todas as condições e com 

capacidade para acolher até 686 alunos, permitirá o crescimento e 

alargamento desta unidade, que passará a abranger ciclos de estudos 

diferenciados, visando a atribuição de graus académicos, como é 

o caso do curso de Mestrado em Actividades de Fitness, a entrar em 

funcionamento já no próximo ano lectivo, e ainda de cursos pós-

secundário e de formação pós-graduada.

A inauguração, que coincidiu com a comemoração do Dia do IPVC, contou 

com diversas intervenções, do Director da ESDL, Luis Paulo Rodrigues, do 

Presidente do IPVC, Rui Teixeira, do Presidente da Câmara, Rui Solheiro, 

Inauguração da Escola Superior de Desporto e Lazer Actuação da IC Dance Company Entrega de cartas de Curso

Intervenção do Presidente da Câmara, Rui SolheiroVisita às instalações

Descerrar da placa pelos presidentes do IPVC, da Câmara e 
da República 

Tunas actuaram para a comitiva

Investimento

4.648.309,20€ Município de Melgaço
85% 

QREN - ON.2

Financiamento
Comunitário

Comparticipação
Nacional
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SECRETÁRIO-GERAL DO PS EM MELGAÇOESCOLA SUPERIOR - VALÊNCIAS

O Secretário-geral do Partido 

Socialista, António José Seguro, 

deslocou-se ao concelho, no 

passado dia 5 de Maio, tendo 

sido oficialmente recebido pelo 

Presidente da Câmara, no edifício 

dos Paços do Concelho.

Após a sessão solene de boas 

vindas, durante a qual Rui Solheiro 

chamou a atenção para as 

dificuldades actuais das autarquias 

locais, a visita prosseguiu em 

direcção à nova Escola Superior 

de Desporto e Lazer e ao 

Parque das Termas do Peso, dois 

investimentos recentes, essenciais 

ao desenvolvimento sustentado 

do concelho.

Ensino
• 8 Salas de ensino teórico

• 3 Salas de ensino prático

• 3 Salas para actividades  

 gimnodesportivas

• Biblioteca, com 70 lugares

• Gabinetes para professores, 15  

 duplos e 4 individuais

Espaços polivalentes
• Refeitório/bar, com 180 lugares

• Auditório, com 147 lugares

• Espaço de recepção

Espaço de recepção

António José Seguro foi recebido por populares, no Largo Hermenegildo Solheiro

Sessão de boas vindas, no edifício dos Paços do Concelho Visita, ao renovado Balneário Termal

Salas de ensinoBiblioteca

Refeitório e bar Auditório Parque de estacionamento e jardins
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PRESIDENTE DA CÂMARA CONDECORADO

O Presidente da Câmara, António Rui Esteves 

Solheiro foi condecorado pelo Presidente da 

República com a Ordem de Mérito Civil de 

Comendador, atribuída em reconhecimento 

dos actos e serviços prestados no exercício de 

funções públicas, revelando abnegação em 

favor da colectividade.

A imposição da condecoração decorreu a 10 

de Junho, no Centro de negócios de Elvas, 

durante a sessão solene comemorativa do Dia 

de Portugal, de Camões e das comunidades 

portuguesas.

Na sequência deste acto também a Assembleia 

Municipal aprovou, por unanimidade, um voto 

de louvor ao homenageado, enaltecendo 

os actos e serviços meritórios praticados ao 

longo dos 33 anos de exercício abnegado de 

funções públicas, confirmando a grandeza da 

sua personalidade.

A imposição da condecoração decorreu em Elvas, a 10 de Junho

O desafio abraçado de dotar o concelho 

de Melgaço com infra-estruturas básicas e 

equipamentos de diversa natureza (social, 

educativa, cultural) para permitir lançar 

as sementes para um desenvolvimento 

permanente e sustentável para o futuro 

evidencia-se nos documentos de gestão. Os 

orçamentos municipais ao longo da última 

década reflectem a visão estratégica com 

uma programação plurianual concertada com 

as necessidades do concelho, apresentando 

níveis de investimento de cerca de 50%, em 

média, da despesa municipal anual (dados de 

2003-2012). 

A capacidade de alavancagem do investimento 

foi executada com comparticipação dos 

fundos comunitários, que representa cerca de 

45 % da receita de capital do Município (dados 

de 2003-2012). 

As transferências com origem no Orçamento de 

Estado sofreram uma diminuição acentuada a 

partir de 2010. Contudo o balanço da receita e 

despesa foi atingido, não à custa do aumento 

dos impostos e taxas municipais per si - tendo 

o município fixado o sistema tarifário ajustado 

à capacidade económica da população 

adoptando o princípio da razoabilidade para 

a fixação dos impostos municipais - mas sim 

através de uma gestão criteriosa e rigorosa 

dos orçamentos municipais. 

O endividamento municipal acompanhou 

a evolução da execução dos investimentos 

ao longo dos anos mas sempre dentro dos 

limites e parâmetros impostos pela Lei das 

Finanças Locais e pelas normas introduzidas 

pelos sucessivos Orçamentos de Estado 

que têm consequências nos orçamentos 

municipais ao diminuir a capacidade de 

investimento desejado. De realçar que em 

2013, a capacidade de endividamento de 

MELGAÇO COM AS CONTAS EM ORDEM

médio e longo prazo rateada a nível nacional 

para Melgaço é de 393.9411. Apesar dos 

constrangimentos de tesouraria o prazo médio 

de pagamento em 2012 situou-se dentro dos 

90 dias.

O apoio à População (com destaque para 

a população escolar e idosos) e instituições 

do concelho seja com subsídios, seja com 

actividades, absorve já uma parte significativa 

da despesa municipal.

Este é o compromisso e o objectivo alcançado: 

aplicar o dinheiro público ao serviço do 

interesse público, qualidade de vida e bem-

estar da população.

Evolução da Despesa Municipal 2009-2013, com dados previsionais para 2013

Evolução da Receita Municipal 2009-2013, com dados previsionais para 2013
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O Município de Melgaço e a Mairie de Lavelanet, 

em França, assinaram, em 2011, um acordo 

de geminação com vista ao desenvolvimento 

de acções de aproximação entre os cidadãos 

e as instituições, nomeadamente através do 

desenvolvimento de programas e projectos 

de intercâmbio cultural, desportivo, social, 

educativo, turístico e empresarial.

No âmbito da geminação foram já realizadas 

visitas institucionais entre os municípios, e 

promovida a deslocação da Escola de Futebol 

Hers-Coussa, que conduziu até ao Centro de 

Estágios cerca de 90 jovens. A 26 de Abril, e 

aproveitando a abertura da Festa do Alvarinho 

e do Fumeiro, os autarcas dos dois municípios 

procederam ao descerrar da placa alusiva à 

geminação, situada à entrada de Galvão. 

Esta geminação, que tem por base as 

características semelhantes das áreas 

geográficas dos dois municípios, as referências 

históricas comuns da e/imigração, o forte 

núcleo de comunidade e/imigrante em ambos 

territórios e os laços de amizade existentes 

entre os dois municípios, pretende aprofundar 

e ampliar esse relacionamento, assegurando 

vantagens e oportunidades para ambas as 

partes.

MELGAÇO E LAVELANET EM COOPERAÇÃO

Assinatura do acordo de geminação, em Lavelanet (França)

Visita da comitiva municipal Francesa a Melgaço Descerrar da placa alusiva à Geminação O acordo já possibilitou a vinda de uma escola de 
futebol ao Centro de Estágios

O concelho já dispõe de novo Plano Director 

Municipal (PDM), resultante de um processo de 

revisão faseado, e que mantém, na sua versão 

final, praticamente todas as áreas urbanas do 

anterior, registando apenas alguns acertos de 

adaptação a novas normas legislativas.

UOPG de Eiró em conclusão
No âmbito do novo PDM são definidas três 

unidades operativas de Planeamento e Gestão 

(UOPG), uma para a zona de Monte de Prado, 

outra para o Peso e outra ainda para Eiró.

A UOPG de Eiró, destinada a melhorar as 

infra-estruturas locais, encontra-se em fase 

avançada de execução, prevendo-se que 

possa estar concluída até ao final do ano.

NOVO PDM ENTRA EM VIGOR

Monumento de Interesse Público (MIP)
Zona Especial de Protecção (ZEP)

Parque Termal do Peso classificado
O processo de classificação do Parque Termal 

do Peso como Monumento de Interesse Público 

(MIP) e a fixação da respectiva Zona Especial 

de Protecção (ZEP) já se encontra concluído e 

publicado em Diário da República, 2ª série – 

n.º91, de 13 de Maio, Portaria n.º276/2013.

A classificação, promovida pela Direcção-Geral 

do Património Cultural, a pedido da Câmara 

Municipal, resulta na salvaguarda e valorização 

do Parque, e da sua envolvente, enquanto 

conjunto patrimonial, bem como a qualidade 

da paisagem urbano-rural envolvente.
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As redes públicas de abastecimento de água e de tratamento de águas 

residuais domésticas/saneamento têm sido uma das principais apostas 

de investimento no concelho, com resultados visíveis na qualidade de 

vida das pessoas.

Em Castro Laboreiro foram executados dois sistema de abastecimento 
de água, ao Ribeiro de Baixo e aos lugares das Brandas - Coriscadas, 

Portela, Formarigo, Teso, Campelo, Curral do Gonçalo, Eiras, Prosedouro, 

Seara, Coriscadas, Falagueiras, Queimadelo, A-do-freire, Outeiro, Antões 

e Rodeiro - estando, o primeiro já em funcionamento, e o segundo, 

concluído e em fase de arranque.

A rede foi executada com o apoio do Programa Operacional de 

Valorização do Território (POVT), Programa ao abrigo do qual foram 

também executados e entraram em funcionamento os sistemas de 
tratamento de águas residuais domésticas da Freguesia da Gave e 

dos Lugares de Pomares e Cela, na Freguesia de Cousso, onde decorrem 

ainda as contratações com os munícipes.

A rede de saneamento de Fiães, executada ao abrigo do Programa 

Carisma do POCTEP-Programa Operacional de Cooperação 

Transfronteiriço Espanha-Portugal, encontra-se também concluída para 

entrar em funcionamento durante o mês de Agosto.

Em execução estão ainda as redes de saneamento de Aldeia, Lugar de 

Virtelo, Freguesia de Cousso, no Lugar da Bouça, Freguesia de Prado, e 

no Lugar de Ranhó, Freguesia de Penso.

A defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) passa a dispor, já este ano, 

de quatro novos pontos de água para abastecimento de meios terrestres 

e aéreos, construídos em Fiães, S.Paio, Penso e Paderne.

Os pontos, com uma capacidade total de armazenamento de água na 

ordem dos 3.940 metros cúbicos, encontram-se concluídos estando, 

dois deles, já operacionais.

A sua construção, apoiada pelo Programa de Desenvolvimento Regional 

PRODER, vem reforçar a capacidade de intervenção no combate aos 

incêndios florestais, nomeadamente através de meios aéreos, dado que 

pode abastecer helicópteros ligeiros, de ataque inicial, e helicópteros 

pesados, de combate ampliado, alargando assim as possibilidades de 

sucesso das operações.

REDES PÚBLICAS EM FUNCIONAMENTO PONTOS DE ÁGUA OPERACIONAIS

Rede de saneamento - Prado

S. Paio

Penso

Fiães

Rede de saneamento - Penso
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A antiga escola de Além, na Freguesia de 

Paderne, está a ser alvo de uma remodelação 

e ampliação, com vista à sua adaptação a 

centro de dia para idosos.

No terreno os trabalhos decorrem dentro 

dos prazos previstos, tendo sido realizados 

trabalhos de demolição das paredes interiores 

Em Abril, como já é tradicional, decorreu mais 

uma edição da afamada Festa do Alvarinho e 

do Fumeiro que, e entre os dia 26 e 28, atraiu 

ao concelho milhares de visitantes, oriundos 

de diversos pontos do país, mas também da 

vizinha Galiza.

No recinto da Festa, que este ano completou 

19 anos, marcaram presença 30 produtores 

de Alvarinho, da Sub-região de Monção e 

Melgaço, 9 produtores locais de fumeiro, e 

outros 22 expositores, de doçaria e licores, 

artesanato, institucionais e de animação 

turística, entre outros, e ainda 8 tasquinhas 

que, no seu conjunto, geraram uma receita 

directa de cerca de 550 mil euros.

Mas a Festa do Alvarinho, através da qual 

o Município pretende dar a conhecer 

a excelência dos produtos locais e as 

potencialidades turísticas do concelho, gera 

ainda receita indirecta, nomeadamente nas 

área de alojamento e restauração, estimada 

em mais de 400 mil euros, o que releva um 

impacto económico no concelho que se 

aproxima do milhão de euros.

CENTRO DE DIA DE PADERNE EM CONSTRUÇÃO O ALVARINHO E O FUMEIRO FIZERAM A FESTA

CONCURSO PRODUTOS LOCAIS

e de edificação da estrutura, em betão armado.

O novo Centro, cuja construção foi promovida 

pela Associação Social e Cultural Dona 

Paterna, prestará ainda serviços de apoio 

domiciliário e deverá entrar pronto para entrar 

em funcionamento já em 2014.

Presunto

1º Delícias do Planalto (Castro Laboreiro)

2º Inês de Sousa Lobato (Alvaredo)

3º Palmira Rodrigues (Castro Laboreiro)

Salpicão

1º Bernardo Domingues Casal (S. Paio)

2º Quinta de Folga (Alvaredo)

3º Palmira Fernandes (Castro Laboreiro)

Broa

1º Dorinda Rosa Alves Pinheiro (Alvaredo)

2º Inês de Sousa Lobato (Alvaredo)

3º Leonor Esteves (Cubalhão)

Mel

1º Hipólito Domingues (Castro Laboreiro)

2º Elisabete Oliveira da Silva Lima (Penso)

3º Carlos Pinto (Chaviães)

A abertura oficial da Festa contou com a visita da comitiva municipal aos expositores

A animação musical foi uma constante, dentro e fora 
do recinto da Festa

A Festa teve grande receptividade dos órgão de 
comunicação, na abertura e na cobertura do evento 
efectuada pela RTP e TVI
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CONCURSO SELECCIONOU ALVARINHOS DO MUNDO FESTA DA CULTURA ASSINALOU OS 500 ANOS DO FORAL MANUELINO

A 2ª edição do ALVARINHO Internacional Wine 

Challenge, que decorreu no concelho entre os 

dias 27 a 29 de Junho, premiou 28 das 115 

amostras apresentadas a concurso, atribuindo 

7 medalhas de ouro, 9 de prata e 12 de bronze, 

na sua maioria correspondentes a Alvarinhos 

da Sub-região de Monção e Melgaço e da 

região espanhola das Rias Baixas.

A selecção, efectuada por um júri internacional 

de jornalistas, críticos de vinhos e sommeliers 

de diferentes nacionalidades, tais como a 

britânica Susan Hulme (Master of wine e 

wine educator), o suíço Thomas Vaterlaus 

(editor-chefe da edição helvética da revista 

“Vinum”), o alemão Peer Holm (sommelier), 

o brasileiro Alexandre Lalas (jornalista e 

crítico de vinhos), os espanhóis Luis Paadín 

(sommelier), Margarita Lozano (editora das 

revistas “La Etiqueta” e “Summilleres”, colunista 

do diário “Granada Hoy”) e Antonio Palacios 

Muro (enólogo, delegado OIV), e ainda os 

portugueses Rui Falcão (jornalista e crítico de 

vinhos da revista “WINE - A Essência do Vinho”), 

Manuel Moreira (sommelier e colaborador 

da revista “WINE - A Essência do Vinho”) e 

Duarte Costa Pereira (enólogo e formador de 

vinhos), foi efectuada a partir de 115 amostras 

apresentadas a concurso, oriundas de países 

como Portugal, Espanha, Brasil e Uruguai.

A cerimónia de anúncio dos 28 vinhos 

premiados decorreu, pelas 18 horas do dia 

29, no Hotel Monte de Prado & Spa, sendo 

complementada por uma prova de Alvarinhos 

da Sub-região de Monção e Melgaço, um 

jantar especial, com assinatura do Chef Luís 

Américo e confecção do Chef Nuno Martins, e 

ainda uma Alvarinho wine party.

