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MELGAÇO, PASSO A PASSO



Caros melgacenses

Chegados ao Natal entramos num tempo de celebração da vida que se renova e se abre a um novo ano,  a novos horizonte,  à 

esperança.

Terminamos um ano difícil. Difícil pela situação económica e social do país. Difícil pelas dificuldades das famílias.  Difícil pelas 

condições colocadas às autarquias.

Foi neste quadro que desenvolvemos o nosso trabalho,  iniciando  o processo  de reorganização e modernização dos serviços da 

autarquia e preparando projectos para o futuro do município que queremos levar a cabo num futuro próximo. 

Lutamos incansavelmente para que a sub-região de Monção e Melgaço mantenha a exclusividade na produção do Alvarinho vinho 

verde e com isso conseguimos  uma grande projeção para os nosso vinhos, que viram as suas vendas crescerem, e para o nosso 

território.

Procuramos incrementar uma gestão apertada e racional da nossa despesa que nos permitiu, por exemplo, reduzir custos 

operacionais muito  consideráveis: diminuimos em 30% os consumos energéticos em todos os edifícios do município. 

Investimos, em estreita  e activa colaboração  com as juntas de freguesia, na manutenção de vila públicas e equipamentos essenciais. 

Alargamos a rede municipal de saneamento com o investimento feito em Roussas e a iniciar na Assadura , e continuamos  apostados 

na renovação  da rede de abastecimento  de água com o investimento a iniciar em Paderne.

Estamos a arrancar com investimentos vários no pavilhão  e na cantina da escola, nos balneários  públicos do cemitério  e da vila, 

na sinalização  vertical e horizontal dos principais eixos rodoviários do município, nas piscinas municipais,  entre outros. 

Em janeiro teremos a primeira freguesia do município completamente iluminada com tecnologia Led,  a freguesia de Castro laboreiro  

e de Lamas de Mouro. Uma intervenção que nos irá  permitir  poupar largos milhares de euros em consumos  energéticos e sermos 

pioneiros no Alto Minho na utilização  destas tecnologias em larga escala.

Num ano difícil fomos audazes. Continuará a ser no meio de dificuldades  que teremos todos  de mostrar que somos capazes do 

melhor. Os  melgacenses são gente de fibra.

Um santo Natal a todos  e um grande 2015.

O Presidente da Câmara Municipal

Manoel Batista Calçada Pombal
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O Plano e orçamento municipais, aprovados, 

a 31 de Outubro e 6 de Dezembro, 

respectivamente, pelo Executivo e pela 

Assembleia municipais, é de 15.816.014€ 

(quinze milhões oitocentos e dezasseis mil e 

catorze euros).

O Orçamento, repartido entre 9.743.713€ 

para despesas correntes e 6.072.301€ para 

despesas de capital, evidencia a continuação 

do investimento nas redes públicas de 

abastecimento de água e de saneamento, 

nomeadamente através da remodelação da 

rede de distribuição da Freguesia de Paderne, 

na regeneração urbana, através do arranjo 

urbanístico da envolvente do Mercado municipal 

ou da instalação de novos contentores 

subterrâneos, na manutenção e requalificação 

de edifícios, como a modificação e ampliação 

da antiga escola da vila, na eficiência energética 

ou na prestação de um melhor serviço ao 

munícipe através da implementação de um 

balcão único de atendimento.

EXECUTIVO APOSTA NA RENOVAÇÃO DA MARCA CÂMARA E ASSEMBLEIA APROVARAM ORÇAMENTO DE 15.8 MILHÕES DE EUROS

Em termos de despesa corrente, e para 

além dos evidentes gastos com pessoal, 

que representam cerca de 32,5% do valor 

total, destaca-se as despesas associadas 

ao Plano de Desenvolvimento Sustentável e 

Solidário (PDSS), aos apoios ao associativismo 

local e intermunicipal, como às Comédias 

do Minho e ao teatro amador, às acções 

de defesa da floresta contra incêndios, ao 

desenvolvimento das actividades dos serviços 

educativos, às actividades extra-curriculares 

e de prolongamento de horário, aos 

transportes escolares e cantinas, aos apoios 

ao investimento e à promoção local, e ainda 

à realização de eventos como a Festa do 

Alvarinho e do Fumeiro ou o Filmes do Homem 

- Festival de Documentário de Melgaço, entre 

muitos outros.

Condicionado pelas linhas governamentais 

de combate ao défice, as grandes opções 

do Plano e respectivo Orçamento mantêm 

a aposta no investimento e traçam as linhas 

orientadoras de acção do Município para o 

próximo ano, com racionalidade e rigor.

A regeneração urbana e o arranjo urbanístico da envolvente do Mercado Municipal são apostas do Executivo 
para 2015

RECEITA DESPESA

Corrente 10.921.507€ 9.743.713€

Capital 4.894.507€ 6.072.301€

TOTAL 15.816.014€ 15.816.014€

Indo ao encontro das novas tendências da 

comunicação e do marketing o Executivo 

decidiu apostar na criação de uma marca para 

o Município que comunicasse uma entidade 

mais actual, moderna e mais atractiva para o 

seu público interno e externo.

A nova marca, representativa do território 

administrativo, mas também do que ele 

tem para oferecer em termos de natureza, 

património, história e cultura, foi aprovada 

a 3 de Dezembro em reunião do Executivo 

Municipal e apresentada, no dia seis, à 

Assembleia Municipal.

Para o público em geral a marca será 

primariamente apresentada nas plataformas 

digitais – Portal, Youtube, Facebook e Twitter 

– chegando, progressivamente, a todos os 

munícipes, através de todas as outras vias de 

comunicação, mais ou menos institucionais.

As grandes opções do Plano e 
Orçamento podem ser integralmente 

consultadas no sítio do Município

www.cm-melgaco.pt
(Órgãos autárquicos/Câmara 

Municipal/Orçamento)
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O Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PDSS), implementado em 2008, é um 

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

de um conjunto de medidas de apoio à família e ao investimento, que terão continuidade durante 

o ano de 2015.

PDSS 2015

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

adopção de 500€ para o primeiro e segundo 

filho e de 1.000€ a partir do terceiro filho.

 

Apoio à primeira infância
Reembolso do montante dispendido com a 

mensalidade da Creche, para os agregados 

familiares residentes no Concelho e incluídos 

no primeiro escalão da tabela de mensalidades 

praticada pela instituição.

Incentivos à formação
Atribuídos, anualmente, a cinco novos 

estudantes, naturais ou residentes no concelho, 

que frequentem o ensino superior público.

Auxílios económicos
Modalidade de apoio sócio-educativo 

relacionado com o prosseguimento da 

escolaridade e destinado a alunos do Pré-

escolar e 1ºCEB, incluídos no 1º e 2º escalões.

Apoio aos jovens
Isenção de taxas de edificação previstas 

no Regulamento Municipal devidas pela 

construção/reabilitação da primeira habitação 

própria (até aos 250 m2 de área bruta de 

construção) para jovens e casais até aos 35 

anos.

