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Melgaço e Monção lutam pela afirmação da Sub-região 6

MUNICÍPIO

VALORMINHO em risco de privatização

Concelho recebeu visita do Governador de Moxico
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Em Agosto o concelho está em Festa

Emigração para França é tema de festival de documentário

Concelho integrou roteiro do FITAVALE

Comédias partiram de caça ao lobo

II Concurso de fotografia digital

Escola de primavera da UM de regresso

No Verão a Biblioteca é ao ar livre

Exposições, música e dança

Festa do Alvarinho perfez 20 edições

40 anos de Abril celebrados

860 crianças comemoraram o seu dia

Porta de Lamas completa 10 anos de existência

Adesão ao Green Cork promove reciclagem e apoia reflorestação

Resíduos de construção e demolição em reciclagem

Profissionais e escolinhas em estágio

Centro de Estágios acolheu…

Área de Lazer em época balnear

Corpo de Deus e São João celebrados

CLAS promove medidas de protecção e apoio para idosos

CLDS+ em actividade

Caminhar é saudável e solidário

Idosos participaram em encontro inter-redes

Eventos

Requalificação da Fonte termal já iniciou

Núcleo Museológico de Castro intervencionado

Centros de dia de Castro e de Paderne em execução

Redes de água e saneamento são aposta forte

Outros investimentos - Freguesias

Investimento

MELGAÇO, PASSO A PASSO



Caros melgacenses

Estamos chegados ao período estival de 2014. É tempo para férias e para festas, que abundam em todo o Alto Minho e também na nossa terra. 

A Autarquia sempre dedicou uma especial atenção a este período e durante 30 anos levou a cabo a “Festa da Cultura”. Sem deixar de dar uma 

atenção especial a esta vertente fundamental da nossa vida enquanto comunidade, este ano achamos por bem dar um novo nome ao evento e 

uma outra dinâmica. Teremos um período mais alargado, de 2 a 10 de Agosto, com artesanato, folclore internacional, um concerto e um festival 

de cinema, entre muita outra animação.

Queria deter-me um pouco mais no festival de cinema.

Achou o Executivo Municipal que estava na hora de aproveitar o facto de termos um Museu de Cinema, único no país, para criarmos um evento 

cultural que desse projecção ao referido museu e a Melgaço. Criamos, em parceria com a Associação “Ao Norte”, um festival que, de 2 a 7 de 

Agosto, levará o cinema documental sobre a imigração para França a todo o Município: teremos projeções em várias freguesias do Concelho, na 

Torre de Menagem e na Casa da Cultura.

Paralelamente teremos duas exposições, uma na Casa da Cultura e outra no Museu de Cinema, e quatro equipas de jovens realizadores a 

fazerem documentários sobre histórias de emigrantes melgacenses para serem apresentadas em edições futuras. 

Porque sempre nos empenhados na cooperação com os nossos vizinhos, o Festival terá uma projecção e uma exposição em Arbo. 

Queremos que o Festival seja um tributo aos nossos emigrantes e a Jean Loup Passek. 

Ousamos com “Melgaço em Festa” uma aposta inovadora na divulgação da cultura.

Aproveito para enviar um abraço caloroso a toda a comunidade imigrante que regressa a Melgaço nestes dias. É uma enorme alegria poder estar  

convosco depois de um ano de intenso trabalho.

A todos convido para um Melgaço que estará em festa para vos receber.

O Presidente da Câmara Municipal

Manoel Batista Calçada Pombal
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O Seminário, que contou com cerca de 170 

inscritos e diversos especialistas, nacionais e 

estrangeiros, abrangeu a apresentação do plano 

de acção “Caracterização do Território Vitícola da 

Sub-Região de Monção e Melgaço – Contributos 

para a definição do terroir e promoção dos 

seus vinhos”, a assinatura de um protocolo de 

colaboração pela defesa e promoção do vinho 

verde Alvarinho, e ainda visitas à Quintas da 

Pedra, em Monção, e Quinta de Soalheiro, em 

Melgaço, seguidas de um jantar e serão vínico, 

complementados pela conferência “Criação 

e gestão de uma marca territorial na fileira do 

vinho”, da autoria de David Menival, docente da 

Neoma Business School, França.

Exclusividade posta em risco
E é exactamente no momento em que a Sub-

região luta pela sua afirmação e diferenciação, 

e após a própria Assembleia da República, 

através da Resolução n.º47/2014, recomendar 

ao Governo a manutenção da exclusividade 

da produção de Vinho Verde Alvarinho na Sub-

região de Monção e Melgaço, que a Comissão 

de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

(CVRVV) aprova, a 25 de Junho, o alargamento 

da denominação exclusiva a toda a região, 

deixando incrédulos todos os intervenientes e 

parceiros locais.

Categorizada pelos autarcas de Melgaço e 

Monção como “inqualificável e inexplicável”, 

esta decisão, que terá de contar com a 

chancela do Governo para se tornar efectiva, 

vem ainda “abrir um precedente ímpar e 

gravíssimo, de consequências económicas e 

sociais insondadas”.

1908
• Constituição da Sub-região especial 
demarcada, através da publicação da Carta 

de Lei de 1908, de 18 de Setembro, aquando 

da delimitação da Região demarcada dos 

Vinhos Verdes.

 

1973
• Declaração da exclusividade da utilização 
da designação Alvarinho na Sub-Região, 

prevista no Decreto-Lei n.º275/73, de 30 de 

Maio, e actualmente regulada pela Portaria 

n.º668/2010, de 11 de Agosto.

2007
• Fundação da Confraria do Vinho Alvarinho.

2008
Maio, 10

• Criação da Rota do Alvarinho, reforçando a 

vertente enoturística do concelho.

2009
Março, 23

• Publicação da Portaria 291/2009, que vem 

proceder à alteração do nome da Sub-
Região para Monção e Melgaço.

Março, 27

• Assinatura do acordo de união dos 

representantes dos produtores dos dois 

concelhos na actual APA – Associação de 
Produtores de Alvarinho.

Maio, 12

• Turismo de Portugal IP declara Festa do 

Alvarinho e do Fumeiro como Evento de 
interesse para o turismo (Declaração 

16/2009).

2014
Janeiro, 6

• Jornada de reflexão e de definição 
de uma estratégia para a Sub-Região, 

realizada na Escola Superior de Desporto e 

Lazer de Melgaço.

Abril, 25, 26 e 27

• Festa do Alvarinho e do Fumeiro completa 

a sua vigésima edição.

Maio, 2

• 1ª audiência com a Ministra da Agricultura 
e do Mar, Assunção Cristas.