A trigésima primeira edição da Festa da Cultura, 

que decorreu entre os dias 2 e 4 de Agosto, 

assinalou os 500 anos do Foral Manuelino, 

retratado no cartaz do evento e no pavilhão 

do Município, tendo sido ainda tema central de 

uma palestra.

Para além da visita às feiras do livro, de 

artesanato, do Vinho Alvarinho, e aos espaços 

institucionais, a Festa convidou para três 

dias repletos de actividade e de animação, 

com destaque para a actuação da Banda 

Militar do Porto, o Festival Internacional de 

Folclore, a exposição e corrida de carrinhos 

de rolamentos, o Festival de artes de rua e 

o encerramento, no domingo à noite, com a 

actuação do grupo Deolinda, seguida de um 

espectáculo pirotécnico e musical.

A festa da Cultura, que decorre anualmente 

durante o mês de Agosto, é um marco na 

celebração da cultura, da história e património 

do concelho..

Provas, no Solar do Alvarinho Jantar, posterior à cerimónia de entrega de prémios



24 25

O FITAVALE – 3º Festival Itinerante de Teatro 

Amador do Vale do Minho promoveu, entre os 

dias 17 e 26 de Maio, o intercâmbio de grupos 

e de espectáculos entre os cinco concelhos 

promotores da Associação Comédias do 

Minho – Melgaço, Monção, Paredes de Coura, 

Valença e Vila Nova de Cerveira.

Assim, e enquanto o grupo local “Os Simples” 

apresentou, em Paredes de Coura, a peça 

“Woyzeck”, de George Buchner, o concelho 

acolheu, no dia 25, a apresentação de “O 

poder do futuro”, apresentado pela Associação 

Filarmónica Milagrense, de Monção, concelho 

que acolheu a peça “Lisístrata”, do Grupo de 

Teatro da Associação Cultural de Verdoejo, 

Valença, que por sua vez assistiu à encenação 

de “Ivone”, pelo Grupo Outra Cena, de Vila 

Nova de Cerveira

O Festival, que este ano contou com a 

participação de grupos espanhóis da 

Plataforma Transfronteiriça de Teatro Amador 

(PLATTA) e com um seminário de novos críticos, 

coordenado pela Associação Portuguesa 

de Críticos de Teatro, integra, desde 2011, 

a programação anual da Associação, com 

o objectivo de dinamizar a rede cultural no 

território.

FESTIVAL DE TEATRO AMADOR PERCORREU O VALE DO MINHO

EXPOSIÇÕES

FORMAÇÃO ARTÍSTICA NAS MARGENS

O Aproximarte – Projecto pedagógico da 

Associação Comédias do Minho promoveu, 

entre os dias 15 a 19 de Julho, a realização de 

workshops de formação artística de Jovens no 

território do Vale do Minho.

No Concelho a iniciativa “Nas margens” contou 

com a participação de 7 jovens, com idades 

entre os 12 e os 18 anos que, e sob orientação 

de Mónica Tavares, foram convidados a criar 

uma intervenção de rua, a partir do tema do 

Rio Minho.

O trabalho desenvolvido foi apresentado ao 

público, localmente, no dia 19, na Alameda 

Inês Negra, e conjuntamente com os restantes 

grupos, no dia 20, em Valença.

17 Maio a 1 Junho

Melgaço e arredores
Fotografia, de Isabel Montenegro

Casa da Cultura

4 a 29 Jun

A escola a pintar
Trabalhos das escolas, 

realizados no âmbito da Hora do Conto

Casa da Cultura

6 a 27 Julho

Ruralidades
Pintura, de José Marques

Casa da Cultura

Comédias encenaram “Divididos”
A história de Rei Lear, de Shakespeare, serviu 

de pretexto para esta abordagem teatral da 

paisagem, apresentada, entre os dias 11 e 

14 de Julho, na Porta de Lamas, no recinto do 

Castelo, em Castro Laboreiro e em Paderne.

Abordando a propriedade, o legado, a 

memória e o despojamento, os actores 

conduziram a assistência através do mundo de 

três filhas, divididas entre o amor e a ambição, 

e de um velho, soberano em cólera e à beira 

da loucura.

O espectáculo, da Associação Comédias do 

Minho e da PS-Produções Suplementares, foi 

encenado por Lee Beagley com assistência de 

Gonçalo Fonseca, co-criação e interpretação 

de Luís Filipe Silva, Mónica Tavares, Tânia 

Almeida. Tânia Cardoso e Rui Mendonça.

Dia 19 - Melgaço

Dia 20 - Valença
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O Concurso de fotografia digital Paisagem, a 

decorrer desde o mês de Maio, já apurou os 

primeiros vencedores, cujas fotografias foram 

seleccionadas pelo público através de votação 

no Portal do Município.

As três fotografias mais votadas de cada mês, 

entre Maio e Outubro, integram a votação final, 

da qual sairão as quatro grandes vencedoras, 

cujos prémios serão entregues, na Porta de 

Lamas de Mouro, durante o mês de Dezembro. 

Através deste concurso o Município convida 

todos a desvendar os valores paisagísticos 

do concelho, retratando e apreciando as suas 

paisagens naturais e/ou humanizadas.

Posso participar concorrendo…
Para concorrer basta submeter a fotografia 

desejada no Portal do Município e aguardar 

a votação, que decorre no mês seguinte. Se a 

sua fotografia estiver entre as três mais votadas 

do mês fica já seleccionada para o concurso 

final, a decorrer em Novembro. 

Não se esqueça de consultar as regras 

específicas de participação, descritas no 

regulamento, também disponível no Portal 

Municipal.

Posso participar votando…
Mensalmente, e a partir do dia 5, pode aceder 

ao Portal Municipal e votar nas fotografias 

submetidas a concurso. Aqui pode ainda 

consultar as vencedoras dos meses anteriores. 

Em Novembro decorre a votação final, à qual 

concorrem as fotografias mais votadas de 

cada mês.

ATLETISMO
29 de Abril a 6 de Maio

Marne et Gondoire Athlétisme
Foi a sétima vez que os atletas franceses do 

Marne et Gondoire escolheram Melgaço para 

o seu treino, este ano dedicado exclusivamente 

ao salto à vara, no âmbito do Perche Event. 

FUTEBOL
30 de Junho a 6 de Julho

Grupo Desportivo de Chaves
Após a subida para a II Liga, o Desportivo de 

Chaves escolheu o Centro de Estágios para se 

preparar para os desafios da próxima época.

8 a 13 de Junho

Selecção Portuguesa de Sub-15
A selecção, com 21 jogadores convocados, 

esteve no concelho durante seis dias, durante 

os quais defrontou, por duas vezes, a sua 

congénere turca.

8 a 18 de Julho

Estoril Praia – Futebol SAD
Durante o estágio o Estoril Praia disputou 

três jogos treino, frente ao SC Valenciano, ao 

Leixões FC e ao SC Braga B.

PAISAGEM EM CONCURSO FOTOGRÁFICO CENTRO DE ESTÁGIOS EM PLENA ACTIVIDADE

O Centro de Estágios, enquanto equipamento desportivo polivalente, recebe equipas profissionais, 

de diversas modalidades, que aqui realizam estágios de preparação para competições diversas.

Desde Abril, foram cinco as equipas, nacionais e estrangeiras, que escolheram Melgaço para 

realizar os seus estágios, como foi o caso da equipa francesa do Marne et Gondoire Athlétisme, 

dos espanhóis do Real Clube Celta de Vigo e das equipas nacionais do Grupo Desportivo de 

Chaves e do Estoril Praia, e ainda da Selecção Nacional de Sub-15.

Fotografias mais votadas em Maio

Ameijoeira
Castro Laboreiro

Trabalho do tempo
Peso, Paderne

Nas Margens
Peso, Paderne

19 a 28 de Julho

Real Clube Celta de Vigo
O Celta, que joga na 1º Divisão espanhola, 

disputou um jogo treino frente ao Coruxo FC e 

foi a equipa escolhida, pelo FC do Porto, para 

a sua apresentação no Estádio do Dragão.

Marne et Gondoire Athlétisme

Estoril Praia – Futebol SAD

Grupo Desportivo de Chaves

Real Clube Celta de Vigo

Selecção Portuguesa de Sub-15
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Em Julho, e pelo terceiro ano consecutivo, 

o Centro de Estágios acolheu o Campus de 

Futebol de Verão da Fundação Celta de Vigo, 

desenvolvido ao longo de três semanas de 

trabalho e lazer.

O Campus decorreu entre os dias 8 e 27, e 

contou com a participação de cerca de meia 

centena de jovens, entre os 4 e os 15 anos 

de idade. Os jovens, orientados por treinadores 

das categorias inferiores do Real Clube Celta 

de Vigo, desfrutaram dos ensinamentos e 

tiraram partido das magníficas instalações do 

Centro de Estágios.

A iniciativa do Campus, as condições em 

que decorre e a importância que pode ter 

no desenvolvimento de futuros profissionais, 

foram os tópicos apresentados, a 25 de 

Junho, numa conferência, realizada no Centro 

de Estágios, e que contou com a presença 

do Presidente da Câmara, Rui Solheiro, do 

Presidente da Fundação do Real Club Celta de 

Vigo, Don Serafín Alonso.

Escolinhas em formação

Para assinalar o encerramento da época, as 

Escolinhas de futebol Belinho, de Esposende, 

concentraram-se em Melgaço, nos dias 20 

e 21 de Julho, desfrutando de dois dias de 

desporto e lazer, nos quais participaram 

jogadores, técnicos e famílias.

Pelo quinto ano consecutivo o Centro de 

Estágios organizou a Gala Dance & Fitness 

que, a 18 de Maio, juntou aproximadamente 

mil pessoas no pavilhão gimnodesportivo, 

entre participantes e assistentes, entre os dois 

e os oitenta anos.

A gala, que teve início pelas 21h30, contou 

com a actuação dos grupos locais de Baby 

Class, Dance Kids e Urban Dance, do grupo de 

Fitness e dos idosos que participam no Projecto 

Actividade, aos quais se juntaram os All Styles, 

de Monção, os M4M Project, da Póvoa e de 

Guimarães, os Moving Soul’s Crew, do Port, e o 

Grupo Starben, de Santiago de Compostela.

Melgaço foi o nome escolhido para o I Torneio 

de Futebol de 7, que decorreu a 15 de Junho 

no Centro de Estágios, juntando cerca de 220 

jogadores, dos escalões Benjamins e Infantis, 

em representação dos clubes portugueses 

SC Melgacense, Desportivo de Monção, UD 

Raianos, UD Moreira e CD Cerveira, e dos 

espanhóis do Arbo CF, As Neves CF e Cañiza 

CF.

O torneio, organizado pelo Centro de Estágios 

e pelo pólo local da Escola Profissional do Alto 

Minho Interior (EPRAMI), foi vencido, no escalão 

de Benjamins, pela equipa galega do As Neves, 

e nos Infantis, pelos portugueses do Desportivo 

de Monção.

CELTA DE VIGO ORGANIZOU CAMPUS DE VERÃO

DANCE & FITNESS EM GALA

I TORNEIO DE FUTEBOL DE 7



30 31

As festividades do Corpo de Deus e de São 

João foram celebradas localmente a 2 e a 22 

de Junho, respectivamente, contando com o 

envolvimento das associações locais e o apoio 

do Município.

O Corpo de Deus, ou Corpus Christi, é uma 

celebração cristã católica tradicionalmente 

associada às comunhões de crianças e jovens. 

Para a celebração, as associações locais e 

alguns grupos de voluntários enfeitaram, com 

tapetes florais, as vias por onde passou a 

procissão, desde o Convento da Carvalhiças até 

Igreja Matriz, passando pelas ruas Dr. António 

Durães, 1º de Maio e Praça da República.

O Dia de São João foi celebrado com as já 

tradicionais marchas que, a 22 de Junho, 

percorreram as ruas do concelho, entre a 

Calçada e o Largo Hermenegildo Solheiro, 

onde cada grupo participante apresentou o 

tema escolhido, ao qual deu corpo através de 

elaborados trajes e coreografias. 

Nas Marchas participaram as associações 

locais Noites Gaiteiras e Jovens Raianos, a 

APPACDM-Centro de Reabilitação de Prado 

e o ATL da Santa Casa da Misericórdia, 

que apresentaram como temas o inverno, 

brincadeiras de antigamente, os lenços dos 

namorados e a lenda de Inês Negra. A edição 

deste ano contou ainda com uma homenagem 

à mulher minhota, com uma arruada à moda 

antiga.

A 5 de Maio decorreu ainda a iniciativa Dia 
da Mãe: brincadeiras de criança que, e sob 

iniciativa da CDC de S. Paio, dos Bombeiros 

Voluntários e Noites Gaiteiras, juntou no Centro 

de Estágios cerca de meia centena de pessoas, 

do Município e das associações locais.

Os dias 31 de Maio e 4 de Junho foram 

dedicados à comemoração do Dia Mundial da 

Criança, através da realização de actividades 

diversas, dirigidas a todos os alunos do ensino 

pré-escolar e do 1º Ciclo.

Assim, e a 31 de Maio, os cerca de 153 alunos 

que frequentam o ensino pré-escolar foram 

conduzidos até à Piscina Municipal, onde, 

e entre as 10h00 e as 12h00, participaram 

numa série de jogos aquáticos, como o tiro ao 

cesto ou a caça ao tesouro.

A 4 de Junho as actividades dirigiram-se 

aos cerca de 216 alunos que frequentam 

o 1ºCiclo nos centros escolares da Vila e de 

Pomares, e que foram recebidos, em Lamas 

de Mouro, por insufláveis. Ao longo do dia as 

crianças foram ainda convidadas a participar 

na actividade “Charco com vida”, a realizar um 

percurso pedestre, com sinalética interactiva, e 

a divertirem-se com diversos jogos tradicionais.

A comemoração do Dia Mundial da Criança foi 

organizada pelo Município em colaboração 

com o Agrupamento de Escolas, sendo as 

actividades desenvolvidas com o apoio das 

empresas locais de animação turística Melgaço 

Radical e Montes de Laboreiro.

CORPO DE DEUS E SÃO JOÃO FESTEJADOS DIA DA CRIANÇA COMEMORADO

Marchas de S. João

Corpo de Deus
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EDUCAR BRINCANDO ESCOLA DE PRIMAVERA DA UM

COACHING, MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA EM FORMAÇÃO

Transmitir conhecimentos através de aparentes brincadeiras é a forma, simples mas eficiente, 

utilizada pelos serviços educativos do Município com os mais jovens, desenvolvida através de 

actividades diversas, de animação da leitura, de História e tradição, de artes e manualidades, e de 

educação e sensibilização ambiental, entre outras. 

A Universidade do Minho organizou, de 

14 a 16 de Junho, a Escola de Primavera, 

envolvendo diversas actividades formativas de 

interacção com as comunidades de Melgaço 

e Monção, numa iniciativa dos cursos de 

Doutoramento em Sociologia e de Mestrado 

em Comunicação, arte e cultura.

A Escola de Primavera marcou presença no 

concelho a 15 de Junho, reunindo um grupo 

de cerca de 30 participantes, entre alunos e 

professores.

Do programa fizeram parte actividades 

de índole académica, como o simpósio 

Dinâmicas sociais e o seminário A preparação 

da dissertação, cultural e artística, como a 

visita aos espaços da rede Melgaço Museus, e 

ambientais, através da realização de trilhos, na 

área de Lamas de Mouro e no Rio Minho.

O Coaching, a motivação e a liderança 

foram os temas centrais de uma formação, 

organizada pelo Centro de Estágios e que 

decorreu, a 5 de Junho, na Escola Superior de 

Desporto e Lazer.

Ao longo do dia, mais concretamente entre as 

9h30 e as 17h30, cerca de 45 participantes 

ouviram e envolveram-se nas comunicações 

do especialista em coaching e liderança, 

Rui Lança, sobre Coaching e comunicação 

de equipas, da Directora da Federação 

Portuguesa de Futebol para o futebol feminino, 

Mónica Jorge, sobre motivação e visão, e do 

Seleccionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, 

sobre liderança de equipas.

ANIMAÇÃO DA LEITURA
A casinha da tita carochinha
Hora do conto “A casinha da tita 

carochinha”, de Maria Corolina 

Pereira Rosa, desenvolvida para 

os meninos e meninas das salas 

de transição e pequenos da Santa 

Casa da Misericórdia.