Apoio às famílias numerosas
Manutenção de escalões de consumo de água 

despenalizadores, para as famílias com um 

agregado igual ou superior a 5 pessoas.

Apoio aos idosos
Manutenção da redução de 50% nos preços 

e taxas praticadas nos espaços culturais, 

desportivos e de lazer sob gestão Municipal, 

para os residentes com idade igual ou superior 

a 65 anos.

Pacote fiscal
Carga fiscal em termos de IMI e IMT:

Taxa a aplicar em 2014:

Prédios Rústicos - 0.8 % (percentagem fixa)

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

Prédios Urbanos avaliados nos termos do  

CIMI: 0.32% (0.3% e 0.5%)

Carga fiscal em termos de IRS

Taxa a aplicar em 2014: 5% (até 5%)        

   

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

prédios classificados como de interesse 

público, de valor municipal ou de património 

cultural;

. Isenção, de Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas (IMT) e IMI, durante 

2 anos, para os prédios urbanos objecto de 

reabilitação inseridos no Centro histórico da 

Vila e na área de influência da Zona Termal 

do Peso;

. Agravamento, em 30%, da taxa aplicável aos 

prédios urbanos degradados.

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

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

fomento económico;

. Manutenção do Protocolo do Programa 

Finicia como medida de atracção e fixação da 

iniciativa privada.

Visando garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso 

escolar para todos os alunos do concelho, o Executivo aprovou a 

atribuição, já no corrente ano lectivo de 2014/2015, de 3.687,50€ de 

auxílios económicos, concedidos a 115 alunos no âmbito da Acção 

Social Escolar.

Aos auxílios podem candidatar-se todos os alunos provenientes de 

agregados familiares com carência económica, e que frequentem 

estabelecimento de ensino do pré-escolar ou do 1ºCiclo, da rede 

pública.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO MANTÉM APOIOS

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR ATRIBUI AUXÍLIOS

As condições e procedimentos de acesso 

aos incentivos previstos no PDSS podem 

consultadas no sítio do Município

www.cm-melgaco.pt

(Órgãos autárquicos/Câmara Municipal/

PDSS)
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O atendimento municipal ao público passará, 

já no próximo ano, a ser efectuado através de 

um Balcão único, em instalação à entrada do 

edifício dos Paços do Concelho.

O balcão único de atendimento concentrará, 

num só espaço, todas as matérias de interesse 

para o cidadão, independentemente das áreas 

específicas, e tem por objectivo melhorar o 

serviço prestado aos munícipes e a todos os que 

requerem os serviços do Município.

Para a sua instalação o Município conta com 

o apoio da Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA), na colaboração mas 

também na disponibilização de verbas para 

adequação do espaço físico e de renovação 

da infra-estrutura tecnológica e sistemas de 

informação.

Paralelamente à implementação do Balcão único 

de atendimento estão a ser desenvolvidos, em 

consultoria com a empresa XZ Consultores SA, 

diversos trabalhos que visam a implementação 

de um  sistema de gestão da qualidade 

no próprio balcão e ainda da Unidade de 

Planeamento e Gestão Urbanística (UPGU).

O Projecto Carisma reuniu os diversos 

parceiros numa sessão, que decorreu a 26 

de Setembro em Ourense, destinada a fazer o 

ponto de situação do Projecto com vista ao seu 

encerramento, previsto para o final de 2014.

Do balanço das acções, e da sua contribuição 

para a protecção, promoção e integração dos 

recursos naturais transfronteiriços, destaca-se 

a classificação dos rios Trancoso e Laboreiro 

como reserva fluvial natural, a primeira a ser 

constituída na União Europeia.

Para que tal fosse possível foram 

desenvolvidas, ao abrigo de uma candidatura, 

quatro actividades, de controlo e qualidade, de 

conservação, de recuperação e limpeza e de 

divulgação e educação, no âmbito das quais 

foi executada, no concelho, parte da rede de 

saneamento à Freguesia de Fiães, a 1ºfase 

de abastecimento de água às inverneiras de 

Castro Laboreiro, e construído um passadiço, 

no Rio Laboreiro, destinado à circulação 

pedonal entre as duas margens.

Os rios Trancoso e Laboreiro, agora 

classificados, são dois cursos de água 

transfronteiriços, com 13.6 e 8.4 km de 

comprimento, respectivamente, que desfrutam 

de um excelente estado de qualidade 

ecológica e de uma boa conservação das 

suas ribeiras e margens, permanecendo não 

alterados pela acção do homem.

ATENDIMENTO SERÁ CERTIFICADO E CONCENTRADO EM BALCÃO ÚNICO PROJECTO CARISMA CONSTITUI A PRIMEIRA RESERVA FLUVIAL DA UE

Num universo de 308 municípios, Melgaço 

ocupa a posição 135 do índice de transparência 

municipal (ITM 2014) da Associação cívica 

Transparência e Integridade, evoluindo cento e 

sessenta e três lugares relativamente à posição 

298 detida em 2013.

O ITM, que mede o grau de transparência das 

Câmaras Municipais através de uma análise 

da informação disponibilizada aos cidadãos 

nos seus sítios na Internet, é composto por 76 

indicadores agrupados em sete dimensões: 

Informação sobre a organização, composição 

social e funcionamento, planos e relatórios, 

impostos, taxas, e tarifas, preços e regulamentos, 

relação com a sociedade, contratação 

pública, transparência económico-financeira e 

transparência na área do urbanismo.

ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

Fichas de Candidatura

Designação: E-GOV ALTOMINHO – SAMA 33157       
Financiamento: Programa operacional factores de 
competitividade
Promotor: CIM Alto-Minho
Parceiros: Municípios de Melgaço, Monção, Valença, 
Ponte de Lima, Ponte da Barca, Viana do Castelo, 
Paredes de Coura, Caminha, Vila Nova de Cerveira e 
Arcos de Valdevez
Investimento total/elegível: 2.075.098,67€

(110.500,00€ dos quais destinados a Melgaço)
Comparticipação comunitária: 1.763.833,87€ (85%)
Comparticipação nacional: 311.264,80€ (15%)
Data de início: 14-02-2013
Data de conclusão: 13-02-2015

Designação: Archivo Digital, conservación del 
patrimonio documental y eliminación de papel en las 
relaciones administrativas - ARPAD
Financiamento: POCTEP - Programa de Cooperação 
Transfronteiriça Portugal/Espanha
Promotor: Agencia para la Modernización Tecnológica 
de Galicia
Parceiros: Secretaría Xeral de Cultura de la Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de 
la Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Administración 
Local de la Consellería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Xustiza de la Xunta de Galicia, Centro 
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-
Financeira e Contable, CIM Alto Minho, Ayuntamiento 
de Tui e Diputación Provincial de Pontevedra, municípios 
de Melgaço, Monção, Valença, Ponte de Lima, Ponte da 
Barca, Viana do Castelo, Paredes de Coura, Caminha, 
Vila Nova de Cerveira e Arcos de Valdevez 
Investimento total/elegível:  4.738.075,21€ 
(41.500,00€ dos quais destinados a Melgaço) 
Comparticipação comunitária: 3.553.556,41€ (75%)
Comparticipação nacional: 1.184.518,80€ (25%)
Data de início: 02-05-2012
Data de conclusão: 30-06-2015