Maio, 9

• Deslocação ao Parlamento, por altura da 

votação das moções do Partido Socialista e 

do Partido Social-Democrata, e que resultou 

na Resolução n.º 47/2014, através da qual 

a Assembleia da República recomenda ao 
Governo que mantenha a exclusividade da 

produção de «Vinho Verde Alvarinho» na 
Sub-região de Monção e Melgaço.

Junho, 25

• CVRVV aprova o alargamento da 
denominação exclusiva do Alvarinho a 

toda a região dos vinhos verdes. Para se 

tornar efectiva esta decisão tem ainda de 

ser comunicada, analisada e ratificada pelo 

Governo.

Julho, 12

• Seminário “Monção e Melgaço: um terroir, 
uma marca”, realizado no Cine Teatro João 

Verde, em Monção.

Na sessão de encerramento do seminário 

o Secretário de Estado da Alimentação e 
Investigação Agro-alimentar, Nuno Vieira 

e Brito, afirma que não há, no Ministério, 

qualquer proposta de alargamento e que, a 

haver, será avaliada com tempo e cuidado, 

assegurando assim que o Governo não 

assume, a curto prazo, o alargamento da 

produção de Vinho Verde Alvarinho a toda a 

Região dos Vinhos Verdes.

Julho, 22

• 2ª audiências, com a Ministra da 
Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, bem 

como com a Comissão Parlamentar de 
Agricultura e do Mar.

MELGAÇO E MONÇÃO LUTAM PELA AFIRMAÇÃO DA SUB-REGIÃO CRONOLOGIA DA SUB-REGIÃO

Dando continuidade ao processo de reflexão e debate em redor da definição de uma estratégia 

de futuro para a Sub-região, os municípios de Melgaço e de Monção, juntamente com o Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, a Associação de Produtores de Alvarinho, a Confraria do Vinho 

Alvarinho, e a ADRIMINHO, organizaram o seminário “Monção e Melgaço: um terroir, uma marca”, 

realizado a 12 de Julho, em Monção.

Para evitar a efectivação do alargamento os 

presidentes dos municípios de Melgaço e de 

Monção deslocaram-se, a 22 Julho, a Lisboa 

onde foram recebidos, juntamente com 

representantes da APA, da Confraria e das 

adegas Quintas de Melgaço e Cooperativa de 

Monção, pela Ministra da Agricultura e do Mar, 

Assunção Cristas, e pela Comissão Parlamentar 

de Agricultura e do Mar.

Das audiências, durante as quais foram 

apresentados argumentos em defesa da 

manutenção da exclusividade do Vinho 

Alvarinho na Sub-região de Monção e 

Melgaço, saiu a garantia de que não haverá, 

no imediato, qualquer alteração.

Jornada de reflexão e de definição de uma 
estratégia para a Sub-Região

Festa do Alvarinho e do Fumeiro Deslocação ao Parlamento
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Os municípios de Caminha, Melgaço, Monção, 

Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de 

Cerveira, enquanto accionistas e clientes da 

VALORMINHO - Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S.A estão contra a intenção 

do Governo de reprivatização dos 51% do 

capital social detido pela EGF – Empresa Geral 

do Fomento, S.A., e a consequente imposição 

de alteração dos estatutos do sistema 

multimunicipal.

Para travar o processo, e após uma tomada 

de posição pública conjunta, que teve lugar a 

22 de Maio nas instalações da VALORMINHO, 

os seis municípios, excluídos do processo 

de decisão e apreensivos relativamente às 

implicações que a aplicação de uma lógica de 

mercado trará ao serviço prestado, nos seus 

concelhos, aos seus munícipes, procederam 

à apresentação das competentes acções 

administrativas especiais de impugnação do 

acto de privatização da EGF - Empresa Geral 

de Fomento, S.A.

Melgaço recebeu, a 9 de Maio, o Governador 

da Província angolana de Moxico, João Ernesto 

dos Santos, que esteve em visita oficial ao Alto 

Minho, com o intuito de estreitar relações com 

o tecido empresarial local.

Recebido oficialmente no edifício dos Paços do 

Concelho, o Governador e a comitiva oficial 

foram posteriormente conduzidos a conhecer 

algumas das principais valências do concelho, 

como o Centro de Estágios, a Escola Superior de 

Desporto e Lazer, o Centro de recursos/hípico, 

a Torre de Menagem, o Solar do Alvarinho, a 

Adega Quintas de Melgaço e o Parque Termal 

do Peso. 

Pelo caminho a comitiva encontrou-se 

com dezasseis empresários melgacenses, 

representantes de sectores como o Vinho 

Alvarinho, o fumeiro ou o mel, mas também da 

área da hotelaria, da indústria da madeira, da 

construção civil, da publicidade e da mediação 

imobiliária, com os quais trocou ideias e 

estabeleceu contactos para possíveis relações 

económicas.

VALORMINHO EM RISCO DE PRIVATIZAÇÃO CONCELHO RECEBEU VISITA DO GOVERNADOR DE MOXICO

Recorde-se que o sistema multimunicipal, 

responsável pela valorização e tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos no território do Vale 

do Minho, está instalado em Valença desde 

1996, e recebeu, só em 2013,  2.993.660Kg 

de resíduos indiferenciados, 127.160Kg de 

papel e cartão, 200.200Kg de vidro, 5.720Kg 

de equipamentos eléctricos e electrónicos, 

1.180Kg  de sucatas e monstros e 1.460 Kg de 

óleos alimentares usados, oriundos apenas do 

concelho de Melgaço.

Os municípios tomaram posição 
pública, conjunta contra a 

privatização

Centro de Estágios

Adega Quintas de Melgaço

Termas do Peso
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As obras de requalificação da Fonte principal 

das Termas do Peso, levados a efeito pela 

Casais - Engenharia e construção Lda, já 

se encontram a decorrer e consistem na 

reparação da cobertura, na recuperação das 

paredes exteriores e interiores, na execução 

de trabalhos de restauração de vitrais e dos 

elementos em ferro de “Arte Nova portuguesa”, 

na substituição de toda a cablagem eléctrica, 

no reforço da iluminação, na limpeza geral 

do espaço e do pavimento, incluindo a 

desobstrução do sistema de drenagem de 

água existente.

Paralelamente a estes trabalhos o Município 

procedeu também à adjudicação da 

componente de aquecimento, entregue à 

UNDEL - União de Electricistas de Braga Lda, 

por 74.500€ (+IVA), e que prevê a instalação 

de radiadores de infravermelhos, junto à 

cobertura do edifício, de forma a criar condições 

climatéricas favoráveis à realização de eventos 

durante os períodos de temperaturas mais 

baixas.