O segredo das cores
Hora do conto “Panda e a caixa 

de aguarelas mágica, de Isabel 

Zambujal, seguida de um atelier 

de pintura simétrica, realizado 

com os alunos do Pré-escolar dos 

centros escolares de Pomares e 

Vila.

HISTÓRIA E TRADIÇÃO
Um dia na Idade Média
No recinto do Castelo, os alunos 

do 4ºano dos centros escolares de 

Pomares e Vila voltaram à Idade 

Média, num cenário medieval ao 

qual não faltaram personagens 

da época.
ARTES E MANUALIDADES
Oficina de artes plásticas
Os alunos do 3ºCiclo da EB 2,3/S 

participaram numa actividade de 

desenho ao vivo e de exterior, 

relacionado com a arte urbana, 

através da pintura e decoração de 

paredes do recinto escolar.

EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL
Charco convida
Na Porta de Lamas de Mouro os 

alunos do 1ºCiclo, que frequentam 

dos centros escolares de Pomares 

e Vila, ficaram a saber mais sobre a 

importância da água, explorando 

a biodiversidade dos charcos.

Pé na água, pé na terra
Para assinalar o Dia mundial do 

Ambiente, a Porta de Lamas de 

Mouro desenvolveu, com os do 

Pré-escolar, um diálogo e um 

atelier sobre o património natural 

do concelho e a importância da 

sua preservação.
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SOLIDARIEDADE EM ACÇÃOPORTA DE LAMAS PROMOVE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Concelho tem sido palco de algumas acções 

de solidariedade com vista à arrecadação 

de fundos para causas diversas, como foi 

o caso da compra de uma prótese para o 

Simão, em Março, ou, mais recentemente, 

para a Delegação Norte da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro e para a APPACDM-Centro de 

Reabilitação de Prado.

Assim, e durante a manhã do dia 19 de 

Maio, mais de meia centena de caminhantes 

percorreram o Trilho Percursos Marginais do 

Rio Minho, entre a Vila e o Parque das Termas 

do Peso, onde visitaram as instalações do novo 

Medical Spa e bebericaram a água termal.

A caminhada, solidária, permitiu a angariação 

de 7171, já entregues à Delegação Norte da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro, servindo 

ainda para promover a prevenção do cancro 

de pele, através de uma exposição alusiva ao 

tema, disponibilizada para esta acção pela 

Unidade de Cuidados na Comunidade do 

Centro de Saúde.

Em Junho, mais concretamente no dia 2, foi 

a vez da Melgaço Radical se solidarizar com 

a APPACDM-Centro de Reabilitação de Prado, 

proporcionando a realização da caminhada 

“Rotas das águas” e de uma descida do Rio 

Minho em Rafting, a favor da associação.

As actividades, que contaram com a 

participação de cerca de uma centena de 

pessoas, permitiram arrecadar 7251, também 

eles já entregues à delegação de Melgaço 

da Associação de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental.

Curso de introdução à observação, 
identificação e estudo de aves silvestres
A introdução ao estudo das aves, os métodos 

e técnicas de observação e identificação, e 

a introdução à monitorização, seguida de 

trabalho de campo, estiveram no centro de 

uma acção de formação que decorreu a 19 

e 20 de Junho, na Porta de Lamas de Mouro.

A formação, frequentada por monitores das 

portas do PNPG e por empresas de animação 

do concelho, decorreu sob iniciativa conjunta 

do Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas (ICNF) e do Centro de Estudos de 

Migrações e Protecção de Aves (CEMPA), com 

o apoio do Município.

Maquetismo com materiais naturais em 
exposição
A partir da iniciativa “A Porta vai à escola”, 

desenvolvida durante o mês de Janeiro com os 

alunos do pré-escolar, surge agora a exposição 

“Maquetismo com materiais naturais”.

As maquetes, desenvolvidas pelos alunos em 

oficinas de trabalho, foram compostas com 

recurso a materiais usados e naturais, e podem 

ser vistas, entre Julho a Setembro, na Porta de 

Lamas de Mouro.

A Porta de Lamas de Mouro tem desenvolvido, ao longo dos anos, diversas acções com vista à 

promoção de conhecimento e à sensibilização para a protecção da natureza no Parque Nacional 

da Peneda-Gerês (PNPG) e no concelho.

Ao abrigo do seu programa de educação ambiental, fortemente vocacionado para o público 

escolar, continua a acolher visitas de escolas oriundas de diversos pontos do país. 

No ano lectivo de 2012-2013 recebeu 24 Escolas, de diversos níveis de ensino, e mais de 2.000 

alunos, que participaram nas múltiplas actividade pedagógicas desenvolvidas na área da Porta, 

mas também em Castro Laboreiro e na Serra da Peneda.
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TERMAS DO PESO TOTALMENTE RECUPERADAS

Após décadas de luta e de pressão sobre os sucessivos proprietários 

da Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas (VMPS), a Câmara conseguiu 

finalmente promover a recuperação total do Parque das Termas do Peso, 

colocando-as de novo ao serviço do desenvolvimento do concelho.

O primeiro passo, de gigante, foi dado a 14 de Maio de 2010, altura 

em que o Município e a VMPS, empresa do grupo UNICER, acordaram a 

cessão do espaço através de contrato.

O contrato concretiza a cessão, a título gratuito, da exploração do 

complexo termal, com uma área aproximada de 50.486m2, por um 

período de 25 anos, renovável por mais dez, e permite à Câmara dar 

inicio à recuperação do espaço.

A reabilitação do Parque tem início nesse mesmo ano de 2010, através 

da requalificação, recuperação e construção do bar e da sua envolvente, 

incluindo a intervenção do canal da Ribeira da Folia, restituindo aos 

melgacenses o usufruto do espaço já durante essa época estival.

A essa primeira fase de intervenção seguiu-se uma outra, abrangendo 

a recuperação da entrada principal (pedonal), da Alameda e dos 

arruamentos secundários, do mini-golfe e da Fonte Nova, a execução 

da zona de estacionamento e das instalações sanitárias, a limpeza de 

regatos e da vegetação infestante, tendo também sido efectuada a 

repavimentação do acesso rodoviário interior.

O conjunto patrimonial configurado pela Parque Termal do Peso foi 

este ano classificado, pela Direcção-Geral do Património Cultural como, 

como Monumento de Interesse Público (MIP), publicado em Diário da 

República, 2ª série – n.º91, de 13 de Maio, Portaria n.º276/2013, que 

fixa ainda a respectiva Zona Especial de Protecção (ZEP).

O futuro de um concelho, de uma região e de um país é promovido 
passo a passo, seguindo um rumo estrategicamente definido, que 
facilite e melhore a qualidade de vida de todos.

Terminado o presente mandato autárquico, iniciado após as 
eleições autárquicas de 11 de Outubro de 2009, completa-se 
mais um ciclo político e estratégico.

É por isso tempo, aqui e agora, de abordar o que foi feito, reflectindo 
sobre até onde nos conduziram as apostas realizadas.

ECONOMIA

A cessão do Parque Termal foi protocolada, entre o Município e a Vidago Melgaço e Pedras Salgadas, em Maio de 2010
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Ao mesmo tempo que o Parque era recuperado 

em praticamente toda a sua extensão, o 

Município e o Grupo Casais constituíram, 

a 7 de Janeiro de 2011, a Cura Aquae – 
Termas de Melgaço EEM, uma empresa de 

capitais mistos que viabilizou a concepção e 

construção do Termas de Melgaço – Medical 
Spa, bem como a sua exploração, juntamente 

com os restantes equipamentos.

Para além do circuito termal, das 

hidromassagens, dos duches, das massagens, 

e dos envolvimentos, entre outros, o novo 

Medical Spa oferece um conjunto de consultas 

médicas, tratamentos de fisioterapia e 

reabilitação para o aparelho respiratório – 

rinite alérgica, sinusite, faringite e bronquite – 

aparelho digestivo – disppepsia, duodenites, 

colecistites, disquenésia biliar, obstipação, colón 

irritável ou colite funcional – osteoarticulares – 

lombargia, artralgia, impotência funcional – e 

Diabetes - tipo 1 e 2.

O Termas de Melgaço - Medical Spa foi visitado, em Maio, pelo Secretário-geral do Partido 
Socialista e inaugurado, no dia 15, pelo Presidente da República

PARQUE DAS TERMAS DO PESO

ANTES

DEPOIS
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Para apoiar o investimento no concelho foi 

aberto, em plena Praça da República, o espaço 

Melgaço Invest que, e desde 2011, agrega 

todos os serviços e medidas de apoio ao 

desenvolvimento local. 

Neste espaço os potenciais empreendedores 

que pretendam iniciar a sua actividade na 

área de jurisdição do Município podem obter 

informações sobre legislação de apoio à 

actividade económica, fundos comunitários e 

outros programas de financiamento, entre os 

quais o Fundo Melgaço Finicia.

Desde a criação do serviço de apoio ao 

investidor foram encaminhados, no âmbito 

do eixo 3 do ProDeR, cerca de 4 milhões de 

euros de investimento, apoiados, através do 

Melgaço Finicia, cerca de 195 mil euros de 

investimento, e licenciadas/registadas doze 

pequenas indústrias domésticas, criando vinte 

novos postos de trabalho.

As políticas de defesa e promoção dos 

produtos locais e endógenos, como o 

Vinho Alvarinho e o fumeiro, entre outros, e 

da gastronomia típica, ganham visibilidade 

através de eventos e iniciativas diversas, que 

somam potencial e lucros.

É o caso da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, 

um evento que atrai anualmente ao concelho 

milhares de visitantes e que, em 2013, 

completou a sua 19ªedição com um impacto 

económico no concelho que se aproxima do 

milhão de euros. E é também o caso de outros 

eventos gastronómicos aos quais o Município 

de associa, como a iniciativa Lampreia do Rio 
Minho: um prato de excelência, promovida 

pela Associação de Desenvolvimento Rural 

Integrado do Vale do Minho (ADRIMINHO), e do 

Fim-de-semana gastronómico, uma iniciativa 

do Turismo do Porto e Norte ER.

Encarando de frente a economia global e uma 

concorrência cada vez mais internacional, o 

município apostou ainda na organização do 

ALVARINHO International Wine Challenge, 

um concurso internacional de vinhos da casta 

Alvarinho que, nas suas duas edições, de 2011 

e 2013, conseguiu demonstrar a supremacia 

dos alvarinhos produzidos na Sub-região de 

Monção e Melgaço.

Também o processo de certificação do 
fumeiro, cuja IG-Indicação Geográfica foi 

publicada em Diário da República a 20 de 

Novembro de 2012, foi um passo importante 

para o reconhecimento e valorização de 

produtos como o presunto, o salpicão e as 

chouriças de carne e de sangue.

O espaço Melgaço Invest, situado na Praça da República, presta apoios diversos aos potenciais interessados em investir no concelho

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro, o ALVARINHO International Wine Challenge e a certificação do fumeiro são 
bons exemplos das políticas de defesa e promoção dos produtos locais



42 43

TURISMO
A oferta turística do concelho é ampla 
e diversificada, passando pelo desporto, 

profissional e recreativo, pelos rios Minho e 

Mouro, associados ao lazer e à prática de 

desportos de aventura e radicais, pela vasta 

paisagem natural do concelho, propícia à 

realização de passeios e trilhos, pela área 

abrangida pelo Parque Nacional da Peneda-

Gerês e pela Porta de Lamas de Mouro, 

pelo património cultural representado em 

diversos núcleos museológicos, pelo turismo 

gastronómico e enológico, associado aos 

produtos locais e ao Vinho Alvarinho, e ainda 

pelo termalismo, através Parque Termal do 

Peso.

Outro dos grandes atractivos do concelho é 

a beleza natural das paisagens, passível de 

ser explorada através de uma rede de trilhos 
pedestres, reforçada pela Grande Rota da 

Ribeira Minho, operacional desde Outubro 

de 2010, e que inicia em Lamas de Mouro 

estendo-se pelo território do Vale do Minho, 

o trilho Percursos Marginais do Rio Minho, um 

trajecto com cerca de 5Km entre a Vila e as 

Termas do Peso, rodeando o Monte de Prado, 

e ainda o Trilho do Megalitismo de Castro 

Laboreiro, que conduz o caminhante pelos 

diversos núcleos megalíticos da Necrópole.

A Rota do Vinho Verde Alvarinho, que engloba a Sub-Região de Monção e Melgaço, tem novos suportes 
comunicacionais e promoveu actividades de animação

Uma das ofertas é consubstanciada pela agora 

Rota do Vinho Verde Alvarinho, alargada 

em 2012 ao concelho de Monção, e que 

visa dinamizar a oferta turística associada ao 

enoturismo, através da criação de produtos 

e actividades que favoreçam a descoberta e 

interpretação da cultura do vinho, da vinha e 

do seu território.

Ainda em 2012, e na sequência do seu 

alargamento, a Rota procedeu à actualização 

da imagem e conteúdos dos diversos suportes 

comunicacionais e à reformulação do seu sítio 

na Internet, tendo ainda sido animada pelo 

projecto de cooperação territorial “Histórias 

decantadas”.

OFERTA AMPLA E DIVERSIFICADA
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EDUCAÇÃO
A informação turística do concelho foi reforçada através da edição, em 

2011, de um roteiro, editado em português, inglês e espanhol, e que 

aborda aspectos relacionados com a história e o património, a cultura 

e as tradições, a natureza e as actividades de lazer, identificando 34 

pontos de interesse no concelho, e ainda da implantação de dez painéis 

interpretativos da paisagem e do território, localizados em diversos 

pontos do concelho.

O Ensino Superior público no concelho 

foi consolidado com a criação da Escola 
Superior de Desporto e Lazer (ESDL), em 

funcionamento como unidade orgânica do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 

desde 2011.

A sua nova sede, construída de raiz no Monte de 

Prado, nas imediações do Centro de Estágios, 

veio permitir o crescimento e alargamento 

desta unidade, que passará a abranger ciclos 

de estudos diferenciados, visando a atribuição 

de graus académicos, como é o caso do 

curso de Mestrado em Actividades de Fitness, 

a entrar em funcionamento já no ano lectivo 

2013/2014, e ainda de cursos pós-secundário 

e de formação pós-graduada.

O concelho tem novos suportes de 
informação turística

O Observatório turístico foi criado, em 2011, em parceria entre 
o Município e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo

As novas instalações da Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço foram visitadas, a 5 de Maio, pelo Secretário-geral do Partido Socialista e inauguradas, no 
dia 15, pelo Presidente da República

Para apoiar o desenvolvimento do turismo local foi criado o 

Observatório Turístico de Melgaço, um serviço que pretende facilitar o 

conhecimento sobre o perfil dos visitantes e a obtenção de indicadores 

de quantidade e qualidade da procura e da oferta, contribuindo para o 

planeamento e a gestão, pública e privada, da actividade, bem como 

para o estabelecimento de linhas orientadoras para o sector.

ENSINO SUPERIOR CONSOLIDADO
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Os alunos que frequentam os diversos 
níveis de ensino participam, ao longo 

do ano, em diversas actividades lúdico-
pedagógicas

Em funcionamento desde o ano lectivo de 2009/2010 está o Centro Escolar da Vila onde, e tal 

como no Centro Escolar de Pomares continuam em vigor a Componente de Apoio à Família, 

na vertente de prolongamento de horário, com ensino de inglês e actividade desportiva, para 

as crianças que frequentam o ensino Pré-escolar, bem como a realização de Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC), no 1ºCiclo, através do ensino de inglês, de música e de 

actividade física e desportiva.

Em colaboração entre o Agrupamento de 

escolas e os diversos serviços municipais, são 

proporcionadas aos alunos outras vivências 
e experiências, preconizadas através de 

actividades desportivas, como vindas à 

piscina, aulas de patinagem e de hipismo, mas 

também de escrita e leitura, de expressão oral 

e corporal, de promoção do conhecimento da 

História e património do concelho, de ciência 

e preservação do meio ambiente, entre outras, 

e ainda a participação em comemorações, 

como o Dia Mundial da Criança.

No âmbito do ensino especial, o Centro 

de Reabilitação de Prado da APPACDM -  

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental dispõe, desde finais 

de 2011, de um Centro de Recursos–Hípico, 

de apoio ao desenvolvimento dos seus utentes.