Designação: CERTIFICAÇÃO QUALIDADE- POPH
Promotor: CIM Alto Minho
Financiamento: POPH – Potencial Humano
Investimento total/elegível: 11 500,00€ 
Comparticipação comunitária: 100%
Data de início: 14-02-2013
Data de conclusão: 31-12-2012

Ficha de Candidatura

Designação: Carisma - Qualidade ambiental das 
reservas naturais fluviais internacionais do meio 
aquático
Promotor: Confederación Hidrográfica do Miño–
Sil
Parceiros: APA – Agência Portuguesa de 
Ambiente, IP e Câmara Municipal de Melgaço
Financiamento: POCTEP - Programa de 
Cooperação Transfronteiriça Portugal/Espanha
Investimento total/elegível: 1.002.783,33€

(293.333,33€ dos quais destinados a Melgaço)
Comparticipação comunitária: 220.000,00€ 
(75%)
Comparticipação nacional: 73.333,33€ (25%)
Data de início: 02-01-2010
Data de conclusão: 31-12-2014

poderlocal.transparencia.pt
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O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e 

o Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, 

em Espanha, decidiram apostar na criação 

de um modelo de gestão e de promoção 

conjuntas deste parque transfronteiriço, 

reconhecido pela UNESCO, em 2009, como 

reserva da biosfera.

Para o efeito desenvolveram uma candidatura, 

ao abrigo da qual foi possível criar, do lado 

espanhol, seis novas estruturas de informação 

e interpretação do território, idênticas às cinco 

já existentes do lado português e designadas 

por portas – Bande, Calvos de Randin, Entrimo, 

Lobeira, Lobios e Muiños.

Do lado português, e para além da elaboração 

de um estudo de modelo de Gestão comum, 

destinado ao funcionamento em rede das cinco 

Portas - Campo do Gerês, Lamas de Mouro, 

Lindoso, Mezio e Montalegre – foi concretizada 

a actualização dos equipamentos informáticos 

e do software, adquirido material pedagógico 

e didáctico, produzido material diverso de 

merchandising e editado um desdobrável 

informativo, publicado em português, espanhol 

e inglês.

Em conjunto, as onze portas desenvolveram 

ainda alguns suportes e materiais promocionais 

comuns, nomeadamente uma página Web, 

um modelo de anúncio publicitário e um mapa 

turístico.

A Fonte Principal das Termas do Peso foi alvo de requalificação, com vista a assegurar não apenas 
a manutenção de um dos edifícios termais mais emblemáticos, onde é dada a provar a água 
medicinal de Melgaço, mas também o alargamento da sua base de utilização, dotando-a de 
condições para a realização de eventos.

Para o efeito, e para além da reparação geral do 
edifício – substituição do telhado, aplicação de 
isolamento térmico, recuperação de paredes, 
restauração de vitrais e dos elementos de ferro 
arte nova portuguesa, substituição da cablagem 
eléctrica, reforço da iluminação, manutenção 
da Buvete e limpeza geral do espaço – foram 
ainda criadas condições climatéricas favoráveis 
à realização de eventos, através da instalação 
de um sistema de aquecimento por radiação, 
adquirido mobiliário apropriado, e instalado 
equipamento de som e de imagem.

A requalificação do edifício da Fonte Principal 
foi a terceira grande intervenção do Município 
no Parque das Termas do Peso, antecedida pela 
adaptação do antigo balneário a um moderno 
SPA, e da beneficiação de toda a área de lazer 
do Parque Termal, conjunto classificado pela 
Direcção-geral do Património Cultural (DGPC) 
como Monumento de interesse público.

GERÊS E XURÊS APOSTAM NA GESTÃO E PROMOÇÃO CONJUNTAS FONTE TERMAL RECUPERADA

Ficha de Candidatura

Designação: Valor Gerês:Xurés
Promotor: CIM - Alto Minho
Parceiros: ARDAL, Ecomuseu - Associação 
Barroso, INCUBO, municípios de Arcos de 
Valdevez, Melgaço, Ponte da Barca e Terras de 
Bouro, Ayuntamiento e Diputación de Ourense
Financiamento: POCTEP - Programa de 
Cooperação Transfronteiriça Portugal/Espanha
Investimento total/elegível: 1.803.371,13€ 
(56.115,00€ dos quais destinados a Melgaço)
Comparticipação comunitária: 
1.352.528,35€(75%)
Comparticipação nacional: 450.842,72€ (25%)
Data de início: 01-01-2011
Data de conclusão: 31-12-2014

Ficha de Candidatura

Designação: Reabilitação da Fonte Principal das 

Termas do Peso 

Financiamento: ON.2 - Programa Operacional 

Regional do Norte

Investimento total/elegível: 419.608,60€

Comparticipação comunitária: 

356.667,31€(85%)

Comparticipação nacional: 62.941,29€ (15%)

Data de início: 07-11-2013

Data de conclusão: 31-12-2014

adere-pg.pt/portas
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REDE CONCELHIA DE PERCURSOS E TRILHOS CONSOLIDADACONCELHO INTEGRA REDE DE CIDADES E VILAS AMURALHADAS

Com o objectivo de promover a valorização sustentável do turismo de natureza no território, 

a rede concelhia de trilhos e percursos está a ser consolidada, através da criação de novos 

percursos, de cicloturismo, e da valorização de percursos pedestres já existentes, na área do 

Parque Nacional da Peneda-Gerês e relacionados com o património histórico e cultural.

Para o efeito, e ao abrigo de uma 

candidatura intermunicipal, procedeu-se já ao 

levantamento dos traçados, com vista à sua 

limpeza, marcação e sinalização, de acordo 

com as normas internacionais. Em preparação, 

para concretização no início do próximo ano, 

estão os conteúdos que integrarão os painéis 

informativos e interpretativos do território, a 

colocar em pontos estratégicos, e de edição, em 

formato papel, dos respectivos desdobráveis.

No âmbito da qualificação e capacitação 

das estruturas de recepção e apoio à 

visitação, como a Porta de Lamas de Mouro, 

e em complemento aos novos percursos 

de cicloturismo, serão ainda instalados 

equipamentos de apoio, como uma máquina 

de lavagem e pequenas reparações, e criada 

uma zona de estacionamento, específica e 

devidamente sinalizada.

Melgaço integra, juntamente com Monção, 

Valença, Lugo e Santiago de Compostela, 

uma rede transfronteiriça de vilas e cidades 

amuralhadas, empenhadas na valorização 

conjunta do seu património histórico e 

arqueológico.

O projecto, denominado Muralha digital, 
aposta numa promoção baseada nas novas 

tecnologias de informação e comunicação 

desenvolvendo, para o efeito, um geoportal 

e um guia móvel (APP Andoid) das Vilas 

amuralladas, na edição de desdobráveis 

sobre a rota das vilas e cidades amuralhadas, 

mas também no desenvolvimento de 

acções complementares de valorização e 

sensibilização.