A intervenção do edifício da Fonte, financiada 

no âmbito do ON.2 – Programa Operacional 

Regional do Norte, visa a requalificação do 

edifício e o alargamento da sua base de 

utilização, com o objectivo final de lhe devolver 

o glamour e a intensidade da vida social de 

outrora.

O Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, 

dedicado à história e tradição da Freguesia, 

está a ser alvo de uma intervenção de 

recuperação, com vista à sua reabertura ao 

público.

A intervenção, adjudicada a José Abreu 

Enes da Lage & Irmão, Unipessoal Lda, por 

31.330,50€ (+IVA), com um prazo de execução 

de 30 dias, consiste na substituição das telas 

de impermeabilização da cobertura e arrufos, 

na impermeabilização das paredes exteriores, 

na substituição dos vidros das clarabóias, 

na instalação de grelhas de ventilação, no 

revestimento e pintura de paredes e tectos 

interiores, e ainda na adaptação do balcão de 

atendimento a montra.

A reabertura deste espaço, que se encontra 

inserido na Rede Melgaço Museus, está 

prevista para o corrente mês de Agosto.

REQUALIFICAÇÃO DA FONTE TERMAL JÁ INICIOU NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE CASTRO INTERVENCIONADO
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O concelho passará a dispor, a curto prazo, 

de dois novos equipamentos sociais, em 

construção na vila de Castro Laboreiro e na 

Freguesia de Paderne, que funcionarão como 

centro de dia e prestarão serviços de apoio 

domiciliário.

No Centro de Dia de Castro Laboreiro, cuja 

construção é promovida pela Associação 

Castro Solidário, decorrem trabalhos de 

alvenaria, infra-estruturação de águas, 

saneamento, electricidade e comunicações, e 

de impermeabilização da cobertura.

A empreitada de construção do Centro de Dia 
de Paderne, cuja obra tinha sido abandonada 

pelo anterior adjudicatário, foi novamente 

alvo de concurso, tendo sido entretanto já 

adjudicada, pela Associação Social e Cultural 

Dona Paterna, por 232.497,23€ (+IVA) à 

empresa Fiel Norte – Engenharia e construção 

Civil Lda, que agora dispõe de seis meses para 

concluir a obra.

O Município continua a apostar fortemente 

na execução das redes públicas de água e 

de tratamento de águas residuais domésticas/

saneamento do concelho.

Assim, e no que respeita ao saneamento, 

encontra-se actualmente a decorrer a 2ª 

fase do sistema de Roussas, que permitirá a 

extensão da rede a praticamente toda a área 

da antiga freguesia. 

Com uma taxa de execução de 50%, o sistema 

já se encontra em funcionamento em Bilhões, 

Carvalhos e Costa. Em Cela, Rata, Carreira, 

Porto, Perzes, Aldeia, Sobral de Baixo, Sobral 

de Cima, Sta Rita e Eira, a infra-estrutura 

está construída e deverá entrar também 

em funcionamento em breve, enquanto os 

trabalhos continuam para Cabana, Cabreiros, 

Oleiros, Colmeiros, Verdade, Requeijo, Val, 

Fonte do Ouro e Surribas.

Em fase de conclusão está também o sistema 

de abastecimento de água às Inverneiras, 

em Castro Laboreiro, abrangendo os lugares 

de Cainheiras, Bico, Varziela, Curveira, Bago 

de Cima, Bago de Baixo, Ameijoeira, Mareco 

e Pontes, sendo que a sua entrada em 

funcionamento deverá ocorrer ainda durante 

o período estival.

Na área da Vila foi ainda concluído e entrou 

em funcionamento o novo sistema de rega, 

totalmente independente do abastecimento 

para consumo humano, e abrangendo todos 

os espaços verdes da área urbana.

CENTROS DE DIA DE CASTRO E DE PADERNE EM EXECUÇÃO REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO SÃO APOSTA FORTE

Qualidade da água

A ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços 

de água e resíduos publicou os resultados 

da qualidade da água para consumo 

humano relativa ao ano de 2013.

Melgaço registou o valor de 97,33% 

de qualidade, sendo que dos 2,67% de 

incumprimento 2,23% são referentes ao 

parâmetro PH.

Abastecimento de água a Castro Laboreiro – Perda 
de carga e marco de incêndio, na Ameijoeira

Rede de saneamento de Roussas – Trabalhos a 
decorrer em Oleiros

Centro de Dia de Castro Laboreiro

Centro de Dia de Paderne
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UF DE PRADO E REMOÃES
Caminho dos Bouços – Procedeu-se 
ao alargamento deste acesso, com 
instalação de colectores de rega, 
construção de muros de vedação e 
pavimentação, em toutvenant.
Lugar da Costa -  Para beneficiação 
do acesso, nomeadamente no sentido 
de permitir o seu alargamento, foi 

OUTROS INVESTIMENTOS

CRISTÓVAL
Sede da Junta de Freguesia – Foi 
efectuada a pintura exterior do edifício.
Lugar do Regueiro – Procedeu-se 
à execução de valetas, bem como 
à colocação de nova sinalização 
vertical, indicativa do Lugar.

FIÃES
Circulação rodoviária – Para 
melhorar a circulação e a segurança 
rodoviária foi construída uma rotunda, 
na intersecção das estradas municipais 
EMS 06 e EMS 05, junto ao Convento.
Muros de suporte - Procedeu-se à 
reconstrução de muros de suporte 
de estrada, em Adedela e Faval, 
danificados pelas intempéries do 
inverno passado. 

PADERNE
Lugar de Ferreiros – Procedeu-se à 
reconstrução do muro de suporte de 
estrada, em alvenaria de granito, após 
a sua derrocada provocada pelas 
intempéries do inverno passado.
Lugar de Sante – Com o intuito de 
permitir o futuro alargamento da via, 
está a proceder-se à execução de um 
muro de suporte de terras, em betão 
armado.

Diversos – Foi reparado o tractor e o 
reboque da Freguesia, efectuada a 
reparação do rego que faz a ligação 
da Bastida até à escola de baixo, 
pavimentadas as valetas no acesso 
entre a Sede da Junta e a Rabosa, 
e efectivada a selagem da lixeira 
do campo de futebol de Valinhas, 
estando também a decorrer trabalhos 
de limpeza de bermas e de espaços 
públicos.