O Centro, edificado no Monte de Prado, 

numa zona que se estende ao longo de dois 

hectares, é constituído por dois picadeiros, um 

coberto e outro ao ar livre, cavalariças e áreas 

de apoio, como sala de formação, gabinetes, 

bar, balneários e instalações sanitárias.

Para além de apoiar os utentes da APPACDM o 

Centro disponibiliza ao público aulas de volteio 

(introdução à equitação) e Sela (iniciação ao 

cavalo montado).

O Município continua a assegurar o 
funcionamento das AEC e da Componente 
de apoio à família

O Centro de Recursos/Hípico, situado em Monte de Prado, apoia os utentes da APPACDM e dá aulas de Volteio 
e Sela ao público

A Centro da APPACDM procedeu ainda à criação 

de uma creche, nas suas instalações de Monte de 

Prado, que aguarda a celebração de acordo com 

a Segurança Social para entrar em funcionamento.

O Município garante, a título gratuito, o transporte dos alunos do ensino obrigatório, assegurando 

também gratuitamente o transbordo, até à carreira pública, dos alunos que frequentam o Ensino 

Secundário.
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CULTURA
POLÍTICA CULTURAL ACTIVA

O Município tem vindo a apostar fortemente no desenvolvimento 

cultural do concelho, concretizado através dos espaços inseridos na 

rede Melgaço Museus – englobando o Núcleo Museológico da Torre de 

Menagem e as Ruínas Arqueológicas da Praça da República, o Núcleo 

Museológico de Castro Laboreiro, o Museu de Cinema e o Espaço 

Memória e Fronteira – da Casa da Cultura, da Biblioteca Municipal, do 

Arquivo Municipal e da Porta de Lamas de Mouro, mas também através 

do desenvolvimento e apoio a iniciativas culturais diversas.

O Museu de Cinema produziu três novas exposições temporárias – “O 

auge do cinema japonês: 1940-1990”, “Ingmar Bergman: 1918-2007” 

e “Um olhar sobre o cinema cubano”, que estiveram patentes no Museu 

para posteriormente se tornarem itinerantes.

A primeira exposição produzida, dedicada às “Divas do cinema” já 

foi cedida diversas vezes e pôde ser vista, mais recentemente, no 

Rivoli Teatro Municipal durante a edição 2013 do FANTASPORTO-

Festival Internacional de Cinema do Porto, Festival que prestou ainda 

homenagem ao Director do Museu, Jean Loup Passek.

O Museu, único no país, acolheu ainda a visita do famoso urso Panda, 

destinada a desvendar aos mais novos as maravilhas e segredos aqui 

guardados, através de um episódio da série “Panda Museus”.

O Espaço Memória e Fronteira, por seu lado, colaborou, com as câmaras 

municipais de Viana do Castelo e de Fafe, na iniciativa “Cinquentenário 

da emigração para França: 1961-2011”, cujo catálogo, centrado no 

trabalho fotográfico Gerald Blocourt, o fotógrafo da alma portuguesa 

que colocou o seu olhar sobre a comunidade portuguesa que emigrou 

nos anos sessenta e nas décadas seguintes, integra alguns objectos e 

documentos pertencentes a este Espaço.

Promoveu ainda a realização do seminário “Emigração: um destino 

inevitável” e a palestra “A mulher e o contrabando”, contando com 

testemunhos reais.

O Museu foi visitado pelo popular urso Panda

O Museu de Cinema produziu três novas 
exposições temporárias

E S P A Ç O  C U L T U R A L  D O  E S T A Ç Ã O  V I A N A
1 9  d e  N o v e m b r o  a  1 6  d e  D e z e m b r o  d e  2 0 1 1

F O T O G R A F I A S

G É R A L D  B L O N C O U R T

Cinquentenário da

Cinquantenaire 
de l’ Immigration 

Portugaise en France

para 

1961-2011

EmIGRAÇÃO
FRANÇA

Parcerias
Associação Ao Norte
Association Poesia, Colombes, França
Consulado de França, Porto
mairie de Colombes, França
museu das migrações, Fafe
museu memória e Fronteira, melgaço
Observatório dos Luso Descendentes
Universidade do minho

OrGaNiZaÇÃO
Câmara municipal de Viana do Castelo
Arquivo municipal de Viana do Castelo
Gabinete de Apoio ao Emigrante, Viana do Castelo 

T. 258 809 305
gae@cm-viana-castelo.pt
www.cm-viana-castelo.pt 

Em termos de património, o concelho aderiu ao Projecto Muralha digital 
que, e em conjunto com Monção, Valença, Santiago de Compostela 

e Lugo, visa a criação de uma rede transfronteiriça de cidades e vilas 

amuralhadas, com gestão conjunta da valorização do património 

histórico e arqueológico.

A valorização, baseada nas novas tecnologias de informação e 

comunicação, inclui a compra de seis monitores tácteis, a instalar nos 

espaços museológicos e no Solar do Alvarinho, contendo informação 

turística e a evolução histórica da Muralha em 3D, mais dois quiosques 

multimédia com informação turística, e ainda a edição de desdobráveis.
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Durante o mês de Agosto, altura em que a população do concelho se 

multiplica com a chegada dos turistas e dos emigrantes, decorre a Festa 
da Cultura, um evento que dedica três dias à celebração da cultura, da 

história e do vasto património do concelho, promovendo-os junto dos 

visitantes, ao mesmo tempo que proporciona, aos locais, o acesso a 

diferentes formas de expressão artística.

Mas ao longo de todo o ano são muitas e variadas as 

iniciativas de expressão cultural, organizadas e/ou acolhidas, 

em diversos espaços concelhios.

A Casa da Cultura/Biblioteca Municipal é, naturalmente, um 

desses espaços. Aqui decorrem exposições, apresentações 

musicais e de teatro, ateliers, sessões de cinema, e muito mais.

Também através da Biblioteca Municipal são promovidas 

actividades, de animação da leitura, através da Hora do 

Conto, realizada dentro e fora de portas, de encontro com 

escritores, e de aproximação aos munícipes, através da 

iniciativa Bibliotecas de Verão, entre outros. 

A Biblioteca procedeu ainda ao reforço do seu do seu 

catálogo, através da aquisição de novidades, que partilha com 

as bibliotecas escolares do concelho, e participou no projecto 

“Tásse a ler”, promovido pela Rede de Bibliotecas do Vale do 

Minho, que, e entre 2010 e 2011, promoveu a realização de 

diversas acções de promoção da leitura.

Em Março decorre, desde 2012, a iniciativa Cultura+Mulher, 
através da qual o Município se associa à comemoração do 

Dia Internacional da Mulher, a quem presta homenagem, 

através da entrada gratuita nos espaços museológicos e da 

oferta de uma pequena lembrança.

As Feiras, do livro, de artesanato e do Alvarinho, o Festival Internacional de Folclore, a exibição e corrida de carrinhos de rolamentos, o Festival de 
artes de rua, o concerto de encerramento e o espectáculo pirotécnico e musical, são já marcas distintivas deste evento.

O Festival de Bandas de Garagem e a exposição de trabalhos escolares são dois exemplos das diversas actividades desenvolvidas 
neste espaço

Os escritores Alberto S. Santos, Luís Miguel Rocha e Luís Faria 
apresentaram publicamente as suas obras

As bibliotecas de verão trazem o livro e a leitura para o ar livre
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O Arquivo Municipal, por seu lado, continua a 

apostar no desenvolvimento do seu arquivo 
histórico, nomeadamente através da recolha 

de fotografias antigas e dos arquivos das 

escolas primárias desactivadas, tendo também 

efectuado contratos de depósito com as juntas 

de freguesia.

Participou ainda em iniciativas como as 

exposições “Melgaço: memórias da República” 

e “Alto Minho na República” que, durante o 

ano de 2010, integraram as comemorações 

do Centenário da I República.

Para melhorar o serviço prestado a munícipes 

e investigadores, o Arquivo Municipal 
digitalizou-se, adquirindo uma série de 

programas e equipamentos que vêm facilitar 

o acesso, local ou remoto, ao catálogo de 

documentação à sua guarda. Em breve, e 

graças ao novo software de gestão, será 

possível aceder aos documentos através do 

Portal do Município na Internet.

Através do Aproximarte – Projecto pedagógico 

da Associação foram desenvolvidos, com os mais 

novos, a workshop de formação artística “Nas 

margens”, o espectáculo de poesia “Pé de vento”, 

o espectáculo “Clepsidra”, o atelier de expressão 

cultural “Cubos e cubismos”, o espectáculo-oficina 

“O fidalgo aprendiz”, o atelier de dança criativa 

“Sementes”, o laboratório de formas animadas e 

bizarras “Lagarta borboleta”, a performance de rua 

“Arganão”, entre outras. 

O Projecto Comédias do Minho foi premiado, em 

2010, na categoria Norte Criativo dos prémios Novo 

Norte, atribuído pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), 

distinguida com o prémio Crítica 2011, atribuído 

pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, 

tendo o seu trabalho ainda sido reconhecido, 

pela Direcção-Geral das Artes (DGA), através da 

atribuição total das verbas pedidas ao abrigo do 

concurso de apoios tripartidos às artes.

O Concurso de fotografia “Paisagem” foi retomado, adaptando-se à era do 

digital e das novas tecnologias, com submissão e votação das fotografias 

através do Portal do Município na Internet.

O Concurso, que decorre entre Maio e Outubro, convida todos a desvendar 

os valores paisagísticos do concelho, retratando e apreciando as suas 

paisagens naturais e/ou humanizadas.

O Arquivo Municipal está a proceder à digitalização dos 
diversos fundos documentais, de forma a facilitar o acesso e 
reprodução dos mesmos

A exposição “Melgaço: memórias da República” baseou-se na 
pesquisa de documentação custodiada pelo Município

O Município é um dos concelhos 

promotores da Associação 
Comédias do Minho, através da qual 

apoia o teatro amador no concelho 

e proporciona, ao longo do ano, a 

apresentação de peças, na sede do 

concelho e nas freguesias, workshops 

e ateliers de expressão artística.

Desde 2010 as Comédias 

apresentaram ao concelho peças 

como “Homens perfeitos”, “Tempo 

perdido”, “Rapaziadas teatrais”, “Casa 

grande”, “Homem perfeito”, “Solar”, 

“O esmagador de uvas”, “Pass-vite”, 

“Maria! Não me mates que sou tua 

mãe”, entre outras.

Em 2010 teve também inicio o 

Festival Itinerante de Teatro Amador 

do Vale do Minho, o FITAVALE, que 

conta com a participação dos grupos 

de teatro amador de cada concelho 

que, em itinerância, apresentam as 

suas produções noutros concelhos, 

entre os quais o grupo local “Os 

simples”.
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AMBIENTE
PATRIMÓNIO NATURAL VALORIZADO

Dessa partilha territorial surgiu a Candidatura 
transfronteiriça “Gerês-Xurês”, que une 

quinze beneficiários empenhados na criação 

de um modelo de gestão comum.

O Projecto Portas, que conduziu à criação de 

espaços informação e de apoio ao visitante em 

todos os concelhos portugueses abrangidos 

pelo Parque estende-se agora a Espanha, 

onde, e ao abrigo desta candidatura, serão 

criadas seis novas Portas, complementadas 

por outras acções como a edição de uma 

brochura conjunta de divulgação, a promoção 

do turismo sustentável, e ainda o incentivo à 

criação de eco-negócios.

A Porta de Lamas de Mouro, enquanto estrutura 

concelhia de apoio à entrada e visitação 

do PNPG, integrou também um projecto de 

Gestão e dinamização das visitas do PNPG, 

no âmbito do qual foram organizadas visitas 

interpretadas e programados eventos diversos.

A preservação da biodiversidade do concelho e a promoção da sustentabilidade socioeconómica 

das paisagens rurais de elevado valor natural motivaram a concretização de uma outra 

candidatura, denominada “Valorização e qualificação da estrutura ecológica do concelho de 
Melgaço”, concretizada através da recuperação da saibreira de Castro Laboreiro e de um estudo 

sobre a agro-ecologia no concelho.

O projecto de Gestão e dinamização das visitas 
do PNPG incluiu a realização dos concertos “Sons 

nas Portas”, a edição de brochuras, sobre o Parque 
Nacional e o Planalto de Castro Laboreiro, e a 

produção da curta-metragem “Raízes”

O Rio Minho, por seu lado, beneficiou de uma 

valorização das suas margens, levada a efeito 

entre o Monte de Prado e o cais de S. Marcos, 

numa área inserida na Rede Natura 2000.

A intervenção, que visou contrariar a 

disseminação das zonas marginais, 

restabelecendo a vegetação ripícola e 

permitindo assim o desenvolvimento de 

dinâmicas naturais e a reconstituição dos 

corredores ecológicos, consistiu na remoção e 

controlo de espécies invasoras, na plantação 

de autóctones, na gestão de combustível com 

desmatação, e na redução do estrato arbóreo. 

A beneficiação da ligação entre o parque de 

merendas de Monte de Prado e o Centro Hípico, 

e a instalação de um observatório da avifauna, 

foram outras das intervenções realizadas ao 

abrigo desta candidatura.

Ainda no âmbito dos rios, o Município apadrinha a implementação no concelho do 
Projecto Rios, ou Rio no VERBA, que visa a participação social na conservação dos espaços 

fluviais do concelho, prevenindo e evitando possíveis alterações e/ou deteriorações da 

sua qualidade.

O Projecto de valorização das margens do Rio 
Minho desenvolveu-se numa área com cerca de 

31.99 hectares

Desde a apresentação do Projecto Rios, em Março de 2012, foram criados 
cinco grupos de apadrinhamento e monitorização de troços de rio

O concelho integra o Parque-Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), um espaço único no país que 

se estende até ao lado de lá da fronteira, por terras da vizinha Galiza, e que foi reconhecido pela 

UNESCO, em 2009, como reserva da biosfera.
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O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) foi reforçado com 

novos meios, físicos e humanos. 

A equipa de Sapadores Florestais, que iniciou actividade em Março 

de 2010, realiza trabalhos de vigilância e prevenção contra incêndios, 

nomeadamente através de limpezas florestais e queimadas controladas, 

mas também de apoio ao combate a incêndios e rescaldo.

O Centro de Estágios, enquanto equipamento 

desportivo polivalente, continua a atrair 

clubes profissionais de diversas modalidades, 

tanto nacionais como internacionais. Desde 

2010, foram cerca de vinte as equipas que 

escolheram Melgaço para realizarem a sua 

preparação.

No futebol marcaram presença o Impact de 

Montreal e o Lakeshore Soccer (Canadá), o 

Sport Luanda e Benfica, o CDR Libolo e o FC 

Bravos do Maquis (Angola), o Real Clube Celta 

de Vigo (Espanha), o Beijing Guoan (China), e 

as equipas nacionais do Leixões Sport Clube, 

Sporting Clube de Braga, Vitória de Guimarães, 

Vitória de Setúbal, Estoril Praia – Futebol Sad, 

a Selecção Nacional de Sub-15 e o Grupo 

Desportivo de Chaves.

Noutras modalidades estagiaram em Melgaço 

o Qatar Football Association (Futsal), o Marne 

et Gondoire Athlétisme e o Etente Sub Lyonnais 

(Atletismo), as selecções nacionais de Sub-16 

F e de Sub-18 M (Basquetebol) e a Selecção 

australiana de Andebol.

Acolheu ainda mini-estágios de preparação das chamadas escolinhas, como a Formação SC Rio 

Tinto, a Escola de Futebol Sporting Clube de Arcozelo ou a Escola de Futebol Hers Coussa (França), 

e Campus de Basquete, como o Rivas Ecopolis, e de Futebol, como o do RC Celta de Vigo.

Partindo do princípio de que os benefícios proporcionados pela floresta 

se estendem muito além desta, afectando de forma positiva os sistemas 

naturais, o Município aderiu ainda ao Projecto Floresta Comum, 

uma iniciativa da Quercus – Associação Nacional de Conservação da 

Natureza que pretende incentivar e envolver todos na reflorestação do 

território nacional, com autóctones portuguesas.

Em termos físicos, o SMPC procedeu ao reforço dos meios através da 

aquisição de uma lâmina limpa-neves, em forma de cunha, com uma 

largura útil de trabalho de 2.5 metros, e à construção de quatro pontos 

de água, para abastecimento de meios terrestres e aéreos, situados em 

Fiães, Paderne, Penso e S. Paio.