No concelho o projecto resulta ainda na 

colocação de seis monitores tácteis, a instalar 

no Núcleo Museológico da Torre de Menagem, 

no Museu de Cinema, no Espaço Memória e 

Fronteira, no Núcleo Museológico de Castro 

Laboreiro, no Solar do Alvarinho e na Casa da 

Cultura, através dos quais se pode consultar 

informação turística e a evolução histórica 

da Muralha em 3D, e na instalação de dois 

quiosques multimédia, com informação 

turística do concelho e tendo como ponto de 

partida a muralha de Melgaço.

Ficha de Candidatura

Designação: Muralha digital
Promotor: Ayuntamento de Lugo
Parceiros: Ayuntamento de Lugo, Clúster 
INEO, Centro de Computação Gráfica Azurém, 
Universidade de Santiago de Compostela e 
câmaras municipais de Melgaço, Monção e 
Valença
Financiamento: POCTEP - Programa de 
Cooperação Transfronteiriça Portugal/Espanha
Investimento total/elegível: 1.883.800,00€ 
(70.000,00€ de execução pelo Município de 
Melgaço)
Comparticipação comunitária: 
1.412.850,00€(75%)
Comparticipação nacional: 236.625,00€ 
(12,56%)
Fundos Privado: 234.325,00€ (12,44%)
Data de início: 30-11-2011
Data de conclusão: 31-12-2014

Ficha de Candidatura

Designação: Biolandscape Alto Minho – 

Visitação de paisagens biodiversas e turismo 

sustentável no Alto Minho

Promotor: CIM Alto Minho 

Parceiros: Municípios do Alto Minho

Financiamento: ON.2 – Programa Operacional 

Regional do Norte

Investimento total/elegível: 2.267.626,81€ 

(88.297,19€ de execução pelo Município de 

Melgaço)

Comparticipação comunitária: 

1.927.482,79€(85%)

Comparticipação nacional: 340.144,02€ (15%)

Data de início: 01-06-2013

Data de conclusão: 31-05-2015

www.vilasamuralladas.eu

vilas amuralladas (APP Android)
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REDES PÚBLICAS EM EXECUÇÃO ERSAR DIVULGA RANKING DE PREÇOS 2013

Factura mensal para o abastecimento, saneamento e resíduos,
para um consumo de 10 m3 de água

DISTRITO DE VIANA DO CASTELO

Quem paga mais Quem paga menos

O Município tem vindo realizar, ao longo dos anos, um forte investimento nas redes públicas 

de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais domésticas/saneamento, num 

enorme esforço financeiro que terá continuidade durante o próximo ano, com o objectivo de 

manter e modernizar a rede de água existente, e que cobre já 98.3% do concelho, atingindo, em 

termos de saneamento, uma taxa de cobertura de 87%.

Para o efeito, e após a execução da segunda 

fase da rede de saneamento de Roussas, que 

entrará em funcionamento até ao final do 

ano, estendendo a rede a praticamente toda 

a freguesia, os trabalhos prosseguem para o 

Lugar de Assadura, na Vila.

A empreitada, que está actualmente em fase 

de contratação pública e deverá arrancar no 

início do próximo ano, inclui a execução da 

rede de drenagem, dos ramais domiciliários, e 

ainda a colocação de uma estação elevatória, 

de forma a desactivar a ETAR do Louridal.

Relativamente ao abastecimento de água 
ao concelho, será brevemente iniciada a 

reabilitação e modernização da rede de 

distribuição de Paderne, compreendendo a 

quase totalidade da freguesia, à excepção dos 

lugares que se situam em cotas mais elevadas 

- Estivadas, Saínde e Pomares.

A actual rede, uma das primeiras a ser 

construídas no concelho, será substituída por 

uma nova, com origem no reservatório da 

Águas do Noroeste SA.

Ficha de Adjudicação

Designação: Abastecimento de água à freguesia 

de Paderne – 1ªfase

Empresa: Vitor Gomes & Irmãos Lda

Valor: 349.966,70€ + IVA (6%)

Prazo: 270 dias 

 Água
 

 Saneamento
 

 Resíduos

22,06 

Viana do 
Castelo

19,70 

Arcos de
Valdevez

19,20 

Caminha

15,40 

Monção

15,20 

Vila Nova
de Cerveira

15,01 

Valença

14,66 

Ponte de
Lima

14,05 

Ponte da
Barca

13,79 

Paredes
de Coura

11,87 

Melgaço

A Entidade reguladora dos serviços de água e resíduos (ERSAR) divulgou, através do seu sítio 

na internet, os encargos tarifários dos serviços de águas e resíduos para os utilizadores finais 

domésticos em 2013.

www.ersar.pt
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UF DE CHAVIÃES E PAÇOS

Sedes de Junta – Procedeu-se ao 
tratamento da caixilharia de madeira, 
em Paços, e ao arranjo dos jardins 
exteriores, em Chaviães.
Vias de comunicação – Foi executada 
a drenagem do Caminho do Esporão, 
com colocação de tubos de água, e a 
sua pavimentação, em tout-venant, e 

procedeu-se à limpeza de bermas e 
valetas em toda a área da união de 
freguesias.
Cemitérios – Procedeu-se à limpeza 
interior, à lavagem e pintura de muros, 
grades e portões, nos cemitérios 
paroquiais.

S. PAIO

Vias de comunicação – Procedeu-se à 
reconstrução de dois muros de suporte, 
situados, um no Lugar de Avelendo e 
outro no Lugar de Cruz-da-Sé.
Transportes públicos – Foi construída 
uma paragem de autocarros na 
Baratinha.

COUSSO

Vias de comunicação – Está a 
proceder-se ao calcetamento de um 
caminho, na Cela. CRISTÓVAL

Resíduos urbanos – Foram 
executados fixadores de contentores 
de lixo.

UF DE CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO

Iluminação pública – Está a proceder-
se à substituição das luminárias 
convencionais pelo sistema de leds na 
área geográfica de Castro Laboreiro.

Vias de comunicação – Está a ser 
executada a beneficiação de um 
acesso a Lamas de Mouro.

PADERNE

Vias de comunicação – Procedeu-se à 
reconstrução de um muro de suporte, 
em Sante, e está a ser executada 
a limpeza de bermas e valetas em 
diversas zonas da Freguesia.