PENSO
Centro de Convívio – Procedeu-se à 
colocação, no recinto exterior, de três 
mesas e seis bancos de pedra, de apoio 
ao espaço. Foi ainda feito um telheiro 
junto à entrada principal deste edifício.
Sede da Junta de Freguesia – 
Procedeu-se à instalação de um sistema 
de rega para os jardins, bem como à 
reparação e pintura dos candeeiros 
exteriores.

executado o encanamento de águas 
e respectiva pavimentação.
Limpezas – Foi executada a limpeza 
dos acessos, valetas, tanques e 
fontanários de toda a área da união 
de freguesias, bem como dos seus três 
cemitérios.

UF DE VILA E ROUSSAS
Segurança – Para melhorar as 
condições de segurança foram 
instaladas grades de protecção nos 
lugares de Oleiros e Orada.
Estradão – Foi efectuada a reparação 
do estradão florestal que liga Cabana 
a Fiães
Diversos – Foram colocadas grades 

de escoamento de águas pluviais, no 
Lugar da Fonte do Ouro, realizada a 
travessia de águas nos lugares de 
Aldeia, Cabana, Igreja e Boavista, e 
reparadas as valetas, em Galvão, 
tendo ainda sido realizada a limpeza 
de bermas e valetas em toda a área 
da união de freguesias.

UF DE CASTRO LABOREIRO E LAMAS 
DE MOURO
Lugar de Campelo - Após o 
deslizamento de terras verificado 
no talude da estrada, foi necessário 
construir um muro de suporte, em 
alvenaria de granito, para impedir a 
degradação da via.

Lugar de Barreiro – Foi executada 
a reconstrução de muro de suporte 
de estrada, em alvenaria de granito, 
danificado pelas intempéries do 
inverno passado.
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EM AGOSTO O CONCELHO ESTÁ EM FESTA! EMIGRAÇÃO PARA FRANÇA É TEMA DE FESTIVAL DOCUMENTÁRIO

Entre os dias 2 e 10 de Agosto o concelho 

rejubila com a primeira edição do Melgaço 

em Festa, uma iniciativa do Município que 

pretende dar vida ao concelho e atrair novos 

público e visitantes.

Abrangente e diversificado o novo conceito 

abarca iniciativas como o Dia do Brandeiro 

e o Festival Internacional de Folclore, dá 

continuidade às feiras de artesanato e do livro, 

traz concertos e espectáculos diversificados 

e cria o festival de documentário Filmes do 

Homem.

2014 é o ano de entrada de Melgaço no roteiro nacional de festivais, com o Filmes do Homem a 

decorrer entre 2 e 7 de Agosto, inserido na iniciativa Melgaço em Festa.

O Festival, de documentário, tem como tema 

central a emigração portuguesa para França, 

e conta com projecções descentralizadas, uma 

exposição, uma conferência, um workshop e 

uma residência cinematográfica.

Reunindo realizadores de diferentes gerações, 

alguns dos quais viveram de perto os tempos 

mais difíceis da emigração, a organização 

aponta o foco à obra do realizador José 

Vieira, autor de uma extensa filmografia sobre 

emigração, e presta homenagem a Gérald 

Bloncourt, o fotógrafo que acompanhou a vida 

dos emigrantes portugueses em França.

Com organização do Município e da Ao Norte, 

em associação com o Museu de Cinema de 

Melgaço-Jean Loup Passek, o Festival, que 

decorre em distintos pontos do concelho, 

pretende promover e divulgar o cinema 

etnográfico e social, reflectir sobre identidade, 

património e memória, e contribuir para um 

arquivo audiovisual sobre a região.
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CONCELHO INTEGROU ROTEIRO DO FITAVALE COMÉDIAS PARTIRAM DE CAÇA AO LOBO II CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA DIGITAL

Melgaço integrou, durante os fins-de-semana 

de 3 e 4, 10 e 11 de Maio, o roteiro do FITAVALE 

– 4º Festival itinerante de teatro amador do 

Vale do Minho, recebendo dois espectáculos e 

participando num terceiro.

Assim, e enquanto o grupo local de teatro 

amador “Os Simples” levou a cena, a 4 de 

Maio no Cine teatro de Vila Nova de Cerveira, 

a comédia “Tou cheio de t’oubir!”, a Casa 

da Cultura recebeu, a 3 e a 10 de Maio, as 

representações de “Pousio”, pelo Teatro 

Amador Courense, e a apresentação do 

espectáculo de Castela e Leão “Tartufo”.

O FITAVALE, este ano na quarta edição, é uma 

iniciativa da Comédias do Minho – Associação 

para a promoção de actividades culturais do 

Vale do Minho, promovida pelos municípios 

de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, 

Valença e Vila Nova de Cerveira e pelo Crédito 

Agrícola, que conta com a participação de 

grupos espanhóis da PLATTA – Plataforma 

Transfronteiriça de Teatro Amador.

A Casa da Cultura foi, a 21 e 22 de Junho, o ponto de partida para o espectáculo Uivo, 

uma viagem à procura do lobo, em que o público se transformou em batedor e partiu numa 

caçada ao lobo, através do pesadelo e do medo, do misticismo e da lenda, até à paisagem 

de Castro Laboreiro.

Com criação de Gonçalo Fonseca, tutoria de 

Luca Aprea, música de Ricardo Casaleiro e 

a interpretação de actores amadores locais, 

o espectáculo desenvolveu-se integrado no 

volta.chuva.uivo.triatro.chão, cinco criações 

em tributo ao Vale do Minho que resultaram, 

segundo a Associação Comédias do 

Minho, de um ciclo quase primordial: cinco 

municípios, cinco espectáculos de música, 

teatro e/ou dança, com envolvimento da 

população, em que a chuva, o vento, a 

terra, a criação artística e a festa popular se 

cruzam, desafiando a paisagem e a memória 

deste território comum.

Os espectáculos volta.chuva.uivo.triatro.

chão extrapolaram as fronteiras do Vale do 

Minho e foram apresentados, durante o mês 

de Julho, no Porto e em Lisboa, em sinal de 

reconhecimento e dando repercussão ao 

trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 

10 anos.

Com o intuito de desvendar e promover os 

valores culturais do concelho, a segunda edição 

do concurso de fotografia digital é dedicada 

às gentes da nossa terra, valorizando usos, 

costumes e tradições das comunidades locais.

O Concurso, que decorre entre Agosto e 

Outubro, está aberto à participação de todos, 

através da submissão de trabalhos no Portal 

do Município na Internet. Cada participante 

pode concorrer com até duas imagens por 

mês, a cores ou a preto e branco, que serão 

submetidas à votação do público no mês 

seguinte. As três mais votadas de cada mês 

ingressarão a votação final, a decorrer entre 5 e 

15 de Dezembro.