A equipa de Sapadores Florestais conta com cinco elementos, e dispõe de 
uma viatura, devidamente equipada e integrada no dispositivo de prevenção 

estrutural da Autoridade Florestal Nacional (AFN), identificada com o código SF 
24-111 Melgaço

Os novos pontos de água, com uma capacidade total de armazenamento de 
água na ordem dos 3.940 metros cúbicos, vêem reforçar a capacidade de 
intervenção no combate aos incêndios florestais

No âmbito do Projecto Floresta Comum foram já plantadas, na área do Centro 
de Estágios, cem árvores autóctones

DESPORTO

O Centro de Estágios acolhe equipas profissionais, nacionais e estrangeiras, de diversas modalidades
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Em termos de eventos desportivos, o Centro de Estágios organiza 

anualmente o Troféu Município de Melgaço, que, e desde 2001, já 

foi disputado por equipas como o FC Porto, o SC Braga, o Gil Vicente, o 

Marítimo da Madeira, o Celta de Vigo, o FC Paços de Ferreira, o Leixões 

SC, o Desportivo das Aves e o Estoril Praia. O Rio Minho por seu lado acolhe, desde 2011 e pelo terceiro 

ano consecutivo, o Campeonato Nacional de Slalom, 

disputado numa só prova de perícia em águas bravas, 

com correntes fortes, obstáculos e portas. Organizado pela 

Federação Portuguesa de Canoagem e pela Associação 

Melgaço Radical, as provas decorrem ao largo do Cais de 

São Marcos, no Peso.

Em termos de políticas desportivas e de partilha de 

equipamentos, o Município assinou, com os concelhos 

galegos de Arbo e A Cañiza, um protocolo de cooperação 
transfronteiriça que visa, e para além da intensificaão dos 

laços institucionais, a partilha da utilização de infraestruturas 

e equipamentos desportivos.

Ao longo dos últimos quatro anos tiveram lugar muitos outros eventos 
desportivos, como o Taekwondo Summer Camp, os XXVI Jogos Galaico-

Durienses, o Torneio Inter-associações Futsal Sub-20, o European Pró 

Showcase, o Sarau ou a Gala Dance & Fitness, entre outros.

O Troféu 2013 foi vencido pelo Estoril Praia ao Leixões, por 3-2, em grandes penalidades

O European Pró Showcase e os XXVI Jogos Galaico-Durienses são dois dos diversos eventos que tiveram lugar no Centro de 
Estágios

A edição 2013 do Campeonato Nacional de 
Slalom decorre a 31 de Agosto e 1 de Setembro

O protocolo de cooperação transfronteiriça foi assinado 
a 26 de Novembro de 2011, no Centro de Estágios, 
entre o Alcalde de Arbo, o Presidente da Câmara de 
Melgaço e o Tenente de Alcalde de A Cañiza



60 61

SOCIAL
O Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), reúne 

uma série de medidas de incentivo, à natalidade e/ou adopção, e de 

apoio, à primeira infância, aos jovens, às famílias numerosas e aos 

idosos, que visam, por um lado, incentivar a fixação de população no 

concelho e, por outro, amparar os menos protegidos.

O Município continua, conforme protocolado com o Ministério da Saúde, 

a assegurar o funcionamento da Unidade Móvel de Saúde (UMS), 

através da qual são prestados cuidados continuados de saúde, mediante 

visitas quinzenais ou semanais a diversas freguesias do concelho.

E porque a saúde também passa pela promoção de actividade física, dá 

também continuidade ao Projecto Actividade, desenvolvido com cerca 

de duzentos idosos, sob orientação de um profissional de desporto e o 

acompanhamento de uma equipa de enfermagem.

Em processo de instalação no concelho está a Universidade sénior, protocolada 

entre o Município e a Associação de Professores/Educadores, a Santa Casa da 

Misericórdia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, a Delegação 

local da Cruz Vermelha, a Associação Melgaço Radical e a Escola Superior de 

Desporto e Lazer.

O Protocolo, de cooperação entre as sete entidades outorgantes, prevê a 

concertação de esforços no sentido de promover a Universidade, destinada a 

indivíduos maiores de 55 anos, que queiram beneficiar de um contexto de formação 

informal e diferenciado.

FAMÍLIAS APOIADAS

IDOSOS ASSISTIDOS

No âmbito do PDSS mas também 

de outras medidas municipais, o 

apoio prestado às famílias passa 

por diversos apoios e incentivos, à 
educação, através da Acção social 

escolar e das Bolsas de formação, 

de incentivo à natalidade/
adopção, e de apoio à primeira 
infância, a casais jovens, e a 
famílias numerosas.

Desde 2010 foram atribuídos 162 

subsídios de natalidade/adopção, 

correspondentes a 86.500 euros, 

54 incentivos à formação, num 

total de 92.0501 destinados 

a estudantes do concelho que 

frequentem cursos públicos de 

nível 5, 6 ou 7 do Quadro Nacional 

de Qualificações, reembolsados 

28.327 euros a uma média anual 

de 9 agregados, relativos a 476 

comparticipações na mensalidade 

da creche dos filhos, 20.937,5 

euros de apoios aos escalões A e 

B da Acção social escolar, relativos 

a comparticipação de livros, 

material escolar e de alimentação 

de 573 alunos do Pré-escolar e 

do 1ºCiclo, e ainda pela alteração 

dos escalões de consumo de 

água, para famílias numerosas do 

concelho.

Em termos de habitação, e 

para além isenção de taxas 

de edificação para jovens 

até aos 35 anos, prevista no 

PDSS, a Câmara auxiliou, ao 

abrigo do Regulamento de 

apoio à criação de condições 

de habitabilidade, cerca de 29 

famílias desfavorecidas a realizar 

pequenas intervenções nas suas 

residências. Para além de beneficiarem de 50% de desconto nos preços praticados 

em todos os espaços culturais, desportivos e de lazer sob gestão 

municipal, os idosos do concelho são ainda convidados a participar 

em diversas actividades, organizadas localmente ou em rede, como 

é o caso dos passeios, ao Alentejo e a Santiago de Compostela, da 

celebração do Dia Mundial dos Avós, dos bailes de carnaval ou dos 

encontros anuais “Redes em Festa”.
O Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, 

implementado em finais de 2008, tem sido renovado 
anualmente, mantendo, na essência, as medidas e os 

objectivos que estiveram na sua origem

Em funcionamento desde 2006, o Projecto Actividade contribui para 
melhorar o estado físico e mental dos seus beneficiários

A Universidade Sénior de Melgaço, protocolada em Junho de 2012, 
encontra-se em processo de instalação

Em 2013 o encontro “Redes em Festa” reuniu, em Valença, cerca de 
500 idosos provenientes dos diversos concelhos do Vale do Minho
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Em termos dos equipamentos de resposta, entrou em 

funcionamento, na Freguesia de Chaviães, um Centro de Dia, 

gerido pelo Centro Paroquial e Social da freguesia, e através 

do qual são prestados cuidados diários a cerca de 25 idosos, 

e de apoio domiciliário a outros 65.

O apoio domiciliário é também assegurado, na parte alta do 

concelho, através do Centro Interparoquial do Alto do Mouro, 

e em Paderne, pela Associação Dona Paterna. Esta Associação 

promoveu ainda a construção de um Centro dia, actualmente 

em execução no Lugar de Além.

Para dar resposta a necessidades mais permanentes também 

a Santa Casa da Misericórdia promoveu a construção de um 

novo lar de idosos, entretanto concluído mas que aguarda, 

para entrar em funcionamento, a assinatura do acordo de 

cooperação com a Segurança Social.

O novo Lar, situado em Eiró, visa suprir as listas de espera 

neste tipo de apoio, e é composto por um edifício de dois 

pisos, com vinte quartos, salas de jantar e de convívio, 

espaços administrativos e de serviços, contando ainda, no 

exterior, com zonas ajardinadas e de estacionamento.

Para prevenir a dependência e institucionalização dos 

cidadãos mais idosos foi protocolado, entre o Município e o 

Instituto da Segurança Social IP, a intervenção de doze casas 

do concelho, ao abrigo do Programa Habitacional para 
Pessoas Idosas (PCHI).

O Centro de dia de Chaviães, em 
funcionamento sob tutela do Centro Paroquial 
e Social da freguesia, foi inaugurado a 6 de 
Outubro de 2010, pela então Secretária de 
Estado Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz

A oferta de apoio aos idosos será reforçada com a entrada em 
funcionamento do centro de dia de Paderne, prevista para 2014

O novo Lar da Santa Casa da Misericórdia encontra-se concluído, aguardando, para entrar 
em funcionamento, a assinatura do acordo de cooperação com a Segurança Social

Ao abrigo do PCHI foram intervencionadas uma habitação em Castro Laboreiro, uma em Cubalhão, duas em Parada do Monte, três em Paços, 
uma em Roussas, duas em Paderne e outra em S. Paio
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O Município participa ainda activamente na 

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

com os parceiros locais, o Diagnóstico 

Social, actualmente em revisão, e o Plano 

de Desenvolvimento Social do Concelho, 

dispondo de um Plano anual de actividades, 

ao abrigo do qual decorrem diversas iniciativas 

como os seminários “Ao encontro da 3ªidade” 

e “Alzheimer-desafios e novas perspectivas”. A 

rede social associa-se ainda a outras iniciativas, 

como foi o caso, em 2010, do Ano Europeu 

de combate à pobreza, ou as caminhadas 

solidárias, de angariação de fundos para a 

delegação do Norte da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro.

No campo da CPCJ, e para além do 

acompanhamento permanente das situações 

de risco, foram desenvolvidas iniciativas de 

prevenção, como o seminário “A violência no 

namoro” ou a exposição “Eu e a minha família”, 

entre outras, e proporcionada a realização de 

actividades lúdicas durante as pausas lectivas, 

nomeadamente através das iniciativas “Verão 

azul” e “Actividades de verão”.

A Rede Social organiza e/ou participa em 
seminários e acções diversas O processo de revisão do Plano 

Director Municipal (PDM) foi 

concluído, tendo a sua versão final 

sido aprovada pelo Executivo e pela 

Assembleia Municipais, a 20 e 23 de 

Fevereiro de 2013, respectivamente.

A versão final, em vigor, resulta dos 

acertos efectuados após o período 

legal de discussão pública e do 

parecer final favorável da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N). 

O Novo Plano mantém praticamente 

todas as áreas urbanas do anterior, 

registando apenas alguns acertos 

pontuais de adaptação à legislação 

em vigor.

PDM CONCLUÍDO

PLANEAMENTO

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
desenvolve diversas acções de prevenção de 
situações de risco
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ACESSIBILIDADES
A rede viária municipal sofreu melhoramentos diversos, através da conclusão da 

beneficiação da Rua da Calçada e da Estrada Municipal Principal 3, que liga a Vila 

a Castro Laboreiro, e ainda da requalificação da Rua de Eiró e abertura do novo 

acesso ao Lugar, entre Carvalho Lobo e o novo Lar da Santa Casa da Misericórdia.

O Município solicitou ainda, à Estradas de Portugal, a execução de uma rotunda 

entre a EN 202 e a EM 14, de ligação ao Centro de Estágios, de forma a prevenir o 

aumento da sinistralidade no actual cruzamento.

A área adjacente ao passadiço pedonal, no acesso ao Centro de Estágios, 

foi requalificada com a criação de um pequeno Parque desportivo e 
de lazer, equipado com seis aparelhos de ginástica sénior e respectivo 

painel informativo de utilização, contando ainda com uma área de 

descanso e estada, onde foi instalada uma pérgola, bancos, caixotes de 

lixo, bebedouro, iluminação pública e área ajardinada.

Ao longo destes quatro anos, e 

indo de encontro às necessidades 

especificas, foram realizadas 

intervenções, de construção, 

alargamento ou beneficiação, de 

diversos cemitérios paroquiais, 

bem como de construção ou 

adaptação de edifícios públicos a 

capelas mortuárias.

Foi o caso da construção do 

novo Cemitério da Freguesia 

de Paderne, equipado com 

Casa Mortuária e zona de 

estacionamento de apoio, e ainda 

do alargamento do Cemitério 

de Fiães. Em Paços, procedeu-se 

também à adaptação da antiga 

sede da junta a casa mortuária.

No que respeita aos acessos pedonais, foi criado, junto à EN 202, um novo acesso, 

entre a Vila (Galvão) e o Monte de Prado, que separa claramente o trânsito 

rodoviário do pedonal. A ligação realiza-se por passeio, entre a rotunda e o viaduto, 

decorrendo depois por um passadiço, em madeira, do qual fazem parte duas áreas 

de descanso.

O novo passadiço pedonal, com cerca de 640 metros, veio garantir segurança à circulação pedonal entre a 
Vila e a zona baixa de Prado

A ligação Vila-Castro Laboreiro foi beneficiada

Os acessos a Eiró foram melhorados

REQUALIFICAÇÕES

CEMITÉRIOS E CAPELAS

A ligação pedonal entre Galvão e Monte de Prado foi 
complementada com a criação de um Parque desportivo e de lazer

O novo Cemitério de Paderne tem uma 
capacidade inicial para 83 sepulturas e 87 

gavetões, estando equipado com capela 
mortuária e zonas de estacionamento
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REDES PÚBLICAS

No que respeita ao sistema 

público de abastecimento 
de água, concluíram-se os 

trabalhos de execução da rede 

de abastecimento à freguesias de 

Parada do Monte, tendo também 

sido executada, entre outras 

intervenções, a terceira e última 

fase do sistema de abastecimento 

a Fiães, e, mais recentemente, ao 

Ribeiro de Baixo e aos lugares das 

Brandas, em Castro Laboreiro.

Em termos de saneamento básico, 
concluíram-se e entraram em funcionamentos 

os sistemas de drenagem e tratamento de 

águas residuais domésticas das freguesias de 

Lamas de Mouro, abrangendo praticamente 

toda a Freguesia, à excepção dos lugares de 

Gavião e Alcobaça, e de Parada do Monte, 

abrangendo toda a Freguesia à excepção 

das Brandas. 

Foram ainda executadas, de forma faseada, 

as redes públicas das freguesias de Alvaredo 

e Penso, e ainda de Chaviães, Cristóval, Gave, 

Cousso (Cousso e Cela), Paderne (Pomares) e 

Fiães (1ªfase).

Fiães – Com a execução da terceira fase 
da rede toda a Freguesia, à excepção 
dos lugares de Erdeval e Alcobaça, 
ficou abrangida pelo sistema público de 
abastecimento

Castro Laboreiro – A rede pública de 
abastecimento foi estendida aos lugares 
de Ribeiro de Baixo, Coriscadas, Portela, 
Formarigo, Teso, Campelo, Curral do 
Gonçalo, Eiras, Prosedouro, Seara, 
Coriscadas, Falagueiras, Queimadelo, 
A-do-Freire, Outeiro, Antões e Rodeiro

Alvaredo – O sistema foi concluído, através da 2ª e 3ª fases de execução 
da rede e da sua ligação à ETAR, já existente na Zona Industrial, bem 
como da instalação de duas estações elevatórias

Chaviães – A rede de drenagem foi executada, numa extensão de 
aproximadamente 10Km, incluindo a implantação de 4 estações 
elevatórias e a construção de uma ETAR

Penso – Executou-se e concluiu-se, em duas fases, o sistema da Freguesia, 
incluindo a execução da rede e a sua ligação à ETAR já existente na Zona 
Industrial, e ainda a construção de uma estação elevatória, no Lugar de 
Paranhão

Cristóval – A execução da rede, numa extensão de aproximadamente 
11Km, englobou a implantação de 5 estações elevatórias e a construção 
de uma ETAR

Os sistemas públicos de tratamento de águas residuais domésticas e de abastecimento de água têm sido 

alvo de fortes investimentos municipais, através da execução e alargamento das redes, um pouco por todo o 

concelho.

Assim, e entre 2010 e 2013, foram investidos mais de 560 mil euros nos sistemas de abastecimento de água, 

tendo-se atingido um nível de cobertura concelhio de 97.3%, superando a meta da União Europeia. Ao nível 

dos sistemas de saneamento, onde foram investidos mais de 3.4 milhões, atingiu-se já uma cobertura de 

87.4%, numa crescente aproximação à meta de 90% da União Europeia.
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NOVAS TECNOLOGIAS
A Câmara Municipal procedeu à reformulação e/ou desenvolvimento da 

regulamentação da actividade municipal, com o objectivo de proceder à 

adequação, às sucessivas leis, das diversas práticas e procedimentos, tornando-os 

mais transparentes e acessíveis, quer para os serviços quer para os munícipes.