PENSO

Vias de comunicação – Foram 
executadas travessias de água no 
acesso aos montes, de forma a 
evitar alagamentos na ligação entre 
Casalmaninho e Valinhas, e efectuada 
nova travessia, de reforço à existente, 
em Alempassa. Procedeu-se ainda à 
limpeza de bermas e valetas na área 
da Zona industrial. UF DE VILA E ROUSSAS

Sanitários públicos – Vai proceder-se 
à reparação das instalações sanitárias 
públicas situadas na Alameda Inês 
Negra, no Largo Hermenegildo 
Solheiro e no Cemitério municipal. A 
obra, adjudicada à empresa FielNorte 
Lda por 53.115,37€ (+IVA 6%), tem 
um prazo de execução de 90 dias e 
deverá iniciar em breve.
Vias de comunicação – Realizou-
se o alargamento de troços de um 
caminho, no Lugar de Mascanho, 
foram executados muros de suporte 
no Lugar da Fonte do Ouro, e a 

reconstrução de um outro, no Lugar 
da Pigarra, e efectuada a limpeza de 
bermas e valetas em toda a área da 
união de freguesias. 
Capela e cemitérios – Procedeu-se ao 
restauro da Capela, com substituição 
de telhado, arranjo das caixilharias e 
pintura, e ainda à limpeza geral dos 
cemitérios de Roussas.
Tanque público – Foram realizadas 
obras de beneficiação do tanque 
público situado no Lugar das 
Carvalhiças.
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REDE VIÁRIA MUNICIPAL BENEFICIADA CONCELHO VAI TER NOVOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

O Município vai proceder à beneficiação da rede viária municipal, nomeadamente através da 

requalificação de arruamentos na envolvente do Lugar de Carvalho Lobo, e do melhoramento 

da sinalização, vertical e horizontal.

No Lugar de Carvalho Lobo vai proceder-se à 

requalificação do arruamento do Alto do Eiró, 

do acesso ao loteamento da Sra da Graça e 

da ligação Carvalho de Lobo/ Loteamento do 

Campo de Jogos.

A empreitada, que deverá iniciar ainda este 

ano, envolve trabalhos prévios de abertura de 

arruamento, demolições e levantamentos de 

estrutura dos pavimentos existentes, reposição 

dos pavimentos, movimento de terras e 

construção de infra-estruturas. Prevê ainda a 

instalação de estruturas de aço galvanizado 

para contentores subterrâneos em quatro 

pontos da zona urbana da Vila. 

No que respeita à sinalização da rede 
viária municipal, será feita a remarcação 

da sinalização horizontal da zona urbana, 

na Vila, e de algumas zonas rurais, 

nomeadamente nos acessos Vila/Fiães, Vila/

Cristóval, Carpinteira/Roussas/Lobiô, Paderne/

Alvaredo, Pomares/Parada/Cortegada, Cela/

Gave, e Zona Industrial de Penso. A zona 

rural beneficiará ainda da instalação de nova 

sinalização vertical e da colocação de guardas 

de segurança, em diversos pontos.

A rede concelhia de equipamentos de reposta 

social será alargada, em breve, graças à 

construção de dois novos centros de dia, em 

edificação em Castro Laboreiro e em Paderne.

Os centros, cuja construção é promovida pelas 

associações Castro Solidário e Dona Paterna, 

com o apoio do Município, terão capacidade 

para acolher diariamente entre 20 e 30 utentes 

e prestar apoio domiciliário a outros trinta.

As obras, que se encontram em fase de 

acabamentos interiores e exteriores, deverão 

estar concluídas até ao final do corrente ano, 

aguardando, posteriormente, a celebração 

de acordo de cooperação com o Centro 

Distrital de Segurança social para entrar em 

funcionamento.

Fichas de Adjudicação

Designação: Requalificação de arruamentos 
na envolvente do Lugar de Carvalho Lobo e 
instalação de contentores subterrâneos
Empresa: NAROM SL
Valor: 129.690,61€ (+IVA 6%)
Prazo: 90 dias

Designação: Beneficiação da rede viária 
municipal de Melgaço – sinalização horizontal e 
vertical
Empresa: LUSOESTRADAS – Trabalhos 
complementares em vias de comunicação Lda
Valor: 70.926,47€ (+IVA 6%)
Prazo: 90 dias

 Paderne

Castro Laboreiro
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ESCOLA EB 2,3/S INTERVENCIONADA VERÃO TOTAL EM DIRECTO DO CONCELHO

O complexo da Escola EB 2,3/S vai ser intervencionado, nomeadamente através da beneficiação 

dos pavilhões da cantina e do Gimnodesportivo, intervenções essas que decorrerão, 

maioritariamente, durante o período correspondente à pausa lectiva de Natal.

Nos pavilhões da cantina e do 

gimnodesportivo, onde se registam infiltrações 

de água, devidas ao estado de degradação 

da cobertura, vai proceder-se à substituição 

das placas de fibrocimento, suprimindo assim, 

simultaneamente, a presença de amianto nos 

edifícios.

Para além da substituição da cobertura, o 

Gimnodesportivo será dotado de um novo 

sistema de luminárias, a Led, da renovação do 

seu piso desportivo, com marcações adequadas 

à prática de andebol, futsal, basquetebol, mini 

basquetebol e badminton, da substituição das 

tabelas fixas e amovíveis de basquetebol, da 

aquisição de postes multiusos de voleibol e de 

balizas de andebol e futebol.

A Escola, que soma já 28 anos de existência, 

tem sido, ao longo dos anos alvo de pequenas 

reparações, levadas a efeito pelos seus órgãos, 

e beneficiou, já em 2009, de uma intervenção 

do Município, de substituição e melhoramento 

dos equipamentos hoteleiros da cozinha, 

realizada ao abrigo da transferência da gestão 

integral do complexo educativo, do Ministério 

da Educação para a Câmara Municipal.

O programa da RTP Verão Total emitiu, a 8 de 

Setembro, um programa em directo desde o 

Largo Hermenegildo Solheiro, apresentado 

por Jorge Gabriel e Catarina Camacho.

O Programa, cuja emissão decorreu ao longo 

de todo o dia, promoveu o concelho a nível 

nacional, caracterizando e divulgando a 

imprensa local, a música, a produção de Vinho 

Alvarinho, de queijo e de mel, a gastronomia, 

o artesanato, os desportos aventura e de 

natureza, a história e a tradições locais.

Fichas de Adjudicação

Requalificação da cobertura do pavilhão da 

Cantina 

Empresa: Serralharia o Setenta SA

Valor: 29.342,52€+IVA (6%)

Prazo: Até 2 de Janeiro

Requalificação da cobertura do pavilhão 

gimnodesportivo

Empresa: Sócidias – Estruturas e revestimentos 

metálicos Lda

Valor: 58.441,22€+IVA (6%)

Prazo: Até 5 de Janeiro

Requalificação do pavimento e iluminação do 

pavilhão gimnodesportivo

Empresa: Artur Florêncio & Filhos, AFF 

Equipamentos Desportivos Lda

Valor: 53.330,95+IVA (6%)

Prazo: Até 31 de Janeiro
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FESTIVAL DE DOCUMENTÁRIO VEIO PARA FICARMELGAÇO ESTEVE EM FESTA

O FILMES DO HOMEM – Festival de documentário 

de Melgaço, organizado pelo Município em 

parceria com a Ao Norte e em associação 

com o Museu de Cinema de Melgaço – Jean 

Loup Passek, vai ter continuidade em 2015 e 

promete novidades.

A primeira edição, que decorreu entre os dias 

2 e 7 de Agosto, foi dedicada à emigração 

portuguesa para França, colocando o foco 

no realizador José Vieira, autor de uma 

extensa filmografia sobre a emigração, e 

homenageando Gérald Bloncourt, o fotógrafo 

que acompanhou a vida dos emigrantes 

portugueses em França.