Consulte o regulamento de participação em

www.cm-melgaco.pt

Pousio

Tartufo

Tou cheio de t’oubir



20 21

ESCOLA DE PRIMAVERA DA UM DE REGRESSO MÚSICA E DANÇA

EXPOSIÇÕES
NO VERÃO A BIBLIOTECA É AO AR LIVRE

A Escola de Primavera da Universidade do Minho regressou a Melgaço 

nos dias 24 e 25 de Maio, para a realização, pelo segundo ano 

consecutivo, de um conjunto de actividades formativas e de interacção 

com a comunidade local.

Dedicada este ano à mulher 

e a emigração, esta iniciativa 

conduziu os alunos do Mestrado 

em comunicação, arte e cultura 

através de uma visita, ao Espaço 

Memória e Fronteira, um encontro, 

na Casa da Cultura, com exibição 

da reportagem “Passadoras de 

homens e outras aventureiras”, da 

autoria de Ana Cristina Pereira e 

Mariana Correia Pinto, do Público, 

contando ainda com a realização 

de trilhos pedestres, no Rio Minho 

e na Peneda, e com uma visita às 

Termas do Peso.

Dançar dançando
24 Maio | Casa da Cultura

Actuação de turmas das escolas de dança 

“All styles”, de Monção, e da IC Company, de 

Melgaço, orientadas pelas professoras Ana 

Silva e Isabel Correia.

Encontro de coros
30 Maio | Casa da Cultura

Organizado pelo Arciprestado de Melgaço 

em colaboração com o Município, o encontro 

contou com a participação do coro Canto 

Jovem e dos grupos corais de Santa Bárbara e 

de Parada do Monte.

1 a 31 Maio | Solar do Alvarinho

Percursos
Pintura, de Eduarda Castro

28 Maio a 28 Junho | Casa da Cultura

A escola mostra
Trabalhos, realizados pelos alunos das escolas 

do concelho no âmbito da Hora do conto

1 a 31 Junho | Solar do Alvarinho

Reflexos do quotidiano
Pintura, de Maria José Rodrigues

Durante os meses de Julho e Agosto a 

Biblioteca “sai” para o exterior, através 

da iniciativa bibliotecas de verão, indo ao 

encontro dos leitores com livros, revistas e 

jornais para leitura e empréstimo domiciliário. 

Na Bibliotecas de Jardim, em funcionamento na 

Alameda Inês Negra, há ainda outras actividades 

como a Hora do conto “As cores do arco-íris”, de 

Jennifer Moor, ou “O dragão que gostava muito 

de festinhas”, de Mário Contumélias, seguida de 

ateliers temáticos.

4ª e 6ª, das 14h30 às 17h30 

JARDIM DE LETRAS
Biblioteca de Jardim 

com Hora do conto e atelier,

às 15h00 

Alameda Inês Negra

 

3ª e 5ª, das 14h30 às 17h30 

BIBLIOPISCINA
Mergulhos na leitura 

Área de lazer do Centro de Estágios

Jamp School
13 Julho | Casa da Cultura

Concerto com jovens desta escola de música, 

sedeada em Monção, que, e pela terceira vez, 

marcou presença na Casa da Cultura, atraindo 

um vasto público.

1 a 31 Julho | Casa da Cultura

Respirar as imagens
Fotografia, de Quito Arantes

1 a 31 Julho | Solar do Alvarinho

Gente da minha terra
Colectiva de pintura

Dançar dançando

Encontro de coros

Jamp School

A escola mostra Respirar as imagens
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FESTA DO ALVARINHO PERFEZ 20 EDIÇÕES

CONCURSOS PREMIARAM QUALIDADEA Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que de 25 

a 27 de Abril celebrou a sua vigésima edição, 

contou com cerca de setenta expositores, de 

prova e venda de Vinho Alvarinho, fumeiro 

e outros produtos locais, mas também de 

artesanato, de instituições, empresas de 

animação e associações, numa mostra do 

que de melhor se faz no concelho visitada por 

cerca de 50 mil pessoas.

Para além da exposição/prova/venda, o 

programa da Festa ofereceu concursos, de 

produtos locais, animação musical, diurna 

e nocturna, cerimónias de entronização 

de confrades, do Alvarinho e da Lampreia, 

gastronomia, nas tasquinhas e restaurantes 

aderentes às jornadas gastronómicas, um 

show-coocking, passeios de charrete e ainda 

toda uma gama de actividades paralelas, 

desportivas e de aventura.

O evento, organizado pelo Município desde 

1995, reflecte um percurso de aposta nos 

recursos endógenos do concelho, num 

crescendo sistemático, acompanhando e 

incentivando o aumento de produtores, 

a diversificação de produtos, a defesa 

da qualidade dos mesmos, a respectiva 

diferenciação e certificação.

Presunto
1º Quinta de Folga (Alvaredo)

2º Palmira Rodrigues
3º Delicias do Planalto (Castro Laboreiro)

Salpicão
1º Delicias do Planalto (Castro Laboreiro)
2º Palmira Fernandes (Castro Laboreiro)

3º Quinta de Folga (Alvaredo)

Broa
1º Dorinda Rosa Alves Pinheiro (Alvaredo) 

2º Inês de Sousa Lobato (Alvaredo)
3º Leonor Esteves (Cubalhão)

Mel
1º Hipólito Domingues (Castro Laboreiro)

2º Turma das Abelhas Lda (Castro Laboreiro)
3º Elisabete Oliveira Lima (Penso)

A abertura da Festa contou com a presença do Secretário de Estado da alimentação e da investigação agro-
alimentar, Prof. Doutor Nuno Vieira de Brito

Exposição, prova e venda de produtos locais

Showcooking, da lampreia e do caldo verde

Animação, no exterior do recinto
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No dia 25 de Abril de 2014 a Revolução dos Cravos completou 40 anos e a efeméride foi 

celebrada, no concelho, através da iniciativa “40 anos de Abril”.

A comemoração que teve início pelas 9h30 da 

manhã do dia 25, com o hastear da Bandeira 

Nacional, no edifício dos Paços do concelho, 

contou ainda com uma sessão solene, com 

entoação de canções de Abril, pelo Grupo 

Coral de Parada do Monte, seguida da 

comunicação “As promessas de Abril”, pelo Prof. 

Doutor Albertino Gonçalves, da Universidade 

do Minho, e o testemunho “Viver Abril”, de Rui 

Táboas, um melgacence e soldado que, sob o 

comando de Salgueiro Maia, esteve no Largo 

do Carmo, em 25 de Abril de 1974.