Desde 2010 foram perto de trinta os regulamentos aprovados, entre os quais os 

regulamentos municipais de urbanização e edificação, de publicidade e ocupação 

do domínio público e, mais recentemente, da Zona Industrial de Penso, já 

aprovado pelo Executivo, sendo submetido à aprovação da Assembleia Municipal 

em Setembro.

Dando seguimento ao previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP), o Município 

adoptou a Plataforma electrónica VortalGov, através da qual realiza, desde finais 

de 2009, procedimentos concursais de forma mais universal e transparente.

Continua a estar garantido o acesso gratuito à internet, através dos cinco 

computadores do Espaço Internet, desde 2011 em funcionamento 

na Casa da Cultura, e através dos dois Hotspots que disponibilizam 

cobertura Wi-Fi na zona central da Vila.

De forma a garantir uma maior divulgação da informação municipal junto 

dos munícipes, e indo de encontro às novas tendências de comunicação 

online, o Município entrou no mundo das redes sociais, criando uma 

página oficial no Facebook e um canal no Youtube, aderindo ao Twitter 

e ao Soundcloud, através dos quais partilha notícias, spots, eventos, 

imagens, reportagens, e muito mais

MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

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

Para além de divulgar informações através do Portal Municipal o Município 
aderiu a diversas redes sociais, indo de encontro às preferências dos munícipes
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CONSUMIDOR
A defesa dos direitos dos consumidores do concelho tem sido assegurada 

através da associação do Município ao CIAB – Centro de Informação, Mediação e 

Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo), formalizada por protocolo 

a 28 de Janeiro de 2010.

O protocolo foi este ano aprofundado, evoluindo para a criação de um Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor, em funcionamento no Espaço Memória 

e Fronteira, juntamente com o Gabinete de apoio ao E/Imigrante.

Através deste novo serviço, e de forma totalmente gratuita, qualquer munícipe 

pode solicitar informação e mediação de conflitos de consumo, através do CIAB, 

ao nível nacional e internacional.

Ao longo deste 4 anos foram perto de uma centena os pedidos de informação e/

ou mediação solicitados pelos munícipes ao CIAB.

O encerramento do Tribunal Judicial da Comarca, previsto no 

documento que estabelece as “Linhas estratégicas para a reforma e 

organização da estrutura judiciária” e no “Ensaio para reorganização 

da estrutura judiciária” foi, desde o início, contestado pelo Município, 

com base nos critérios que o próprio Ministério estabeleceu para a 

reorganização, nomeadamente no que se refere ao número médio de 

processos, à distância superior a uma hora até ao Tribunal Judicial mais 

próximo e ao próprio edifício, que é novo e da propriedade do Ministério 

da Justiça.

A 15 de Março deste ano o Município viu as suas razões reconhecidas, 

obtendo garantias, do próprio Ministério da Justiça, de que o Tribunal não 

encerra nem sofre qualquer desclassificação, ficando assim garantida a 

continuação da prestação de um serviço de justiça de proximidade à 

população. 

No âmbito da proposta de reorganização administrativa das 
freguesias, e apesar da oposição da Câmara e da Assembleia 

municipais, o Parlamento aprovou, a 7 de Dezembro de 2012, a 

proposta do Governo para a 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 de união aprovada foi da total responsabilidade da Unidade 

Técnica para a Reorganização do Território (UTRAT), já que as deliberações, 

do Executivo e da Assembleia municipais, foram no sentido de não 

apresentar qualquer proposta de reorganização, dado considerarem 

que o documento verde da Reforma Administrativa apresentado pelo 

Governo não previa uma verdadeira reforma administrativa do território, 

mas tão simplesmente a extinção/fusão de freguesias.

Contra esta reforma manifestaram-se também, a nível nacional, cerca de 

80% dos municípios portugueses.

DEFESA DO CONSUMIDOR TRIBUNAL NÃO ENCERRA

O novo Serviço Municipal de Informação ao Consumidor 
realizou, a 12 de Julho, uma sessão pública de esclarecimento

A luta contra o encerramento do Tribunal 
motivou exposições, reuniões com os 
responsáveis pelo Ministério da Justiça 
e até uma manifestação, no Terreiro do 
Paço

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
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ALVAREDO

REDES PÚBLICAS
Rede de saneamento – O sistema de tratamento de águas residuais 

domésticas da Freguesia foi concluído, através da execução da 2ª e 

3ª fases da rede de drenagem, bem como da sua ligação à ETAR, já 

existente na Zona Industrial.

A segunda fase incluiu a execução da rede nos lugares de Bouças, 

Fontainha, Charneca, Maninho, Padreiro, Pinheiro e Corredoura, e a 

instalação de uma estação elevatória no Lugar de Bouças. A terceira e 

última fase, abrangeu a execução da rede de drenagem nos lugares 

da Presa, Jogo da Bola, Fontaínha, Canda, Torre, Esteves, Fonte, Tróia, 

Sobreira e Carrasqueira, bem como a instalação de duas estações 

elevatórias.

Estrada Bouças/Rabosa – Procedeu-se à 

pavimentação, em tapete betuminoso, desta 

ligação.

Caminho da Barqueira – Foi efectuado o 

arranjo de um muro de suporte deste caminho, 

bem como o rebaixamento de valetas para 

escoamento de águas pluviais.

Ligação Presa/Casais – Executou-se o 

alargamento e a construção de muros de 

suporte nesta ligação.

Caminho do Sabugal – Procedeu-se à 

reparação e pavimentação de parte deste 

caminho, danificado pela passagem da rede 

pública de saneamento.

Lugar de Padreiro – Executou-se o arranjo de 

valetas, na antiga estrada nacional, bem como 

o encanamento de águas e o nivelamento do 

piso.

Lugar de Corredoura – Procedeu-se ao 

rebaixamento e alargamento de um acesso do 

Lugar, e respectiva pavimentação, em cimento.

Lugar do Carvalhal – Foi executada a 

pavimentação, em cimento, no largo do 

Carvalhal.

Lugar do Pinheiro – Está a ser realizado o 

alargamento do acesso ao Lugar, junto ao 

café “Reina”.

Cemitério – Procedeu-se à beneficiação 

diversas, tais como a pintura dos muros e a 

limpeza do espaço interior.

Garagem – Foi construída uma garagem, no 

Lugar do Côto, destinada a acolher o tractor e 

as alfaias.

Rêgo do Monte – Foi prestado apoio, em 

materiais e serviços, a esta levada.

Projecto “Viver Melhor em Alvaredo” – 

Continua a decorrer este projecto de promoção 

da saúde, que conta com o apoio de um 

médico e enfermeiros.

Estação meteorológica – Adquiriu-se uma 

estação meteorológica, que se encontra 

instalada no Lugar do Côto, destinada a apoiar 

os viticultores locais.

Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço 

da iluminação pública da Freguesia, através da 

substituição e colocação pontos de luz.

Segurança rodoviária – colocação de sinais 

de transito e espelhos.

Apoios – Têm sido prestados apoios diversos, 

às actividades dos jovens e idosos da Freguesia.

Diversos – limpeza de bermas, valetas e 

caminhos públicos da Freguesia.

Rede de saneamento

Ligação Presa/Casais

Lugar de PinheiroEstrada Bouças/Rabosa

Lugar de Corredoura

Estação meteorológica
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CASTRO LABOREIRO

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – A rede pública de abastecimento à freguesia foi 
reforçada, no Ribeiro de Baixo e nas Brandas.
A empreitada concretizada nos lugares das “Brandas” contemplou a 
execução de uma captação de água, localizada no planalto de Castro 
Laboreiro, a construção de um reservatório e a implantação de mais de 
20Km de rede de distribuição, permitindo assim abastecer os lugares de 
Coriscadas, Portela, Formarigo, Teso, Campelo, Curral do Gonçalo, Eiras, 
Prosedouro, Seara, Falagueiras, Queimadelo, A-do-Freire, 

 
Outeiro, Antões e Rodeiro.
No Ribeiro de Baixo a empreitada executada consistiu na implantação de 
uma rede de distribuição, que liga ao sistema do Ribeiro de Cima.
Por administração directa da Junta de Freguesia procedeu-se ainda à 
reparação dos depósitos de água que abastecem a população dos lugares 
de Cainheiras e Antões.
Ligação Museu/Castelo – Procedeu-se à pavimentação deste acesso, com 
execução das entradas das propriedades, alargamento e vedação de caminhos.

Ligação Cainheiras/Eiras – Foi efectuada a 
vedação das propriedades, com postes e rede 
plastificada.
Lugar da Vila – Foram executados trabalhos 
de reparação da Ponte velha e de limpeza das 
margens do Rio Laboreiro, dos dois lados da 
ponte.
Efectuou-se a pavimentação, em cimento, do 
Caminho da Corga da Ferraria e o ensaibramento 
do caminho de ligação à lixeira Porto-seco. 
Procedeu-se ao alargamento do caminho público 
do Vidual, com execução do respectivo muro 
de vedação, em pedra, e drenagem de águas 
pluviais.
Lugar das Coriscadas – Executou-se o 
alargamento e a pavimentação de um caminho 
público do Lugar.
Lugar de João Alvo – Procedeu-se à 
pavimentação do largo do Lugar.
Lugar do Barreiro – Foram colocados tubos 
e efectuada a pavimentação de um caminho 
público do Lugar.
Lugar do Rodeiro – Procedeu-se ao alargamento 
e à vedação das propriedades na ligação entre 
o caminho da Quingosta e do Monte, e ainda à 
reparação, em cimento, de um caminho público 
do Lugar.
Lugar da Ramisqueira – Procedeu-se à 
construção de um pontão num caminho público 

do Lugar, bem como à limpeza e pavimentação 
de dois outros caminhos.
Lugar do Ribeiro de Cima – Foi efectuado o 
alargamento e vedação de um pátio, no caminho 
público de Além.
Lugar do Ribeiro de Baixo – Foram executados 
trabalhos de reconstrução de um pontão, 
destruído pelo mau tempo.
Lugar de Portelinha – Procedeu-se à reparação, 
em cimento, de um caminho, bem como à 
limpeza das margens do regato.
Lugar de Falagueira – Foi executada a 
reparação, em cimento, de um caminho.
Lugar da Entalada – Procedeu-se à pavimentação 
de um caminho, em cimento.
Lugar da Seara – Decorreram trabalhos de 
pavimentação, em cimento, de um acesso no 
Lugar, com colocação de tubos de cimento, 
grades de ferro e tampas redondas.
Cemitério e Capela – Foi executada a pintura 
dos gradeamentos e portas de ferro, e do interior 
e exterior dos muros do cemitério. Na Capela 
efectuou-se a lavagem dos muros, a pintura das 
juntas e das paredes interiores.
Foram ainda colocadas mesas de granito nos 
cemitérios do Ribeiro de Baixo e de Cima.
Fornos comunitários – Procedeu-se à reparação 
dos fornos comunitários existentes nos lugares da 
Seara, Portelinha e Padrejouro.

Tanques públicos – Foi efectuado o restauro de 
diversos tanques públicos, nomeadamente nos 
lugares de Cainheiras, Várzea-Travessa, Campelo 
e Portelinha.
Sede da Junta – Procedeu-se à pintura de janelas 
e contras, bem como à colocação de canteiros, 
em alumínio.
Casa Mortuária – Foram efectuados serviços de 
pintura e também de carpintaria, no rodapé e nos 
bancos de madeira.
Sanitários públicos – Procedeu-se à pintura 
exterior e interior das duas instalações sanitárias 
públicas da Freguesia.
Centro Cívico – Foi efectuada a reparação das 
janelas deste espaço.
Posto de saúde – Decorreram trabalhos de 
reparação do telhado, com substituição de telhas.
Zona de Lazer das Veigas – Procedeu-
se à beneficiação, total, do equipamento 
polidesportivo.
Queimadas – Foram realizadas queimadas 
controladas em Coriscadas, numa área 
aproximada de 4 hectares, de forma a criar uma 
faixa de protecção ao Lugar. As queimadas, de 
prevenção de risco de incêndio, foram levadas 
a efeito pelo Gabinete Técnico Florestal do 
Município, com o apoio da equipa de Sapadores 
florestais e dos Bombeiros Voluntários.

Abastecimento de água

Lugar de João Alvo

Lugar do RamisqueiraLigação Museu/Castelo

Lugar do Barreiro

Tanques públicos
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CHAVIÃES

REDES PÚBLICAS
Rede de saneamento – Procedeu-se à execução da rede de drenagem 

de águas residuais domésticas, numa extensão de aproximadamente 

10Km, à implantação de 4 estações elevatórias, e à construção de uma 

ETAR, no acesso ao lugar das Bouças, onde é efectuado o tratamento 

dos respectivos efluentes. A execução desta empreitada permitiu que  

aproximadamente 98% da população da Freguesia esteja abrangida 

pelo sistema público de saneamento. 

Centro de Dia – Concluíram-se os trabalhos de adaptação e ampliação 

da antiga escola primária a centro de dia para idosos, inaugurado 

em Outubro de 2010, e em funcionamento 

sob tutela do Centro Paroquial e Social da 

Freguesia.

Estrada Casal/Bouça – Foi executada a 

pavimentação, em tapete betuminoso, de um 

troço deste caminho.

Estrada Municipal – Procedeu-se ao 

alargamento da estrada, junto ao Cemitério, 

de forma a disponibilizar espaço para 

estacionamento.

Zonas de estacionamento – Foram criados 

novos espaços de estacionamento, de apoio 

à Igreja e ao Cemitério, com uma área 

aproximada de 1.200 m2, e capacidade para 

cerca de 35 viaturas.

Sanitários públicos – Procedeu-se à 

construção de instalações sanitárias públicas, 

junto à Igreja.

Ligação Portela/Gondufe – Procedeu-se à 

execução de valetas nesta estrada.

Suportes dos contentores de lixo – Procedeu-

se à construção de suportes aos contentores 

de lixo, em diversos lugares da freguesia.

Capela do cemitério – Procedeu-se à 

instalação de luz eléctrica nesta capela, que 

também foi alvo de pequenos arranjos.

Monte do Côtaro – Foi efectuada a limpeza 

de mato na zona envolvente ao parque de 

merendas e de protecção à reflorestação do 

Baldio, realizada ao abrigo do Programa AGRO, 

em 2006. Procedeu-se ainda à limpeza de 

estradões e de matos na zona de reflorestação 

do Baldio.

Parque do Viso – Foi efectuado o arranjo 

do parque do Lugar do Viso, através da 

recolocação de mesas e de um fontanário de 

água potável.

Diversos – Foram levados a cabo pequenos 

arranjos no cemitério e efectuada a limpeza 

de valetas e aquedutos, um pouco por toda a 

freguesia.

Rede de saneamento

Estrada Casal/Bouça

Zonas de estacionamentoCentro de dia

Estrada Municipal

Parque do Viso
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COUSSO

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Foram realizadas intervenções várias na 

rede pública de abastecimento ao lugar da Cela, efectuada a limpeza e 

manutenção das nascentes que abastecem o lugar de Virtelo, substituída 

a bomba de água e realizada uma intervenção no reservatório do lugar 

de Cousso. As intervenções foram realizadas por administração directa 

da Junta de Freguesia.

 

Foi ainda ampliada a rede no Lugar da Cela

Rede de saneamento – Procedeu-se à execução da rede de drenagem 

de águas residuais domésticas dos lugares de Cousso e Cela, sendo 

os respectivos efluentes tratados nas novas ETAR de Cousso e Cela, 

respectivamente. No Lugar de Cousso procedeu-se ainda à construção 

de uma estação elevatória.

A rede de saneamento foi ainda prolongada a 

Aldeia, Lugar de Virtelo, onde se encontram e 

decorrer trabalhos de execução da rede.

Caminho Igreja/Tojeira – Precedeu-se ao 

alargamento de parte deste caminho, situada 

no Lugar de Cousso.

Acesso ao Largo do Cubato - Foi efectuado 

o alargamento, em zonas pontuais, so acesso 

ao Largo, de forma a possibilitar a passagem 

de viaturas de maior porte. As vedações foram 

realizadas em pedra.