Contando com projecções descentralizadas, 

em diversos pontos do concelho mas 

também na Galiza, o Festival, que tem por 

objectivo promover e divulgar o cinema 

etnográfico e social, reflectir sobre identidade, 

património e memória, e contribuir para um 

arquivo audiovisual sobre a região, contou 

ainda com uma exposição, uma workshop 

e uma residência cinematográfica, na qual 

participaram doze jovens realizadores.

O concelho esteve em Festa, entre os dias 2 

e 10 de Agosto, com iniciativas abrangentes 

e diversificadas, dedicadas à promoção de 

lugares e vivências, como o Dia do Brandeiro, 

do cinema, através do Festival de documentário 

FILMES DO HOMEM, das danças do mundo, 

com o Festival Internacional de Folclore, à arte 

e vida na Alameda, com as feiras do livro e 

do artesanato e ainda aos sons na vila, que 

contou com uma gala e um concerto, com o 

grupo português Os Azeitonas, seguido de um 

espectáculo pirotécnico.

O Melgaço em Festa é uma iniciativa do 

Município, que visa dar vida ao concelho e 

atrair, simultaneamente, novos públicos e 

visitantes.
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MOVIDA E TERRITÓRIO EM PALCOCOMÉDIAS DO MINHO REGISTAM 10 ANOS DE ACTIVIDADE EM LIVRO E DVD

A Associação Comédias do Minho apresentou ao público, durante os meses de Outubro e 

Novembro, a peça Movida - A vingança do escritório e o espectáculo Território, encenadas no 

palco da Casa da Cultura mas também pelas freguesias do concelho.

Movida, ou a vingança do escritório, 

desenvolvida a partir de uma ideia original 

ou talvez dos 10 anos de memórias, chamou 

a palco outros actores da associação que 

retrataram, em jeito de comédia, o seu percurso 

profissional e o dia-a-dia de actividade da 

Associação, numa verdadeira revolução do 

escritório… ou qualquer coisa do género.

No espectáculo de teatro e dança Território, 

a linguagem transdisciplinar de Joana 

Providência enquadra a criação que tem 

como base a obra de Alberto Carneiro e a 

sua enfatização da ideia de “relação vivida 

com a natureza”, numa obra onde o espaço 

é tratado como uma cenografia da memória, 

constituindo-se, pelos lugares e paisagens de 

uma vida, como um mapa identitário, individual 

e único.

Co-produzido com ACE Teatro do Bolhão e 

Culturgest, Território estreou no Porto a 15 

de Outubro e, após apresentação em todos 

os concelhos associados - Melgaço, Monção, 

Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de 

Cerveira – culminou com a subida, a 5 e 6 de 

Dezembro, ao grande palco da Culturgest, em 

Lisboa.

A partir de Território foi ainda desenvolvida a 

acção de exploração Paisagens com corpo 
levada a efeito, no concelho, com duas turmas 

do ensino secundário.
Durante a acção os actores intervenientes 

expuseram algumas das características das suas 

personagens, desvendando subtilmente trechos 

das cenas da peça, num exercício dinâmico de 

interacção entre alunos e atores, na exploração 

da paisagem através do corpo, do movimento, 

e de exercícios coreográficos.

A Comédias do Minho – Associação para a 

promoção de actividades culturais do Vale do 

Minho (CdM) completou, em 2014, dez anos 

de existência e de intervenção no território, 

compilados num livro e numa colecção de 

DVD’s comemorativos. 

Intitulado “A metamorfose das paisagens”, este 

livro, que se pretende seja um instrumento de 

estudo no campo do teatro, tem por base a 

cronologia da Associação e dos espectáculos 

realizados ao longo destes dez anos, centrados 

nos seus três eixos de intervenção – o teatro, o 

projecto pedagógico e o projecto comunitário.

O Pack de DVD’s, que regista sete documentários 

– Contra_Bando, Vê-los assim tão pertinho, 

Judas, O dia de Inês Negra, Vozes brancas, 

Honrar a sua vinha e Comédias do Minho - 

realizados entre 2007 e 2014.

Para os interessados, tanto o livro como a 

colecção de DVD’s estarão disponíveis, para 

visualização e/ou empréstimo, em todas nas 

bibliotecas municipais do Vale do Minho.

Ao longo de todo o ano a Associação, 

promovida pelos municípios de Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila 

Nova de Cerveira e pelo Crédito Agrícola, 

contando com o mecenato da VentoMinho, 

assinalou a efeméride com uma programação 

operacionalizada em redor de conceitos de 

mapa, terra, lugar, casa e corpo, num tributo 

aos seus promotores, ao território e aos seus 

habitantes, e a todos aqueles que participaram 

e contribuíram para o desenvolvimento do 

projecto. 

Isabel Alves da Costa homenageada com bolsa de criação

No mesmo ano em que o FIMP - Festival 

Internacional de Marionetas do Porto cumpre 

25 anos e as Comédias 10, e em que um 

novo ciclo se abre no Teatro Municipal do 

Porto – Rivoli e Campo Alegre, é fundada a 

bolsa de criação Isabel Alves da Costa, através 

da qual estas estruturas homenageiam o seu 

incontornável legado, enquanto responsável 

artística e/ou mentora.

A Bolsa, criada em Outubro, surge como 

vontade de abertura das estruturas a novas 

propostas, para uma nova criação no domínio 

das artes performativas a ser trabalhada em 

residência e que possa circular pelos dois 

territórios de acção das CdM e do FIMP - Vale 

do Minho e Porto.

À Bolsa podem candidatar-se criadores 

individuais ou estruturas, sendo privilegiados 

projectos em que a liberdade de criação e 

inovação, o cruzamento de linguagens e o 

pensamento estruturado, sejam claros eixos 

de trabalho e exercício artístico. O projecto 

vencedor, que será implementado em 2015, 

será seleccionado até ao próximo mês de 

Março.
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Solar do Alvarinho
Set e Out

O sossego
Pintura,de Carlos Amoedo

Nov e Dez

Bordados em tela
Pintura, de Helena Terleira

Casa da Cultura
7 Out a 29 Nov

A idade de ouro do cinema burlesco 
americano 1910-1940

01 Dez a 03 Jan

Encantus
Pintura, de João Guedes

CINEMA PORTUGUÊS EM EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÕES

MÚSICA

O Museu de Cinema de Melgaço – Jean Loup 

Passeck tem patente ao público, até meados do 

próximo ano, uma nova exposição temporária, 

dedicada ao cinema português da segunda 

metade do século XX.

A exposição, onde se encontram referências a 

Cerromaior, de Luís Filipe Rocha, ou a Os índios 

da meia praia, de António da Cunha Telles, é 

composta, na sua maioria, por cartazes, que 

retratam uma época de euforia e de esperança, 

mas também por publicações e fotografias, 

ilustrativas deste período de mudanças, que 

propõem uma viagem aos anos 70 e a um 

cinema português a caminho da liberdade, 

das utopias e da sua abertura ao mundo.