Em complemento às celebrações a Casa 

da Cultura teve patente ao público, entre 14 

de Abril e 2 de Maio, a exposição “Cartazes 

de Abril”, alusivos a diversas momentos de 

comemoração da Revolução, e a Associação 

Comédias do Minho desenvolveu, juntamente 

com os serviços educativos do Município, o 

espectáculo-oficina “A primavera e a liberdade”, 

através do qual os alunos do 2º e 3º Ciclos 

foram convidados a discutir e actualizar as 

ideias de liberdade, de emancipação, de 

organização social e de colectivo, para lá de 

quaisquer cartilhas políticas.

40 ANOS DE ABRIL CELEBRADOS 860 CRIANÇAS COMEMORARAM O SEU DIA

O Dia Mundial da Criança foi assinalado, a 2 de Junho, com cerca de 860 crianças que frequentam 

desde do Pré-escolar ao 5º ano de escolaridade e que, e ao longo do dia, participam em diversas 

actividades aquáticas e desportivas.

O dia iniciou logo pelas 10 horas da manhã, 

com o 1º e 2º anos a desfrutar de um passeio, 

de caiaque e raft, no lago e na piscina 

descoberta do Centro de Estágios, enquanto 

os alunos dos 3º ao 5º anos participaram na 

actividade “Atletismo jogado”, composta por 

corrida em escada, saltos de rã, lançamento 

tornado, fórmula 1, alvo com vortex, fuga 

ao canguru, comprimento com vara, turbo 

lançamento e 12 voltas.

Paralelamente os meninos e meninas do Pré-

escolar desfrutaram, na Piscina Municipal, de 

diversas actividades aquáticas lúdicas, entre 

as quais passeios de raft, jogos e destrezas 

diversas.

O Dia Mundial da Criança, que terminou com 

a entrega de uma lembrança comemorativa 

a todos os participantes, foi organizado pelo 

Município com o apoio do Agrupamento de 

Escolas e em colaboração com a Associação 

Melgaço Radical, a Federação Distrital de 

Atletismo e os alunos da Escola Superior de 

Desporto e Lazer.

Hastear da Bandeira Nacional

Sessão solene, na Casa da CulturaExposição “Cartazes de Abril”
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ADESÃO AO GREEN CORK PROMOVE RECICLAGEM E APOIA REFLORESTAÇÃO

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM RECICLAGEM

PORTA DE LAMAS COMPLETA DEZ ANOS DE EXISTÊNCIA

A adesão do Município ao Projecto Green Cork da Quercus -Associação 

Nacional de Conservação da Natureza, formalizada através de protocolo, 

assinado a 23 de Maio, resulta na promoção da reciclagem de rolhas 

de cortiça, e na aplicação das verbas resultantes na rearborização do 

concelho, com espécies originais da flora portuguesa.

Com esta associação pretende-se dar mais um incentivo ao consumo 

sustentável e responsável, bem como à redução e reaproveitamento de 

resíduos, alargando o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos às 

rolhas de cortiça, através de ecopontos específicos, mas também junto da 

restauração e hotelaria, dos produtores vinícolas e das escolas do concelho.

A quantidade de rolhas recolhidas e recicladas contribuirá, por outro 

lado, para determinar a quantidade de árvores que serão replantadas no 

âmbito do projecto Floresta Comum. Para já o Município tem ao seu dispor 

9.000 autóctones, que serão plantadas numa área florestal com cerca de 

9.35 hectares, ardida em 2013, e situada na Freguesia de Cousso.

O Município e a VALORMINHO-Valorização e tratamento de resíduos 

sólidos SA promoveram, a 9 de Maio, a realização de uma acção de 

sensibilização sobre a importância de reciclar os resíduos de construção 

e demolição. A sessão, que decorreu no edifício dos Paços do Concelho, 

contou com a participação de empresários da construção e das juntas 

de freguesia.

Município e juntas estão entretanto a proceder à limpeza de alguns 

focos de poluição do concelho, nomeadamente nas freguesias de 

Parada do Monte, Cousso e Paderne. A limpeza consiste na valorização 

dos resíduos existentes, através da britagem dos mesmos, ou seja, da 

sua transformação em brita para futura utilização na pavimentação de 

caminhos florestais.

A Porta de Lamas de Mouro, estrutura de acolhimento e apoio à visitação do Parque Nacional da 

Peneda-Gerês (PNPG) completou, em Maio deste ano, dez anos de existência.

Para assinalar a data estão a ser desenvolvidas 

uma série de iniciativas e actividades, 

entre as quais a exposição “Arquitectura 

popular”, composta por maquetas miniatura, 

reprodutivas das construções típicas do PNPG, 

uma “Viagem à Pré-história”, realizada a 1 de 

Junho e que contou com a projecção do filme 

“Raízes – a vida e a morte no Planalto de Castro 

Laboreiro” seguida da realização do percurso 

“Trilho do megalitismo”, e ainda a conferência 

“O lobo no Alto Minho”, que decorreu a 5 de 

Junho.

Até ao final do ano está ainda prevista a 

realização de uma outra exposição, dedicada 

ao Lobo Ibérico, bem como a organização 

de actividades de observação do património 

natural.

Desde a sua inauguração, em 15 de Maio 

de 2004, a Porta de Lamas recebeu mais 

de 70 mil visitantes, trinta mil dos quais no 

âmbito do programa de educação ambiental, 

acolheu e desenvolveu inúmeras iniciativas 

como seminários, conferências e encontros, 

consumando assim um percurso marcado pela 

preservação e promoção da biodiversidade, 

mas também de divulgação do meio 

envolvente, nomeadamente das áreas que 

integram o PNPG - Castro Laboreiro e Lamas 

de Mouro.

O lobo no Alto Minho - Conferência “Arquitectura popular” – exposição para ver até 15 
de Dezembro

Viagem à Pré-história – Projecção de filme e trilho 
pedestre 

À assinatura do protocolo, entre o Município e a Quercus, seguiu-se a plantação 
simbólica de 30 sobreiros, na Freguesia de Cousso
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O Centro de estágios recebeu, entre Maio e Agosto, diversos estágios de equipas profissionais de 

futebol e Atletismo, mas também de escolinhas, nacionais e estrangeiras.

Em Maio, mais concretamente entre os dias 26 

e 29, marcou presença no concelho a selecção 

de sub-19 da Dinamarca, num mini estágio de 

preparação para a segunda fase dos jogos de 

qualificação para o Campeonato da Europa. 

A selecção, que realizou um treino matinal 

diário, defrontou, na Galiza, as congéneres 

espanhola, alemã e lituana.

Aos dinamarqueses seguiu-se uma equipa 

nacional, o Grupo Desportivo de Chaves que 

regressou a Melgaço entre 6 e 12 de Julho 

para se aprontar para a época 2014/2015 da 

Liga 2 Cabovisão. Durante o estágio o Chaves 

disputou um jogo treino frente ao Leixões FC.

Em finais de Julho a ocupação continuou 

nacional, com o Estoril Praia, também ele de 

regresso. O Estágio, que decorreu entre 22 de 

Julho e 1 de Agosto, visava a participação na 

Liga Zon Sagres. Para testar a performance da 

equipa o Estoril defrontou as equipas do Rio 

Ave, do FC Penafiel, do Paços de Ferreira e do 

Mirandela.

Em Agosto regressam as equipas estrangeiras, 

com o As Far Rabat, de Marrocos e, já numa 

outra modalidade, o Clube de Atletismo Val 

Miñor, de Espanha. Os marroquinos marcam 

presença de 30 de Julho a 11 de Agosto, 

seguidos pelo Val Miñor que, entre os dias 12 e 

16, prepara o próximo calendário competitivo.

PROFISSIONAIS E ESCOLINHAS EM ESTÁGIO CENTRO DE ESTÁGIOS ACOLHEU…

Para além da vertente profissional, o Centro de Estágios é também promotor e palco de outras 

actividades, relacionadas principalmente com o desporto, a saúde e o lazer, mas não só.

É neste âmbito que, e em parceria com a Escola 

Superior de Desporto e Lazer (ESDL) do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) acolheu, o 

Dia da ESDL e o Sarau do IPVC.

A 7 de Maio a ESDL celebrou o seu 3º aniversário, 

com momentos de animação desportiva e 

cultural, e a 21 de Junho encerrou o ano 

lectivo, juntamente com cerca de 140 alunos, 

professores e entidade/clubes da região, com 

muita luz, cor e animação.

No âmbito do projecto “Euroregião activa: vida 

saudável nos concelhos de raia” recebeu uma 
master class de fitness que, a 19 de Maio, juntou 

mais de meia centena de pessoas oriundas de 

Portugal e da vizinha Galiza.

Em colaboração com o Agrupamento de Escolas, 

recebeu cerca de 3.000 alunos do Distrito, que 

participaram, a 5 de Junho, no XIX Fórum/Festa 
EMRC, organizado pelo Secretariado Diocesano 

da Educação Moral Religiosa e Católica.

A 12 de Junho acolheu o Dia Desportivo da 
Escola Padre Benjamim Salgado, de Joane, 

que, e como já vem sendo usual, trouxe até 

Melgaço uma comitiva de aproximadamente 

200 elementos, incluindo alunos, professores e 

funcionários que, ao longo do dia, participaram 

em jogos e dinâmicas de grupo, almoçaram e 

desfrutaram de uns mergulhos na piscina.

Em termos de competições decorreu, entre 

os dias 27 e 29 de Junho, a Mini copa 
ibérica, organizada pela Gimas Fut, e na qual 

participaram 16 equipas, dos escalões Infantis B 

Juniores.

Em Julho, e mais concretamente no dia 6, 

organizou a VI Gala Dance Fitness que juntou, 

aos seis grupos de dança de alunos do Centro, 

os grupos M4M, da Póvoa de Varzim, Studio 601, 

dos Arcos de Valdevez, e a atleta federada de 

patinagem artística, Diana Cunha Ascensão.
Master class de fitness

XIX Fórum/Festa EMRC VI Gala Dance Fitness

Dia Desportivo da Escola Padre Benjamim Salgado Mini copa ibérica

Escolinhas Trofense

Estoril Praia

Escolinhas SC BragaEscolinhas Campus Celta Vigo

GD Chaves Selecção Sub-19 da Dinamarca

ESCOLINHAS
No que respeita à formação foram 

também diversas as escolinhas 

que marcaram presença no 

Centro de Estágios, a começar 

pelo SC Braga (16 a 18 de Junho), 

passando pelo CD Trofense (5 e 

6 de Julho) e terminando com o 

Campus do Real Clube Celta de 

Vigo que, e entre 14 e 19 de Julho, 

encaminhou até Melgaço cerca de 

oitenta futuros talentos.
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As festividades do Corpo de Deus e de São João foram assinaladas, no concelho, a 22 e a 28 

de Junho, através do embelezamento das ruas, com tapetes florais, e da realização de marchas, 

nocturnas.

Para celebrar o Corpo de Deus, associações 

e grupos de voluntários passaram a noite 

de 21 para 22 de Junho a embelezar as 

ruas com elaborados tapetes, construídos 

à base de folhas e flores. Os tapetes, que 

cobriram algumas das principais artérias da 

Vila, destinaram-se a adornar o percurso da 

procissão.

O Dia de São João foi marcado, como já é 

tradição, pela realização de marchas nocturnas, 

que este ano contaram com a participação da 

Associação Noites Gaiteira e do ATL da Santa 

Casa da Misericórdia.

Partindo da Calçada, as marchas desceram 

até ao Largo Hermenegildo Solheiro, onde 

exibiram coreografias e animação, com o 

acompanhamento dos alunos da Academia 

de Música Fernandes Fão. A noite terminou 

também com música e baile, ao som do grupo 

Melmusic.

O Vinho Alvarinho e o emigrante foram os temas das marchas deste ano

Associações participam em actividades

Tapetes de flores embelezaram as ruas da Vila

ÁREA DE LAZER EM ÉPOCA BALNEAR CORPO DE DEUS E SÃO JOÃO CELEBRADOS

Apesar da persistente timidez do Verão as piscinas 

descobertas do Centro de Estágios encontram-se 

abertas ao público desde o passado dia 12 de 

Junho, mantendo-se disponíveis para o desfrute 

de locais e visitantes até 7 de Setembro.

Assim, e entre as dez da manhã e as oito da 

noite, e por apenas 3.5€/dia pode desfrutar de 

um dia refrescante… se tiver crianças até aos 6 

anos a entrada é gratuita e entre os 7 e os 12 

anos custa 1.75€.

Para além das piscinas descobertas e do 

bar de apoio a área de lazer do Centro de 

Estágios engloba também um lago artificial e 

um auditório ao ar livre, circuitos de minigolfe 

e de manutenção, dois campos de ténis e um 

polidesportivo, parque infantil e uma bonita e 

agradável vasta área ajardinada e de estada.

Associações em trilho
Dando continuidade ao projecto de promoção 

do associativismo no concelho, as associações 

Branda da Aveleira, Melgaço Radical e Os 

Simples promoveram, com o apoio do Município, 

a realização do Trilho glaciar da Aveleira.

A actividade, que decorreu a 15 de Junho, 

contou com a presença de cerca de 60 pessoas, 

em representação de cinco associações e 

do Município, e foi complementada com um 

almoço convívio e um passeio de Kayak.
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CLAS PROMOVE MEDIDAS DE PROTECÇÃO E APOIO PARA IDOSOS CLDS+ EM ACTIVIDADE

O Conselho Local de Acção Social (CLAS) promoveu a criação, no concelho, de uma comissão 

municipal de protecção de pessoas idosas e adultos dependentes, bem como de um centro de 

atendimento à pessoa com demência, como medidas de apoio e garantia do bem-estar, da 

dignidade e da qualidade de vida desta faixa da população.

A Comissão Municipal de Protecção de 
Pessoas Idosas (CMPPI), que tem como âmbito 

territorial o concelho de Melgaço, é composta 

por uma equipa técnica multidisciplinar, com 

representantes de diversas entidades públicas 

e instituições particulares de solidariedade 

social, nomeadamente, o Município, que 

a coordena, a Unidade de Cuidados na 

Comunidade, a Segurança Social, a Santa Casa 

da Misericórdia, o Centro Social e Paroquial 

de Chaviães, o Centro Interparoquial do Alto 

Mouro, a Associação D. Paterna, a APPACDM e 

a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa.

Em funcionamento desde o passado mês 

de Maio, a CMPPI pretende assim articular 

as políticas de apoio a nível municipal, 

concertando estratégias de intervenção, 

agilizando procedimentos de acesso a 

serviços disponíveis, promovendo intervenções 

alternativas para apoio e acompanhamento de 

casos de eventual risco, mediante sinalização 

por parte dos serviços ou da comunidade, 

ao mesmo tempo que informa, sensibiliza 

e envolve as famílias e a comunidade nos 

direitos das pessoas idosas e dos adultos 

dependentes.

O Centro de Atendimento à pessoa com 

Demência, que brevemente entrará em 

funcionamento nas instalações do antigo 

Hospital, sob a tutela da Santa Casa da 

Misericórdia, integra um Gabinete de 
Alzheimer, através do qual pretende prestar 

apoio, técnico e humano, a doentes e 

cuidadores, e ainda efectuar o levantamento 

dos casos de incidência da doença, para assim 

melhor conhecer a realidade da demência e 

promover a eficácia da intervenção.

Para o efeito conta com o apoio das instituições 

que compõem o CLAS e com uma parceria 

formal com a delegação Norte da Alzheimer 

Portugal, de forma a melhor poder esclarecer 

as pessoas sobre a doença e o seu impacto 

nas famílias, bem como partilhar informações 

diversas com os cuidadores.

A longo prazo o Centro pretende promover a 

criação de um centro temporário para alívio 

familiar, que ajude a prevenir situações de 

ruptura repentina dos cuidadores e ainda 

trabalhar a capacidade cognitiva e funcional 

das pessoas com demência.

O Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS+) é um instrumento de política social, focalizado 

em três eixos de intervenção – o emprego, a formação e a qualificação, a intervenção familiar e 

parental, preventiva da pobreza infantil, e ainda a capacitação da comunidade e das instituições.

Localmente o CLDS+ iniciou actividade em Dezembro de 2013, sob coordenação da Santa Casa 

da Misericórdia, e desde então desenvolveu já uma série de actividades lúdicas, desportivas e 

culturais.

Comunidade escolar alertada sobre Bulling
Pais, professores e auxiliares educativos 

participaram numa sessão de alerta, sobre 

Bulling nas escolas, ministrada pela Dr.ª Cláudia 

Manata, do Instituto de apoio à criança, e 

realizada a 2 de Maio.

Voluntariado foi tema de acção de 
sensibilização 
A sensibilização para o voluntariado e a criação 

de um banco local estiveram no centro de 

uma acção, que decorreu a 20 de Junho, e 

onde cerca de meia centena de participantes 

assistiram à contextualização e evolução do 

voluntariado, ficaram a conhecer os direitos e 

deveres dos voluntários, e ouviram testemunhos.

No final recolheram-se nomes de potenciais 

interessados em integrar o banco local, em 

funcionamento sob gestão da Delegação da 

Cruz Vermelha, com o apoio do Município e do 

CLDS+.

Idosos foram de passeio a Braga
Cerca de duzentos idosos do concelho 

participaram, a 26 de Junho, num passeio que 

os conduziu até Braga, de visita aos santuários 

do Bom Jesus e do Sameiro.

Acompanhamento a famílias de risco
Entre os dias 7 e 25 de Julho decorreram três 

semanas dedicadas à ocupação de tempos livres, 

realizadas com cerca de 20 crianças e jovens 

em risco, com os quais foram desenvolvidas 

actividades lúdicas e pedagógicas.

Simultaneamente, mas em horário pós-

laboral, foi levado a efeito o programa de 

desenvolvimento de competências parentais 

“Tesouro”.

Dia Mundial comemorado com avós e netos
Gerações de avós e netos reuniram-se, a 25 

Julho, no Parque das Termas do Peso para, e 

em conjunto, comemorarem o Dia Mundial dos 

Avôs, numa confraternização que contou com 

animação e um lanche volante.

Passeio de idosos

Bulling - Sessão de alerta

Voluntariado - Acção de sensibilização
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IDOSOS PARTICIPARAM EM ENCONTRO INTER-REDES

CAMINHAR É SAUDÁVEL E SOLIDÁRIO

Dando continuidade a uma iniciativa que já 

conta com vários anos, as redes Sociais do 

Vale do Minho dinamizaram, a 4 de Julho, mais 

um encontro entre utentes das instituições de 

solidariedade social dos diversos concelhos, 

com o intuito de promover o convívio e a 

confraternização.

A iniciativa, que este ano decorreu no Parque 

do Castelinho, em Vila Nova de Cerveira, foi 

animada com as actuações dos utentes das 

instituições participantes, e contou com cerca 

de 600 convivas, cem dos quais oriundos de 

Melgaço.

O Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

voltou a associar-se à Liga Portuguesa contra 

o Cancro para a realização, a 18 de Maio 

último, de mais uma caminhada solidária de 

angariação de fundos.

A caminhada, que contou com o apoio da 

Associação Melgaço Radical, conduziu os 

cerca de noventa participantes através do 

percurso “Trilhos Marginais do Rio Minho”, 

entre Chaviães e o Peso.

Para além dos donativos dos participantes 

foram ainda recolhidas contribuições 

monetárias de um total de 300 pessoas, que se 

associaram à causa, conduzindo à angariação 

de aproximadamente mil euros, verba que 

reverteu totalmente a favor da Liga Portuguesa 

contra o Cancro.

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