Caminho da Eirinha – Procedeu-se ao 

alargamento deste caminho, no Lugar de 

Virtelo, que está a ser pavimentado, em cubo. 

Foi ainda efectuado o reforço de um muro 

de suporte e recuperadas umas antigas 

“Alminhas”.

Escola antiga – Concluíram-se os trabalhos 

de construção dos muros de vedação e de 

colocação dos portais na antiga casa da 

escola de Cousso.

Queimadas – Foram realizadas queimadas 

controladas, na área do Monte de São Tomé, 

numa extensão com cerca de 13.5 hectares. As 

queimadas, de prevenção de risco de incêndio, 

foram levadas a efeito pelo Gabinete Técnico 

Florestal do Município, com o apoio da equipa 

de Sapadores florestais e dos Bombeiros 

Voluntários.

Diversos – Decorreram trabalhos de limpeza 

de bermas e valetas, por toda a freguesia.

Rede de saneamento - Cousso

Caminho Igreja/Tojeira

Escola antigaRede de saneamento - Cela

Caminho da Eirinha

Queimadas



82 83

CRISTÓVAL

REDES PÚBLICAS
Rede de saneamento – Procedeu-se à 

execução da rede de drenagem de águas 

residuais domésticas da Freguesia, numa 

extensão de aproximadamente 11Km, 

incluindo a implantação de 5 estações 

elevatórias, e a construção de uma ETAR no  

 

acesso ao Lugar de Cevide, onde é efectuado 

o tratamento dos respectivos efluentes. 

A realização desta empreitada permitiu que 

aproximadamente 95% da população da 

Freguesia esteja abrangida pelo sistema 

público de saneamento. 

Lugar de São Gregório – Procedeu-se ao 

arranjo do centro do Lugar, junto à Igreja, 

refeito o piso e a canalização de águas pluviais.

Estrada da Mouriga – Foi efectuada a 

pavimentação, em asfalto, desta estrada.

Caminho de Tortim – Procedeu-se à 

pavimentação deste acesso, em calceta.

Estradão – Foi feito o melhoramento do 

estradão que liga o Campo de tiro e o parque 

de merendas aos depósitos de água.

Cemitério paroquial – Procedeu-se à 

realização de melhoramentos diversos no 

espaço, nomeadamente através da capea e 

pintura dos muros, da abertura de uma nova 

entrada e da execução de novas sepulturas.

Procedeu-se ainda à compra de um 

campo neste largo, destinado a parque de 

estacionamento e a acolher eventos da 

Freguesia.

Junto ao Cemitério foi ainda executado um 

largo, de apoio, pavimentado em asfalto.

Junta de Freguesia – Foi executada uma 

pequena beneficiação do lago, frente à sede 

da Junta.

Fontanários públicos – Procedeu-se à 

construção de dois fontanários, nos lugares 

de Igreja e Cevide. Em Igreja foram ainda 

colocados bancos de pedra, de apoio ao 

fontanário.

Procedeu-se ainda à remodelação da Fonte do 

Morgado, na Rua Verde.

Iluminação pública – Foi realizado o reforço 

da iluminação pública da Freguesia, através 

da substituição e colocação de novos pontos 

de luz.

Rede de saneamento

Estrada da Mouriga

Cemitério paroquial

Lugar de São Gregório

Caminho de Tortim

Parque de estacionamento
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Brasão

CUBALHÃO

Ligação Orjaz/Cavaleiro Alvo (S. Paio) – Foi 

efectuada a abertura deste acesso, que liga as 

duas freguesias. 

Ligação Veigas/Portela – Procedeu-se ao 

alargamento deste caminho, bem como à 

construção de muros de suporte.

Escolas primárias – Após a cedência, pela 

Câmara, dos edifícios das escolas primárias de 

Cubalhão e de Orjaz, por um período de 25 

anos, procedeu-se à recuperação dos mesmos, 

com vista à sua adaptação a centros de convívio 

para idosos. No espaço exterior serão instalados 

parques infantis.

Garagem/armazém – Procedeu-se à criação de 

um espaço fechado, no espaço da antiga escola, 

destinado ao armazenamento de materiais e a 

acolher o tractor da Junta. 

Junta de Freguesia – A sede da Junta foi alvo de 

beneficiações diversas, tais como a reparação do 

telhado e das janelas, e ainda de pintura interior.

Toponímia – O processo de definição da 

toponímia da Freguesia encontra-se concluído, 

conduzido à nomeação e colocação de placas 

de rua e números de polícia, em granito.

Brasão – O Brasão da Freguesia já se encontra 

aprovado pelas entidades competentes.

Diversos – Foram levados a cabo trabalhos 

de limpeza no Cemitério (Lugar de Baixo), em 

valetas e caminhos públicos, e ainda efectuada 

a poda das árvores da freguesia.

Ligação Orjaz/Cavaleiro Alvo (S. Paio)

Escola primária de Cubalão

Toponimia

Ligação Veigas/Portela

Escola primária de Orjaz
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FIÃES

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Concluiu-se 

a terceira e última fase de execução da 

rede pública de abastecimento de água, 

abrangendo praticamente toda a Freguesia, à 

excepção dos lugares de Ervedal e Alcobaça.

 
Rede de saneamento – Foi executada a 

empreitada denominada “Saneamento à 

Freguesia de Fiães - 1ªfase”, e que consistiu na 

implantação de aproximadamente 3Km de rede 

de drenagem de águas residuais domésticas e 

a construção de uma ETAR, localizada no lugar  

 

da Balsada, onde é efectuado o tratamento dos 

respectivos efluentes. A intervenção ocorreu 

nos lugares de Adavelha, Fulão, Porto Carreiro, 

Faval, Balsada e Adedela.

Alameda do Convento – Procedeu-se à 

requalificação da Alameda, junto ao Convento, 

nomeadamente através da substituição de 

pavimentos, da lavagem e reparação de 

muros, da colocação de mobiliário urbano e 

de pontos de luz.

Cemitério paroquial – Concluíram-se os 

trabalhos de alargamento do cemitério, que 

passou a dispor de mais 56 campas, tendo 

ainda sido recuperada a Fonte da Madalena.

Cemitério da Adedela - Executou-se uma 

pequena ampliação a este cemitério, que 

possibilitou a abertura de 18 novas campas. 

No exterior foi ainda criado um espaço de 

estacionamento.

Caminho da Froula – Procedeu-se ao 

alargamento, construção de muros de 

suporte e pavimentação deste caminho, em 

Soutomendo de Baixo.

Ligação Adedela/Alcobaça – Foi efectuada a 

reconstrução de um muro de suporte, situada 

nas proximidades da Sede da Junta, que 

desmoronou devido ao mau tempo.

Estradão – Efectuou-se a abertura de um 

estradão, entre Porto Sapo e Outeiro da Loba, 

de acesso aos montes e ao parque eólico.

Os trabalhos executados constaram de 

abertura, da construção de valetas e travessias 

de águas, da compactação de terras e da 

pavimentação, em calçada à portuguesa, de 

uma parte do estradão de acesso ao Lugar de 

Outeiro da Loba.

Ponto de água – Procedeu-se à construção 

de um ponto de água para abastecimento 

de meios terrestres e aéreos de combate a 

incêndios florestais. 

A charca, com 35m de comprimento, 25m 

de largura e 2.5m de profundidade, tem uma 

capacidade de armazenamento de 1.300 

metros cúbicos de água.

Queimadas – Foram realizadas queimadas 

controladas, na área do Parque eólico de 

Picos, numa extensão com cerca de 40 

hectares, e em Candoza e Vila do Conde, 

numa área aproximada de 10 hectares. As 

queimadas, de prevenção de risco de incêndio, 

foram levadas a efeito pelo Gabinete Técnico 

Florestal do Município, com o apoio da equipa 

de Sapadores florestais e dos Bombeiros 

Voluntários.

Diversos – Foram levados a cabo trabalhos de 

limpeza em bermas, valetas e aquedutos, por 

toda a freguesia.

Rede de saneamento

Cemitério paroquial

EstradãoAlameda do Convento

Cemitério da Adedela

Ponto de água
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GAVE

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Procedeu-se à 

limpeza das nascentes e dos reservatórios de 

abastecimento de água, sob administração 

directa da Junta de Freguesia.

 
Rede de saneamento – Foi executada uma 

empreitada consistindo na implantação de 

uma rede de drenagem com mais de 4,5Km, 

uma estação elevatória e uma ETAR, localizada 

no lugar do Prouteiro, na qual são tratados 

todos os respectivos efluentes. 

Ligação Ponte de Cela/Pereiro – Procedeu-se 

ao alargamento e pavimentação deste acesso, 

bem como a construção dos respectivos muros 

de suporte.

Ligação Lameiro/Coelhos – Foram executados 

trabalhos de alargamento e de construção 

de muros neste caminho, que também foi 

pavimentado.

Ligação Aveleira/Branda do Rio/
Queimadelo – Procedeu-se ao nivelamento e 

à pavimentação, em calçada, desta ligação.

Ligação Queimadelo/Carvalho – Foi 

rectificado o traçado deste caminho, que foi 

posteriormente pavimentado, em calçada.

Caminho Rebolal – Executou-se ao 

alargamento, a construção de muros de 

suporte e a pavimentação, em cimento, deste 

caminho, situado no Lugar de Eiriz.

Largo de Moreira – Procedeu-se à valorização 

deste espaço, através da colocação de bancos 

e de floreiras.

Cemitério paroquial – Foram criadas 24 novas 

sepulturas no espaço do cemitério paroquial.

Junta de Freguesia – Procedeu-se à 

beneficiação do largo de trás da sede 

da Junta, através de nova pavimentação 

e ajardinamento. Procedeu-se ainda à 

beneficiação e pintura da fachada do edifício.

Posto médico – Encontram-se a decorrer os 

trabalhos de beneficiação de um espaço, no 

edifício da sede da Junta, destinado a posto 

médico.

Estradão – Foi efectuada a limpeza de três 

estradões dos montes da Freguesia, entre 

Baldosas e Eiriz, numa extensão de cerca de 

4 Km. As limpezas, realizadas no âmbito de 

acções de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(DFCI), foram levadas a efeito pela equipa de 

Sapadores florestais do concelho.

Queimadas – Foram realizadas queimadas 

controladas, no Lugar da Baldosa, numa 

extensão com cerca de 8.5 hectares. As 

queimadas, de prevenção de risco de incêndio, 

foram levadas a efeito pelo Gabinete Técnico 

Florestal do Município, com apoio da equipa 

de Sapadores florestais e dos Bombeiros 

Voluntários.

Diversos – Procedeu-se à limpeza de valetas 

em toda a freguesia.

Rede de saneamento

Largo de Moreira

Junta de FreguesiaLigação Ponte de Cela/Pereiro

Cemitério paroquial

Estradão
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LAMAS DE MOURO

REDES PÚBLICAS
Rede de saneamento – Concluiu-se a 

empreitada de execução da rede pública de 

drenagem e tratamento de águas residuais, 

que abrange praticamente toda a Freguesia, à 

excepção dos lugares de Gavião e Alcobaça. 

A empreitada consistiu na execução da rede,  

 

a instalação de três estações elevatórias e a 

construção de uma ETAR, na qual é efectuado 

o tratamento dos respectivos efluentes. 

Pavimentações -  Procedeu-se à pavimentação, 

em tapete betuminoso, no troço de passagem 

da rede de saneamento, entre a Igreja, o Lugar 

de Cima, Touça até à Igreja.

Lugar de Porto Ribeiro – Foi efectuado o 

calcetamento, em calçada à portuguesa, de 

um caminho do lugar.

Cemitério paroquial – Procedeu-se à 

beneficiação dos passeios interiores, e ao 

seu revestimento. Melhorou-se a escadaria 

de acesso, através da redução do seu declive 

e da colocação de um corrimão. Foi ainda 

colocado gradeamento nos limites exteriores 

do cemitério.

Antiga escola primária – Deu-se continuidade 

aos trabalhos de recuperação do edifício, com 

vista à sua futura adaptação a casa mortuária.

Sede da Junta – Realizaram-se trabalhos de 

beneficiação do espaço interior, através da sua 

pintura e do revestimento, em madeira, das 

paredes.

Igreja paroquial – Procedeu-se ao 

revestimento, em madeira de castanho, do 

tecto da capela-mor.

Tanques públicos – Foram beneficiados os 

quatro tanques públicos da Freguesia, através 

de melhoramentos diversos.

Diversos – Efectuaram-se trabalhos de limpeza 

de valetas, bermas e caminhos públicos.

Rede de saneamento

Lugar de Porto Ribeiro

Antiga escola primária 

Pavimentações

Cemitério paroquial

Tanques públicos
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PAÇOS

Sede da Junta - Procedeu-se à adaptação de 

parte do edifício da antiga escola primária, 

para acolher a Junta de Freguesia

Casa mortuária – Foi efectuada a adaptação 

da antiga sede da junta a casa mortuária, e 

colocado um banco de apoio, em madeira, na 

varanda.

Largo da Igreja e Cemitério – Procedeu-se à 

colocação de gradeamento, de protecção às 

zonas de estacionamento criadas neste Largo, 

e ainda à execução de passeios.

Adro da Igreja – Colocaram-se quatro bancos, 

em madeira, de apoio à Igreja.

Instalações sanitárias – Foram erguidas 

novas instalações sanitárias públicas, de apoio 

à Igreja e ao Cemitério. A cave funcionará 

ainda como espaço de arrumação para 

utensílios de trabalho.

Ligação Govendo de Cima/Esporão 
(estrada velha) – Procedeu-se à beneficiação 

desta ligação, à construção de muros de 

suporte e à sua pavimentação.

Lugar de Beleco – Está a ser executada a 

demolição do antigo tanque de lavar, de forma 

a facilitar o acesso ao Lugar, nomeadamente 

pela viatura do INEM.

Diversos - Procedeu-se à limpeza de bermas 

e valetas, e à desobstrução de aquedutos, nos 

caminhos públicos da freguesia.

Sede da Junta

Largo da Igreja e Cemitério

Instalações sanitários

Casa mortuária

Adro da Igreja

Lugar de Beleco
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PADERNE

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Foram executados, 

por administração directa da Junta de 

Freguesia, trabalhos de beneficiação da 

área de captação de água pública, para 

abastecimento aos lugares de Saínde e 

Estivadas. Simultaneamente o Município  

 

procedeu à implantação de diversas tubagens, 

com vista a uma futura remodelação da rede 

de distribuição de água.

Rede de saneamento – Procedeu-se à 

execução da rede de drenagem de águas 

residuais domésticas do Lugar de Pomares, cujo  

 

efluente é tratado na ETAR da Cela (Cousso). 

Realizaram-se ainda outras intervenções e 

na Freguesia, nomeadamente nos lugares de 

Souto e Queirão, Penelas e Longarinha, cujos 

efluentes são tratados na ETAR de Remoães 

(Águas do Noroeste).

Centro de dia – Está a proceder-se à 

remodelação e ampliação da antiga escola de 

Além, com vista à instalação de um centro de 

dia para idosos, desenvolvido pela Associação 

Social e Cultural D. Paterna.

Cemitério – Concluíram-se os trabalhos de 

construção do novo cemitério da Freguesia, 

provido com capela mortuária e zona de 

estacionamento, e com uma capacidade inicial 

para 83 sepulturas e 87 gavetões.

Ligação Queirão/Feira do Gado – Procedeu-

se à segunda fase de pavimentação desta 

ligação, em tapete betuminoso.

Estrada de Granjão - Procedeu-se ao 

alargamento, à construção de muros de 

suporte e à pavimentação desta estrada.

Caminho em Saínde – Foi efectuada a 

pavimentação, em cimento, de um caminho 

no Lugar.

Ponto de água – Procedeu-se à construção 

de um ponto de água para abastecimento 

de meios terrestres e aéreos de combate a 

incêndios florestais. 

O reservatório, em betão armado, com 

10m de comprimento, 8m de largura e 3m 

de profundidade, tem uma capacidade de 

armazenamento de 240 metros cúbicos de 

água.

Iluminação pública – Procedeu-se ao reforço 

da iluminação pública, através da colocação 

de novos pontos de luz em diversas zonas da 

Freguesia.

Diversos – Foram realizados trabalhos de 

limpeza de valetas, por toda a freguesia.

Rede de saneamento

Cemitério

Estrada de GranjãoCentro de dia

Ligação Queirão/Feira do Gado

Ponto de água
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Ligação Carrascal/Cortegada

PARADA DO MONTE

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Concluíram-se 

os trabalhos de execução da segunda fase 

da rede pública de abastecimento de água. 

A sua execução permitiu a cobertura em 

praticamente toda a Freguesia, à excepção 

das Brandas.

 
Rede de saneamento – Executou-se a 2ª e 

última fase da rede de drenagem de águas 

residuais domésticas da Freguesia, englobando 

a implantação de uma estação elevatória, no 

lugar da Costa, a ligação desta parte à rede de 

drenagem executada na 1ªfase, sendo todos os  

 

efluentes tratados na ETAR, construída na 1ªfase.

Caminho do Gorgolo – Foi executada a 

pavimentação, em betão, deste caminho, que 

liga o Lugar do Casal a Cortegada.

Lugar da Lagarteira – Foi realizada a 

pavimentação, em cubo, de um largo do lugar.

Caminho Dosouteiro -  Foi efectuado o 

alargamento e a pavimentação deste caminho, 

até ao Largo de São Marcos. 

Lugar do Carrascal – Foi efectuado o 

alargamento e a pavimentação de um 

caminho do lugar, bem como reconstruído o 

seu muro de vedação.

Lugar da Cortegada – Procedeu-se à 

pavimentação, em betão, de um acesso no 

lugar, com construção de travessias de águas 

de regadio.

Acesso a Chão de Madeiro – Decorreram 

trabalhos de canalização de águas de 

regadio e pluviais, bem como se procedeu à 

pavimentação do acesso, em betão.

Lugar do Côto Santo – Foram refeitos dois 

muros de suporte à estrada municipal, que se 

encontravam danificados pelo mau tempo.

Ligação Carrascal/Cortegada – Procedeu-se 

à construção de valetas e de travessias nesta 

estrada, até à Portela.

Diversos – Vão sendo levados a cabo 

trabalhos de limpezas em valetas e caminhos, 

em diversos lugares da freguesia.

Abastecimento de água

Caminho do Gorgolo

Caminho Dosouteiro

Rede de saneamento

Lugar da Lagarteira



98 99

Queimadas

PENSO

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Procedeu-se ao 

alargamento da rede de abastecimento ao 

Lugar de Paradela e à renovação da rede em 

Casalmaninho.

Rede de saneamento – Procedeu-se à 

execução e conclusão, em duas fases, do  

 

sistema de tratamento de águas residuais 

domésticas da Freguesia, incluindo a sua 

ligação à ETAR já existente na Zona Industrial 

e a construção de uma estação elevatória, no 

Lugar de Paranhão.

Na primeira fase, os trabalhos decorreram ao  

 

longo da EN 202, entre o Bairro Pequeno e a 

Rabosa, e ainda em Ranhó. A segunda fase 

abrangeu os restantes lugares da Freguesia, à 

excepção de parte do Lugar do Pombal.

Centro de Convívio – Concluíram-se 

os trabalhos de adaptação da antiga 

escola primária a centro de convívio, com 

pavimentação do recinto exterior e colocação 

de candeeiros de iluminação. 

Ponto de água – Procedeu-se à construção 

de um ponto de água para abastecimento 

de meios terrestres e aéreos de combate a 

incêndios florestais. 

A charca, com 37.5m de comprimento, 20m 

de largura e 2.5m de profundidade, tem uma 

capacidade de armazenamento de 1.200 

metros cúbicos de água.

Queimadas – Foram realizadas queimadas 

controladas, no Monte de São Tomé, numa 

extensão com cerca de 11.5 hectares. As 

queimadas, de prevenção de risco de incêndio, 

foram levadas a efeito pelo Gabinete Técnico 

Florestal do Município, com o apoio da equipa 

de Sapadores florestais e dos Bombeiros 

Voluntários.

Diversos – Procedeu-se à limpeza de bermas, 

valetas e caminhos públicos da Freguesia.

Rede de saneamento

Centro de convívio

Rede Saneamento

Ponto de água

Limpezas
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PRADO

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Procedeu-se 

à remodelação de troços da rede pública 

de abastecimento, nas ligações Outeirão/

Bouços, Outeirão/Barronda, Bouços/Buraco e 

Gândaras.

 
Rede de saneamento – Procedeu-se à 

execução da rede de saneamento no Lugar de 

Bouça, incluindo a instalação de uma estação 

elevatória.

Caminho Vila Nova/Galvão – Concluíram-

se os trabalhos de execução de muros e a 

reposição de latadas neste caminho.

Acesso ao cemitério – Procedeu-se à 

reparação do pavimento do acesso ao 

cemitério paroquial, que se encontrava 

degradado.

Acesso Outeirão/Bouços – Procedeu-se à 

reparação do pavimento deste acesso que 

se encontrava bastante danificado devido às 

obras de beneficiação da rede de água.

Acesso pedonal – Foi criado um acesso 

pedonal, paralelo à EN 202, entre o cruzamento 

do Centro de Estágios (Prado) e a Rotunda de 

Galvão (Vila).

Parque de Lazer – A ligação pedonal entre 

Galvão e o cruzamento do Centro de Estágios 

foi complementada com a criação de um 

pequeno parque desportivo e de descanso, 

implantado na área adjacente ao passadiço. O 

parque está equipado com seis aparelhos de 

ginástica sénior e respectivo painel informativo 

de utilização.

Cemitério paroquial - Havendo interessados 

na sua aquisição a Junta de Freguesia procedeu 

à construção de 10 novas sepulturas, de duas 

“funduras”, totalmente aparelhadas. 

Centro de Reabilitação – Procedeu-se à 

execução, no Centro de Reabilitação/APPACDM, 

de rampas de acesso para cadeiras de rodas, 

bem como à limpeza do principal acesso a 

este estabelecimento de ensino.

Sede da Junta - Foram executadas pequenas 

obras de beneficiação nos espaços interior 

e exterior do edifício da Sede da Junta de 

Freguesia.

Iluminação pública – Foram colocados cinco 

novos “pontos de luz” e tem sido solicitada 

aos serviços competentes a reparação 

de pontos de luz, em diversos lugares da 

freguesia, que se encontravam danificados. 

Foram ainda removidos alguns postes que se 

encontravam abandonados na via pública e 

em propriedades privadas da freguesia.

Beneficiações – Procedeu-se à beneficiação de 

diversas bermas e entradas em propriedades 

que se encontravam desniveladas devido à 

pavimentação, nas estradas entre Prado e 

Paderne, e na ligação entre o lugar de Serra 

e da Breia.

Diversos – Tem sido efectuada a limpeza 

de valetas e aquedutos, um pouco por 

toda a freguesia, e no Cemitério Paroquial. 

Continuando o apoio ao melhoramento 

de regadios, confinantes com a via pública, 

procedeu-se, também, à conclusão da 

beneficiação da presa de Bouça Nova.

Rede de Saneamento

Acesso pedonal

Cemitério paroquialAcesso Outeirão/Bouços

Parque de lazer

Beneficiações
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Acesso à Ponte da Folia

REMOÃES

Acesso à Sede da Junta – Procedeu-se ao 

alargamento e pavimentação do acesso viário 

ao edifício da Junta de Freguesia, bem como à 

construção de muros de suporte.

Adro da Igreja – Procedeu-se ao calcetamento 

deste espaço, e à sua iluminação. 

Largo da Igreja – Este largo foi embelezado 

com ajardinamento e a colocação de bancos 

de granito.

Cemitério Velho – Procedeu-se a lavagem 

da pedra dos muros e à reconstrução das 

juntas em cimento. Colocaram-se mosaicos 

em todos os passeios do cemitério e efectuou-

se a pintura das paredes. Procedeu-se ainda 

à colocação de um corrimão, em inox, nas 

escadas de acesso.

Cemitério novo – Foram colocados mosaicos 

em todos os passeios interiores, efectuada 

a divisão de terreno e a construção de 

novas sepulturas. A beneficiação do espaço 

incluiu ainda a pintura geral dos muros, o 

assentamento de bancos, de um Cruzeiro e 

o revestimento das escadas, em granito. Foi 

ainda colocada uma rampa de acesso para 

deficientes e um corrimão de apoio.

Cruzamento do Cruzeiro – Procedeu-se ao 

alargamento, pavimentação e à reconstrução 

do muro de suporte neste largo.

Cruzeiro/Folia – Foi efectuada a recuperação 

da valeta de recolha de águas pluviais, entre o 

Cruzeiro e o Lugar da Folia.

Acesso à Ponte da Folia – Procedeu-se ao 

alargamento deste acesso, com colocação de 

tubos de aguais pluviais e construção de muro 

de suporte, em pedra.

Iluminação pública – Foram colocados novos 

postes de iluminação, em locais em que esta 

se encontrava deficitária.

Homenagem – Em homenagem ao Padre 

Justino Afonso, Pároco da Freguesia e exemplo 

de humildade e abnegação, foi adquirida e 

mandada gravar uma placa, colocada no 

espaço ajardinado, junto à Igreja.

Diversos – Foram levados a cabo trabalhos 

de limpeza nos cemitérios e em valetas e 

caminhos públicos. Procedeu-se também à 

recuperação de bermas, nos lugares de Folia 

e Portela.

Acesso à Sede da Junta

Cemitério novo

Cemitério velho

Cruzamento do Cruzeiro

Homenagem
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ROUSSAS

Acesso a Eiró – Foi aberto um novo acesso 

viário na Freguesia, entre Carvalho Lobo e 

o novo Lar da Santa Casa da Misericórdia. 

O acesso, com uma extensão aproximada 

de 225 metros lineares, tem duas vias de 

circulação, passeios, zonas de estacionamento 

e iluminação pública.

Rua de Eiró - Procedeu-se à beneficiação da 

Rua de Eiró, através da substituição das infra-

estruturas de abastecimento de água e de 

águas pluviais, do enterramento de linhas 

telefónicas, do alargamento da ponte e da 

pavimentação.

Caminho da Cabana – Procedeu-se à 

pavimentação, em cubo, de dois caminhos 

neste Lugar, e ainda à captação de água 

pública.

Caminho Regadinhas/Paçô (1ªfase) – Foram 

executados trabalhos de construção de muros 

de suporte, e de captação e canalização 

de águas neste acesso, que também foi 

pavimentado, em tapete betuminoso.

Estrada Côto da Pena – Foi executada uma 

travessia de águas bravas.

Estrada Bilhões/Sobral – Foram colocadas 

novas tubagens de água, nas entradas das 

propriedades, e construídas valetas em alguns 

troços.

Ligação Carvalhos/Pombeira – Foram 

reconstruídos os muros de suporte desta 

ligação, e refeitas as valetas.

Caminho Quinta/Oleiros – Procedeu-se à 

execução de valetas e à colocação de tubos, 

nas entradas das propriedades.

Estradão de Espinheiro – Procedeu-se à 

colocação de tubos para travessia de águas 

de regadio.

Lugar de Lobiô – Foi executada a 

pavimentação, em cimento, dos caminhos 

interiores do Lugar, e colocados novos 

gradeamentos de águas pluviais.

Largo da Igreja – Foi efectuada a 

repavimentação, em tapete betuminoso, deste 

largo.

Cemitério paroquial – Foram executados 

diversos melhoramentos no cemitério junto à 

Igreja, nomeadamente de reparação e pintura 

de muros e beneficiação do passeio.

Sede da Junta – Procedeu-se à beneficiação 

do edifício, através do seu isolamento exterior 

e pintura.

Diversos – Foi efectuada a limpeza de valetas 

e aquedutos, um pouco por toda a freguesia, e 

no Cemitério Paroquial.

Acesso a Eiró

Lugar de Lobiô

Cemitério paroquial

Caminho Regadinhas/Paçô (1ªfase)

Largo da Igreja

Sede da junta
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SÃO PAIO

REDES PÚBLICAS
Abastecimento de água – Foi executada 

uma nova captação, junto aos depósitos, para 

reforço da rede pública de abastecimento, 

realizada por administração directa da Junta 

de Freguesia.

 
Ligação Cavaleiro Alvo/Orjaz (Cubalhão) – 

Foi efectuada a abertura deste acesso e a sua 

pavimentação, em tout-venant.

Caminho Carvalha Furada – Procedeu-se ao 

alargamento do troço restante deste caminho, 

que fez a ligação à estrada de Cavaleiro Alvo.

 
Ligação do Paço – Realizou-se o alargamento 

deste caminho, e a respectiva pavimentação, 

em cimento

Ligação Manguela/Gaia – Foi executada a 

pavimentação, em cimento, desta ligação.

Ligação Barreira/Roussas – Foi executado 

o alargamento de parte desta ligação, a 

construção de muros de suporte e a travessia 

de águas.

Lugar de Cavaleiro Alvo – Procedeu-se à 

beneficiação de um pequeno largo do Lugar, 

através de pavimentação, em cubo.

Junta de Freguesia – Realizaram-se trabalhos 

de adaptação da antiga escola primária a sede 

da Junta, bem como de arranjo do espaço 

exterior.

Largo do Cemitério – Procedeu-se à 

pavimentação, em cimento, deste largo, 

destinado a parque automóvel. O espaço será 

ainda ajardinado.

Adro da Igreja – Foi fornecido o cubo para a 

beneficiação do Adro.

Baldios – Está a decorrer a limpeza da zona 

florestal, numa área de 70 hectares.

Ponto de água – Procedeu-se à construção 

de um ponto de água para abastecimento 

de meios terrestres e aéreos de combate a 

incêndios florestais. 

A charca, com 30m de comprimento, 25m 

de largura e 2.5m de profundidade, tem uma 

capacidade de armazenamento de 1.200 

metros cúbicos de água.

Iluminação pública – Realizou-se o reforço da 

iluminação pública da Freguesia, através da 

colocação de novos pontos de luz no Largo 

do Cemitério.

Numeração das habitações – Foram 

atribuídos, e colocados, os números de porta/

polícia em toda a Freguesia.

Diversos – Foram levados a cabo trabalhos de 

limpeza, em valetas e caminhos públicos da 

freguesia.

Largo do Cemitério

Ligação Barreira/Rouças

BaldiosLigação Manguela/Gaia

Junta de Freguesia

Ponto de água
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São Julião

VILA

Rua da Calçada – No âmbito do processo de 

regeneração urbana da sede do concelho, 

concluíram-se os trabalhos de requalificação 

desta Rua, através da sua infra-estruturação, 

da substituição de passeios e da iluminação 

pública, e ainda da sua repavimentação.

Acesso pedonal – Foi criado um acesso 

pedonal, paralelo à EN 202, entre a Rotunda 

de Galvão (Vila) e o cruzamento do Centro de 

Estágios (Prado).

Zona Histórica – Procedeu-se à renovação 

da iluminação do Centro Histórico, através da 

substituição dos 43 equipamentos existentes 

ao longo da Alameda Inês Negra, e da 

instalação, nos arruamentos interiores, de 30 

novas luminárias de parede e 44 projectores.

Foi ainda beneficiado um acesso, junto à 

entrada do Castelo, através da substituição 

do piso e do embelezamento do espaço, com 

canteiros e flores.

Rua de Galvão – Foi efectuada a pavimentação, 

em cubo, da entrada da Rua.

São Julião – Executou-se um troço de passeio, 

com cerca de 120 metros, paralelo à Estrada 

Municipal principal 1.

Rails de protecção (Assadura) – Procedeu-se 

à colocação de cerca de 140 metros de rails 

de protecção, na Rua Sra. Da Orada.

Rua da Calçada

Zona Histórica

Acesso pedonal

Rua de Galvão

Rails de protecção (Assadura) 
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PEDIDO DE ENVIO REGULAR DA REVISTA MUNICIPAL

SIM, desejo receber gratuitamente a Revista Municipal de Melgaço, que solicito 
me seja enviada para a seguinte direcção

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

A Revista, distribuída gratuitamente aos residentes no concelho, poderá também chegar aos munícipes não residentes, 
nomeadamente aos naturais de Melgaço residentes no estrangeiro.
Assim, se reside fora da área do concelho de Melgaço e deseja receber a Revista Municipal, recorte e preencha o pedido 
anexo, que deverá ser entrege na Câmara Municipal ou enviada por correio para:

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

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:

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