Exposições em itinerância

Desde a sua inauguração, em 2005, o Museu 

concebeu já nove exposições temporárias, 

dedicadas às Divas do cinema (2005), à idade 

de ouro do cinema francês: 1930-1960 (2006) 

e ao cinema burlesco americano (2007), de 

Homenagem a Frederico Fellini: 1930-1993 

(2008), sobre o auge do cinema japonês: 

1940-1990 (2009), de tributo a Ingmar 

Bergman: 1918–2007 (2011), oferecendo Um 

Olhar sobre o cinema cubano (2012), e outro 

sobre o Cinema espanhol (2013).

Em 2014 a exposição “Idade de ouro do 

cinema burlesco americano” esteve em 

itinerância, tendo estado patente ao público 

na Casa das Artes, no Porto, entre Julho e 

Agosto, a na Casa da Cultura, entre Outubro e 

Novembro.

15 de Out

Ricardo Gomes
Apresentação do álbum Alone with friends, 

com Minimal Animal Band

Casa da Cultura

13 de Dez

Academia de Música Fernandes Fão
Concerto e audição com os alunos do concelho

Casa da Cultura
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10 ANOS DA PORTA ASSINALADOS ACTIVIDADES COMEMORATIVAS

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

Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) completa, no corrente ano de 2014, dez anos de existência. 

Para assinalar a data foram desenvolvidas, ao longo do ano, uma série de iniciativas e actividades, 

entre as quais se destaca a realização uma sessão solene comemorativa, que decorreu a 3 

de Setembro, contando a presença do Secretário de Estado do ordenamento do território e da 

conservação da natureza, Prof. Doutor Miguel Neto.

A sessão, que teve lugar ao longo da manhã, 
em Lamas de Mouro, iniciou com uma 
apresentação vídeo, reflectora do percurso 
realizado pela Porta, desde a sua abertura 
até aos dias de hoje, seguida da intervenção 
do Presidente da Câmara Municipal, Manoel 
Batista, que, e aludindo ao importante 
trabalho realizado pela Porta na divulgação 
e desenvolvimento do território, chamou à 
atenção do Secretário de Estado para o facto 
de o PNPG ser uma área de reserva natural 
povoada, e por isso mesmo ser necessário 
prestar mais atenção às necessidades 
das pessoas que o povoam e ao seu 
legado, de forma a que não se provoque a 
descaracterização ou a desertificação da zona.
O Secretário de Estado, após felicitar pelo 
trabalho desenvolvido ao longo destes dez 
anos, retorquiu que é necessário alterar 
o paradigma das áreas classificadas e 
promover o desenvolvimento económico, 
criando oportunidades e não restrições, numa 
estratégia de parcerias, como as criadas no 
âmbito do programa Natural.pt, mantendo, no 
entanto, os valores e princípios da conservação 
e da genuinidade.
Após uma visita guiada às estruturas que 
compõem a Porta de Lamas de Mouro, Miguel 
Neto foi conduzido ao Núcleo Museológico 
de Castro Laboreiro, assinalando assim a sua 
reabertura ao público após ter sido alvo de 
requalificação.

VIAGEM À PRÉ-HISTÓRIA
Projecção de filme e percurso pedestre
Realizada a 1 de Junho, esta viagem, de participação livre e gratuita, 

iniciou, em Lamas de Mouro, com a visualização do filme “Raízes – a 

vida e a morte no Planalto de Castro Laboreiro”, seguindo depois, em 

direcção a Castro Laboreiro, onde foi realizado o percurso pedestre 

“Trilho do megalitismo”. 

O LOBO NO ALTO MINHO
Conferência
Organizada em colaboração com a Associação de Conservação do 

Habitat do Lobo Ibérico (ACHLI), esta conferência decorreu, a 5 de 

Junho, em Lamas de Mouro, reunindo cerca de noventa participantes 

em redor de temas como o contexto sociocultural, a gestão do habitat 

ou a monitorização dos lobos.

ARQUITECTURA POPULAR
Exposição e oficinas de maquetismo
Patente em Lamas de Mouro entre Maio e Dezembro, esta exposição 

retrata, através de maquetas miniatura concebidas na própria Porta, as 

construções típicas do PNPG.

A arquitectura popular foi ainda o tema de uma visita, realizada 

pelos alunos que frequentam o 7º ano na EB 2,3/S, e que contou 

com uma exposição multimédia, relaciona com os aspectos 

socioculturais associados à temática e ilustrada com representações do 

enquadramento e da estrutura das construções, seguida da exploração 

da própria exposição e da participação numa oficina de trabalho.

LOBO IBÉRICO
Exposição e actividade exploratória
“Lobo Ibérico: Um uivo pela sobrevivência” foi outra das exposições 

comemorativas do 10º aniversário e que esteve patente, na Porta, entre 

3 de Outubro e 7 de Novembro.

O lobo foi também dado a conhecer aos alunos que frequentam o 

1ºCiclo nos centros escolares da Vila e de Pomares, através de uma 

apresentação multimédia, uma visita exploratória à exposição e uma 

conversa sobre o tema.

A apresentação vídeo do trabalho desenvolvido pela Porta de Lamas de Mouro ao longo destes 10 anos 
pode ser visto no Canal do Município no YouTube - www.youtube.com/user/municipiomelgaco
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DIA EUROPEU DO ENOTURISMO CELEBRADO COM VISITAS E PROVAS GRATUITAS

A 9 de Novembro o Dia europeu do enoturismo foi celebrado, na Sub-Região de Monção e 

Melgaço, através de um conjunto de iniciativas destinadas à fruição do território, e associadas à 

cultura da vinha e do vinho, mas não só.

Visitas gratuitas aos vinhedos e às adegas da 

Rota do Vinho Verde Alvarinho, com provas 

de vinhos, degustação da gastronomia local 

e vistas aos espaços museológicos da rede 

Melgaço Museus foram algumas das ofertas 

propostas, complementadas com pacotes de 

descontos em unidades locais de alojamento 

e em actividades de animação turística.

Comemorado nos principais territórios 

vitivinícolas europeus de Portugal, Espanha, 

França, Itália e Grécia, o Dia europeu do 

enoturismo é uma iniciativa da Rede Europeia 

das Cidades do Vinho (RECEVIN), que visa 

valorizar e promover os territórios, divulgando 

a sua oferta vinícola, gastronómica e cultural.

 

 

 

 

Em Portugal a iniciativa é desenvolvida em 

parcerias com a Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho (AMPV) e contou, nesta 

sexta edição, com a participação de 22 

municípios e 4 rotas do vinho.

INICIATIVAS NATALÍCIAS TRAZEM ANIMAÇÃO À VILA

Nesta época tão especial dedicada à 

família, Município, instituições, comerciantes 

e associações dão o seu contributo para a 

animação do centro da vila, com iniciativas 

diversas.

Para além das tradicionais iluminações de natal, 

que adornam rotundas, praças e arruamentos 

diversos, o Município organiza ainda, em 

colaboração com instituições, escolas, 

empresas e associações locais, a iniciativa 

natal ecológico, uma exposição urbana que 

ao longo do mês de Dezembro enfeita os 

espaços públicos com árvores, bonecos de 

neve, presépios e pais natais, elaborados com 

materiais reciclados ou recicláveis.

Os comerciantes, por seu lado, e contando 

também com o apoio municipal, promovem 

uma campanha de compras no mercado 

tradicional e premeiam os seus clientes com 

decorações, animação de rua, comboio de 

Natal, sorteios diversos e horários alargados.
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Os municípios de Melgaço e de Monção voltaram a unir-se em redor do Vinho Verde Alvarinho, 

desta feita para a realização de uma candidatura, conjunta, a cidade europeia do vinho 2015.

Representando a Sub-região de Vinho Verde 
Alvarinho, zona exclusiva de produção com 
uma forte tradição na cultura do vinho e 
da vinha, a candidatura visava reforçar 
o seu posicionamento, a nível europeu e 
mundial, como uma das regiões vitivinícolas 
de reconhecida qualidade, fortalecendo, 
simultaneamente, a cultura do vinho enquanto 
parte integrante da identidade colectiva.

A candidatura, apresentada em Lisboa e 
em Jerez de la Frontera, juntamente com 
as candidaturas da Região da Bairrada e 
do Alentejo, propôs a realização de mais de 
meia centena de acções, como concursos, 
congressos, encontros, visitas temáticas, 
iniciativas gastronómicas e culturais, entre 
outras, e contou com alguns embaixadores 
de renome, do campo gastronómico, Chefe 
Victor Matos, da arquitectura, Álvaro Siza 
Vieira, da enologia, Anselmo Mendes, da arte, 
Joana Vasconcelos, e da música, Maestro Rui 
Massena.

A cidade europeia do Vinho é uma iniciativa da 
Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN), 
apoiada, em Portugal, pela Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) que, e 
para 2015, elegeu Reguengos de Monsarraz, 
no Alentejo, como cidade europeia do vinho 

2015.

Apesar de Monção e Melgaço não terem 

logrado o título a candidatura foi importante 

para a promoção da Sub-região e para a sua 

dinâmica 

MONÇÃO E MELGAÇO APRESENTARAM CANDIDATURA A CIDADE EUROPEIA DO VINHO MUNICÍPIOS, VITIVINICULTORES E PRODUTORES DEBATERAM DESAFIOS DA SUB-REGIÃO

O Município juntou-se aos vitivinicultores e produtores do concelho para, e em conjunto, 

promoveram o debate em torno dos actuais e dos futuros desafios da Sub-região de Monção e 

Melgaço, numa sessão que decorreu, a 12 de Novembro, na Casa da Cultura.

A sessão, que surgiu na sequência da imposição, 

por parte do Governo, de um calendário 

de entendimento sobre o alargamento da 

produção de Alvarinho a toda a Região dos 

Vinhos Verdes, contou com as intervenções dos 

presidentes da Câmara Municipal de Melgaço, 

Manoel Batista, e de Monção, Augusto 

Domingues, e com a participação de cerca de 

uma centena de interessados na matéria.

Apesar de os associados da APA - Associação 

de Produtores de Alvarinho terem decidido, 

em assembleia realizada a 27 de Novembro, 

participar na negociação entre as partes a 

favor e contra o alargamento, o Presidente da 

Câmara Municipal, que juntamente com o seu 

homólogo de Monção e com os interessados 

locais têm liderado o processo de oposição ao 

referido alargamento, vai continuar atento ao 

desenvolvimento da situação, acompanhando 

a evolução das negociações, tendo sempre 

em vista a preservação dos interesses dos 

produtores locais e da Sub-Região.

MONÇÃO e MELGAÇO

um território, um vinho, uma paixão!
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Durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro os serviços educativos do Município 

promoveram, junto dos alunos do concelho que frequentam o Pré-escolar e o 1ºCiclo, diversas 

actividades de animação do livro e da leitura, com hora do conto, ateliers, dramatizações e muito 

mais.

CENTRO ACOLHEU ESTÁGIOS DE BASQUETEBOL, FUTEBOL E FUTSAL SERVIÇOS EDUCATIVOS ANIMARAM LEITURA

ALVARINHO VAI ESTAR ON TRAIL

O Centro de Estágios acolheu, entre os meses de Setembro e Dezembro, três estágios desportivos, 

nas modalidades de basquetebol, futebol de 7 e futsal, de equipas oriundas de Angola e de 

Portugal.

O Centro de Estágios de Melgaço promove 

a realização, a 31 de Maio de 2015, do 

1º Melgaço Alvarinho on Trail, uma prova 

composta por três percursos com diferentes 

graus de dificuldade: um ultra-trail, com 50 

Km, um trail, com 25 Km, e um mini-trail ou 

caminhada, com 13 Km.

www.melgacoalvarinhotrail.com 

www.facebook.com/melgacoalvarinhotrail

O coelhinho branquinho
Hora do conto

Salas de transição e pequenos | Sta Casa da Misericórdia

Oficina dos brinquedos
Dramatização do conto, de António Torrado

Pré-escolar e 1ºCiclo | Casa da Cultura

Ler com as mãos
Acção de sensibilização, desenvolvida em parceria com 

a delegação de Braga da Associação de apoio aos 

deficientes visuais - 1ºCiclo | Casa da Cultura

Lições do livro
Hora do conto e atelier

Pré-escolar | Biblioteca Municipal

BASQUETEBOL
Atlético Sport Aviação
A equipa angolana do ASA esteve em Melgaço, 

entre os dias 30 de Outubro e 14 de Novembro, 

num estágio profissional de preparação para a 

temporada 2014/15 do BIC basquete Angola.

Durante o estágio defrontaram, em jogos 

treino, as equipas portuguesas do Vitória de 

Guimarães e do Futebol Clube do Porto, e 

ainda as espanholas do Marin PeixeGalego e 

do Cambados.

FUTSAL E FUTEBOL DE 7
O amanhã da criança
 A 13 e 14 de Setembro as equipas Seniores 

femininas e Juniores masculinos da Associação 

participaram num mini estágio, de preparação 

para o Campeonato Nacional de Juniores 

A Sub 20 e para o Campeonato Distrital de 

Seniores Femeninos, que trouxe ao concelho 

uma comitiva com quarenta elementos.

Compact Records
A equipa, originária da cidade da Maia, participa 

na época 2014/2015 da Liga Masterfoot, em 

preparação para a qual realizou um mini 

estágio no concelho.



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

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 cupão 
de pedido, que deverá ser entrege na Câmara Municipal ou enviada por correio para:

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:

Melgaço e Monção unidos na 
defesa da Sub-região

Festa do Alvarinho e do Fumeiro 
completa 20 edições
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Melgaço e Monção lutam pela
afirmação da Sub-região
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Dossier especial
Autárquicas 2013

Fonte Principal revivificada
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Câmara Municipal de Melgaço
Gabinete de Comunicação e Imagem
Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço




