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Sub-Região continua a 
lutar pela exclusividade



Caros melgacenses

No seguimento da criação da nova imagem para o município encetamos a adaptação dos vários 

suportes da autarquia. Este número 65 é a oportunidade para renovar a imagem da Revista 

Municipal. Não será melhor, até porque a mesma se afirmou como uma referência no panorama 

nacional pelo seu design. É diferente. 

Este primeiro semestre do ano de 2015 foi pródigo em realizações das quais vos damos nota ao 

longo deste número da Revista. Procuramos que a todos chegue, de forma transparente e cuidada, 

a maior quantidade de informação possível sobre toda a vida da autarquia.

Novos desafios se colocam ao município. Um dos maiores é o incremento da promoção das 

suas inúmeras potencialidades. Como forma de dar visibilidade ao território e aos seus produtos, 

nomeadamente aos nossos vinhos, o alvarinho, estaremos com os nossos produtores, nos dias 

24, 25 e 26 de Julho, no Pavilhão de Portugal em Lisboa num grande evento de promoção que 

se designará “Alvarinho Wine Fest”. Será uma excelente oportunidade para abrir ainda mais os 

mercados a um vinho ao qual não faltam prémios e referências de qualidade. 

Como sempre o tempo de verão é de encontro de toda a comunidade melgacense. Os que cá 

andam recebem de braços abertos os que chegam. Temos preparado um programa de actividades, 

vasto e diverso, para vos oferecer durante a primeira quinzena de Agosto. Aproveitamos esta edição 

para lançar um destacável com informação sobre toda a programação de “Melgaço em Festa”. 

Convido todos para uma participação activa e para a fruição do que de melhor podemos oferecer.
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O duvidoso alargamento da produção de vinho Alvarinho a toda a região dos vinhos verdes, 

recentemente aprovada pelo Governo através da Portaria N.º152/2015, publicada em DR de 27 de 

Maio, continua envolta em polémica, com a Câmara Municipal a avançar com uma providência 

cautelar, numa derradeira tentativa de travar o processo.

2014

6 de Janeiro – Jornada de reflexão
Sub-região une-se à ESA/IPVC numa jornada de 

reflexão e de definição de uma estratégia, realizada 

na Escola Superior de Desporto e Lazer.

2 de Maio – Audiência (1ª)
Os presidentes das câmaras municipais de Melgaço 

e de Monção são recebidos, em audiência, pela 

Ministra da Agricultura e do Mar.

9 de Maio – Resolução n.º 47/2014 da AR
Votação das moções do PS e do PSD, 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.

25 de Junho – Reunião CVRVV
CVRVV vota favoravelmente o alargamento da 

denominação exclusiva do Alvarinho a toda a Região 

dos Vinhos Verdes. 

Sob despacho do Secretário de Estado da Agricultura 

é constituído o Grupo de Trabalho do Alvarinho 

(GTA), mediado pela CVRVV e pelo IVV e composto 

por 10 convidados, da Região dos Vinhos Verdes e 

da Sub-região.

22 de Julho – Audiência (2ª)
Os presidentes das câmaras municipais de Melgaço 

e de Monção deslocam-se a Lisboa para uma 

audiência com a Ministra da Agricultura e do Mar 

e com a Comissão Parlamentar de Agricultura e 

do Mar.

4 de Novembro - 1ª reunião GTA
Na primeira reunião do GTA é apresentado um 

documento proposta, para ser analisado até 10 de 

Dezembro.

Após a reunião as câmaras de Melgaço e de Monção 

questionam, em comunicado conjunto, a imposição 

de negociações e a fixação de prazos para que se 

atinja um acordo.

12 de Novembro – Sessão de esclarecimento
Municípios, viticultores e produtores juntaram-se, 

na Casa da Cultura, para debater e reflectir sobre os 

actuais e futuros desafios, numa sessão subordinada 

ao tema “Singularidades da Sub-Região de Monção 

e Melgaço”.

10 e 17 de Dezembro - 2ª e 3ª reuniões GTA
Discussão e proposta de alterações à proposta 

inicialmente apresentada pela CVRVV.

ALVARINHO CONTINUA ENVOLTO EM POLÉMICA
CRONOLOGIA DO ALARGAMENTO

É que, e após diversas diligências junto do 

Ministério da Agricultura e do Mar e da Comissão 

de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

(CVRVV), alertando para as incongruências, 

efeitos nefastos e até mesmo ilegais deste 

processo, debatendo-se sempre no sentido 

de impedir tal calamidade, eis que o diálogo 

dá lugar a acção.

Acção foi algo que, aliás, não faltou a esta luta 

que, e paralelamente às iniciativas de protesto, 

como a manifestação “O Alvarinho é nosso!”, 

se centrou em debater, com os agricultores 

e produtores da Sub-região, mas também 

chamando especialistas de diversas áreas, os 

desafios, as estratégias e a importância do terroir 

e do marketing territorial, entre outros.

O processo de luta contra o alargamento, 

que não reúne consenso na Sub-Região, foi 

desde o início liderado pela Câmara Municipal, 

accionista maioritária da Adega Quintas de 

Melgaço S.A. e legítima defensora dos interesses 

do concelho em áreas não tão diversas como a 

social, a económica e a turística, directamente 

afectadas pela produção vínica do concelho.||

2015

13 de Janeiro – Manifestação e acordo GTA
A Sub-região resiste às pressões de alargamento 

e reclama a manutenção da exclusividade numa 

manifestação, realizada no Porto, frente à sede da 

CVRVV, sob a palavra de ordem - O Alvarinho é 

Nosso!

No mesmo dia os membros do GTA assinam 

um acordo com os termos negociados para o 

alargamento, acordo que apenas não foi subscrito 

pela Quintas de Melgaço SA.

Em resposta ao acordo supostamente alcançado no 

seio do GTA, a Câmara Municipal reage declarando-o 

como não consensual - dado que foi imposto 

pelo Governo e pela CVRVV, não foi subscrito por 

todos os participantes, e não reune o acordo dos 

agricultores - e classifica-o como um rebuçado 

envenenado que, a curto prazo, calará alguns mas, 

a médio, provocará maleitas grandes.

29 de Janeiro – Exposição
Reafirmando a sua oposição ao alargamento, 

o Município envia nova exposição à Ministra da 

Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, questionando, 

entre muitas outras coisas, a falta de qualquer 

fundamentação que justificasse o fim do regime 

de singularidade da Sub-Região.

Maio – Publicação de portaria
Publicação, em Diário da República 1ª Série, das 

portarias n.º152/2015, de 26 de Maio, que reconhece 

como denominação de origem (DO) a designação 

vinho verde, e a Portaria n.º154/2015, de 27 de 

Maio, e estabelece o regime para a produção e 

comércio de vinhos e demais produtos vitivinícolas 

da indicação geográfica (IG) Minho.

À publicação da Portaria a Câmara Municipal reage 

com o anúncio de interposição de uma providência 

cautelar.
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O serviço de atendimento ao público da Câmara 

Municipal passou a ser prestado num só espaço, 

através do Balcão único de atendimento, em 

funcionamento à entrada do edifício dos Paços 

do Concelho desde o dia 23 de Março.

A sua instalação implicou a intervenção 

do espaço de recepção e de atendimento, 

designadamente ao nível de algumas obras 

de adaptação e de aquisição de equipamento 

adequado, como mobiliário e um sistema de 

gestão de atendimento, composto por um 

dispensador de senhas e um ecrã informativo.

Paralelamente encontra-se a decorrer o 

processo de certificação do atendimento, tendo 

sido já aprovados alguns procedimentos de 

gestão do sistema da qualidade, nomeadamente 

a avaliação da satisfação do utente, através da 

disponibilização de inquéritos, sugestões e 

reclamações.

O Balcão único concentra, num espaço único, 

todas as matérias de interesse e relação entre a 

Câmara e o munícipe/utente, e foi constituído 

com o objectivo de minimizar a deslocação e 

dispersão de serviços, ambicionando a melhoria 

contínua do serviço prestado.

Dando seguimento ao determinado no âmbito 

do novo Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), a Câmara Municipal procedeu 

à adaptação e aprovação do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE).

O novo RMUE, que após o período legal de 

discussão pública foi aprovado pela Câmara e 

pela Assembleia municipais, a três e a seis de 

Junho respectivamente, visa, em complemento 

e conjugação com as demais regulamentações 

municipais, contribuir para uma ocupação 

ordenada e qualificada do território municipal, 

clarificando e tornando mais transparentes os 

critérios de análise dos projectos, promovendo 

a celeridade da sua apreciação, sistematizando 

um conjunto de procedimentos técnicos 

e administrativos relativos às operações 

urbanísticas a desenvolver pelos particulares, 

definir as condicionantes formais e funcionais a 

considerar nos projectos que visem intervenções 

de carácter urbanístico e arquitectónico, cujo 

conteúdo não é detalhado no âmbito do Plano 

Director Municipal em vigor.||

ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADO NUM SÓ ESPAÇO NOVO REGULAMENTO DE URBANIZAÇÃO APROVADO

A Câmara Municipal aprovou, em reunião 

do Executivo de 15 de Abril, a atribuição 

de 20.705,00€ de incentivos à formação, 

destinados a apoiar onze estudantes do 

concelho que frequentam, no ano lectivo de 

2014/2015, cursos públicos de nível 5, 6 ou 7 

do Quadro Nacional de Qualificações.

Aos incentivos, cujas candidaturas decorrem 

anualmente durante os meses de Outubro e 

Novembro, podem concorrer, conforme previsto 

em regulamento próprio, todos os naturais ou 

residentes no concelho, que demonstrem possuir 

situação económica que não lhes permita fazer 

face aos encargos relacionados com o curso.||

APOIOS À FORMAÇÃO APROVADOS

Independentemente da sua natureza, todos os assuntos a 

tratar entre a Câmara e os munícipes/utentes deverão, em 

primeira instância, ser respondidos no novo Balcão único 

de atendimento

Gestão documental com novo sistema

Para melhorar o sistema de circulação, interna 

e externa, da informação e dos processos, 

o Município procedeu à aquisição de um 

novo sistema de gestão documental, em 

funcionamento desde finais de Junho, destinado 

a facilitar a interligação dos diversos serviços 

municipais com o Balcão e, consequentemente, 

com o público. ||
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| | turismo turismo ||

Melgaço já dispõe de um moderno e inovador 

serviço de prestação de informação turística, 

disponibilizado através da nova Loja Interactiva 

de Turismo (LIT), inaugurada a 1 de Maio pelos 

presidentes da Entidade Regional de Turismo do 

Porto e Norte, Melchior Moreira, e da Câmara, 

Manoel Batista.

A nova loja, situada na Praça da República, em 

pleno centro da Vila, veio substituir e revolucionar 

o anterior posto de turismo, constituindo-se 

como um espaço interactivo de imagem 

corporativa atractiva, equipado com modernas 

e inovadoras soluções tecnológicas de apoio, 

nomeadamente ao nível da monitorização da 

actividade turística, da venda de produtos e dos 

canais de distribuição. 

TURISMO TEM NOVA LOJA INTERACTIVA

Ficha de candidatura
Designação: Loja Interactiva de Turismo de Melgaço

Promotor: Município de Melgaço

Parceiros: Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal

Financiamento: ON.2 – Programa Operacional Regional do Norte

Investimento total/elegível: 118.900,41€

Participação comunitária: 101.065,35€ (85%)

Participação nacional: 17.835,06€ (15%)

Data de início: 22-12-2014

Data de conclusão: 31-07-2015

Criada em parceria com a Turismo do Porto 

e Norte ER, encontra-se ainda em rede 

com as restantes lojas dinamizadas por esta 

entidade e localizadas no território nacional e 

no estrangeiro, potenciando assim os bens e 

serviços do concelho a nível global.

Desde a sua abertura, a LIT de Melgaço registou 

já cerca de 22.000 toques na plataforma digital 

TOMI e perto de 2.000 na mesa interactiva 

situada na loja.

Relativamente àquilo que os utilizadores mais 

procuram o destaque vai para os produtos 

estratégicos de touring cultural, turismo de 

natureza e gastronomia e vinhos. Em termos 

de conteúdos os mais procurados são a agenda 

de eventos e a galeria fotográfica.||
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A visitação da paisagem, do património e da 

cultura na área do Parque Nacional da Peneda-

Gerês está agora mais fácil, através de uma 

série de trilhos e percursos, pedestres e de 

cicloturismo, que simultaneamente promovem 

a sustentabilidade do turismo de natureza no 

concelho.

Assim, e ao abrigo de uma candidatura 

intermunicipal, procedeu-se à valorização de 

quatro trilhos inseridos no Parque Nacional 

– Curro da Velha, Castrejo e interpretativos 

de Castro Laboreiro e de Lamas de Mouro. A 

valorização, que constou de limpeza, marcação 

e sinalização dos mesmos, de acordo com as 

normas internacionais, contou ainda com o 

desenvolvimento de painéis informativos e 

interpretativos do território, colocados em 

pontos estratégicos, e com a edição, em 

formato papel, dos respectivos desdobráveis. 

A título complementar foram desenvolvidos, 

com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, conteúdos multimédia versando o Trilho 

interpretativo de Castro Laboreiro e respectivos 

pontos de interesse.

Para os amantes do cicloturismo foram criados 

cinco novos percursos, com quatro níveis de 

dificuldade e uma extensão de 170 Km, apoiados 

por um centro de BTT, instalado na Porta de 

Lamas de Mouro. O Centro, em homologação, 

dispõe de equipamentos de apoio, como uma 

máquina de lavagem e de pequenas reparações, 

balneários e uma zona de estacionamento 

específica, devidamente sinalizada.

Ainda na Porta, e tendo em vista a qualificação 

e capacitação das estruturas de visitação do 

PNPG, procedeu-se à colocação de pórticos, 

identificativos do território, e à instalação de 

mobiliário de apoio às actividades. ||

PERCURSOS E TRILHOS PATRIMONIAIS NO PNPG

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)

Participação comunitária: 1.927.482,79€ (85%)

Participação nacional: 340.144,02€ (15%)

Data de início: 01-06-2013

Data de conclusão: 31-05-2015

| | turismo turismo ||
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As redes públicas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais  

domésticas/saneamento continuam a ser uma prioridade de investimento para a Câmara Municipal, 

quer pela influência que têm na preservação do meio ambiente, quer pelo impacto positivo que 

têm na qualidade de vida da população.

Em termos de saneamento, e após a entrada 

em funcionamento da rede de Roussas 

(2ªfase), abrangendo os lugares de Eira, Sobral 

de Cima, Cela, Perzes, Costa, Porto, Carreira, 

Bilhões, Coto do Preto, Carvalhos, Fonte do 

Ouro, Surribas, Oleiros, Colmeiros, Verdade, 

Aldeia, Riba de Souto, Cabreiros, Cavaleiros, 

Requeijo, Val, Lugar do Fecho, Cabana, Bairro 

de Sr. da Graça e Carvalho do Lobo, os trabalhos 

estenderam-se à Assadura, na Vila, onde foi 

efectuada a abertura de valas, para implantação 

de condutas, e posterior pavimentação.

No que respeita ao abastecimento de água, está 

a proceder-se à reabilitação e modernização da 

rede de distribuição de Paderne, compreendendo 

praticamente toda a Freguesia, à excepção 

dos lugares situados nas cotas mais elevadas 

– Estivadas, Sainde e Pomares.

Os trabalhos, actualmente a decorrer no Barral, 

constam de abertura de valas, para implantação 

de condutas, e de pavimentações.||

A regeneração da zona urbana da vila continua a ser realizada, através de intervenções diversas, 

que visam o melhoramento das condições de habitabilidade, circulação e vivência para moradores 

e transeuntes.

Com vista ao melhoramento da rede viária, 

procedeu-se à requalificação do arruamento do 

alto do Eiró, do acesso ao loteamento da Sra da 

Graça e da ligação Carvalho Lobo/Loteamento 

do campo de jogos, tendo ainda sido beneficiada 

a sinalização horizontal e vertical, bem como 

colocadas guardas de segurança em diversos 

pontos estratégicos.

Junto ao Largo Hermenegildo Solheiro, à Praça 

da República e à Calçada foram instalados treze 

contentores subterrâneos, quatro de recolha 

indiferenciada e nove destinados à recolha 

selectiva de resíduos diferenciados, enquanto 

que no Cemitério Municipal, na Alameda Inês 

Negra e no Largo Hermenegildo Solheiro foram 

reparadas e renovadas as instalações sanitárias 
públicas.||

O sistema público de iluminação está a substituir, 

de forma progressiva, a luminária convencional 

pelo sistema de leds, num investimento que, 

a médio prazo, trará grandes vantagens em 

termos económicos e ambientais.

Recentemente procedeu-se à substituição em 

toda a área da União de freguesias de Castro 

Laboreiro e Lamas de Mouro, um investimento 

de 65.367,44€ (+IVA) que terá continuidade para  

Peso/Paderne, Prado, Roussas e Vila.||

REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO ALARGADAS REGENERAÇÃO URBANA DA VILA PERDURA

LUMINÁRIA SUBSTITUÍDA POR LEDS

Ficha de candidatura

Designação: Saneamento à Freguesia de 

Roussas e ao lugar de Souto - Paderne

Promotor: Município de Melgaço

Financiamento: POVT

 

Investimento total: 384.580,74 €

Investimento elegível: 359.538,24 €

Participação comunitária: 305.607,50 € (85%)

Participação nacional: 78.973,24 €

Data de início: 01-12-2010

Data de conclusão: 31-12-2014

| | infraestruturas infraestruturas | |

Abastecimento de água - Paderne

Saneamento- Vila e Roussas
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Cemitério Lugar de Sante

Ligação Vila do Conde - Adedela Área florestal

Ligação EMP1 - Tortim Cemitério e casa mortuária

Casa mortuária Ligação S. Bartolomeu - Felgueiras

CRISTÓVAL

Cemitério – Está a proceder-se à substituição 
da escadaria interior por uma rampa, em 
paralelo, de forma a facilitar o acesso pedonal.
Sede da Junta – Procedeu-se à beneficiação do 
edifício, através de pintura interior do mesmo.
Vias de comunicação – Foi executada a 
reparação de valetas no troço entre a EMP1 e 
o caminho de Tortim.

PADERNE

Vias de comunicação – Procedeu-se à 
pavimentação, em cimento, de dois caminhos, 
situados um no Lugar de Sante e outro na zona 
do Peso.
Cemitério e casa mortuária -  Foi efectuado 
o arranjo do espaço exterior à casa mortuária, 
através de ajardinamento, da plantação de 
árvores e da colocação de bancos. Foram 
também executadas novas sepulturas no 
cemitério.

FIÃES

Vias de comunicação – Realizou-se a marcação 
de separação de vias na EM 06, entre Vila do 
Conde e Adedela, foram adquiridos e demolidos 
dois prédios urbanos no Lugar da Adavelha, de 
forma a suprimir o estrangulamento viário e 
facilitar a circulação de veículos pesados. Está 
a procedeu-se também à limpeza de bermas 
e valetas.
Casa mortuária – A reconversão da antiga 
escola primária do convento para casa mortuária 
foi adjudicada à empresa Construbat pelo valor 
de 125.517,93€.
Tanques públicos – Encontram-se a decorrer 
trabalhos de reparação dos tanques da 
Freguesia.

PENSO

Centro de convívio – O Centro continua a ser 
palco de diversas actividades de animação da 
freguesia, acolhendo cursos, actividades físicas, 
espectáculos e iniciativas associativas. Neste 
espaço passou também a estar disponível uma 
cabine telefónica pública.
Área florestal – Na sequência de uma 
hasta pública de venda de material lenhoso, 
procedeu-se à aquisição de serviços de limpeza 
de cerca de 25 hectares de área florestal da 
Freguesia.
Vias de comunicação – Procedeu-se à 
reconstrução de dois muros de suporte, no Lugar 
das Mós, à colocação de guardas de segurança, 
na ligação S. Bartolomeu – Felgueiras, e à 
reparação de um aqueduto de águas pluviais, no 
lugar do Monte do Crasto. Foi ainda realizada a 
limpeza geral de bermas e valetas, especialmente 
centrada nos acessos às habitações e a outros 
locais prioritários.

|| freguesias freguesias ||
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Lugar de Barata Acesso Veigas - Centro hípico

Estrada de Sá Lugar de Assadura

Antiga sede de junta Acesso ao Martingo

Casa mortuária Lugar de Sobral de Cima

S. PAIO

Vias de comunicação – Foram executadas 
melhorias diversas em caminhos da Freguesia, 
nomeadamente nos lugares de Cruzeiro, 
Regueiro e Barata.
Beneficiações – Está a proceder-se à renovação 
do edifício da antiga sede da junta, tendo sido 
já substituída a telha da cobertura.

UF DE PRADO E REMOÃES

Vias de comunicação – Foi pavimentado o 
acesso Veigas/Centro hípico, em cubo, com 
execução de travessias de água e valetas, e 
concluído o alargamento e a pavimentação do 
acesso ao Martingo, com construção de muros 
de suporte e canalização de águas pluviais e de 
rega. Procedeu-se também à limpeza de bermas 
e valetas, em toda a área da união de freguesias.

UF DE CHAVIÃES E PAÇOS

Vias de comunicação – Foi construído um muro 
de suporte, em Soengas, colocadas guardas 
de segurança na estrada de Sá e efectuada a 
limpeza de bermas e valetas em toda a área da 
união de freguesias.
Casa mortuária – Está a proceder-se à 
adaptação do antigo infantários a casa 
mortuária.
Tanques públicos – Procedeu-se ao arranjo 
do lavadouro do Fundão.

UF DE VILA E ROUSSAS

Vias de comunicação – Procedeu-se à 
pavimentação de um acesso, na Assadura, ao 
alargamento de um caminho em Sobral de Cima 
(2ª fase), com escoamento de águas pluviais, à 
colocação de redes de protecção, no Lugar de 
Porto, à execução de valetas, entre Adegas e 
Cavaleiros, e à construção de muros de suporte 
e valetas, no acesso entre Regadinhas e Riba de 
Souto, que posteriormente será pavimentado. 
Procedeu-se também à limpeza de bermas e 
valetas, em toda a área da união de freguesias.

|| freguesias freguesias ||
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A rede de equipamentos de apoio à terceira idade 

foi alargada e reforçada, graças à construção 

dos centros de dia de Castro Laboreiro e de 

Paderne, promovida pelas associações Castro 

Solidário e Dona Paterna, com o apoio do 

Município.

O Centro de dia de Castro, com capacidade para 

acolher 25 utentes em centro de dia e prestar 

apoio domiciliário a mais 30, inicia actividade em 

inícios de Julho e está já a receber solicitações 

de potenciais beneficiários.

Em Paderne o novo equipamento já se encontra 

em funcionamento e dá já apoio a cerca de 

80 idosos, da Freguesia e circundantes, nas 

valências de centro de dia, lar residencial, apoio 

domiciliário e salas de convívio com actividades. 

||

CENTROS DE DIA EM FUNCIONAMENTO
Os pavilhões da cantina e do Gimnodesportivo 

da EB 2,3/S foram requalificados, através de três 

empreitadas complementares, promovidas pelo 

Município com o objectivo de solucionar os 

problemas de infiltrações de água e de suprimir, 

simultaneamente, a presença de amianto nos 

dois edifícios.

Para além da substituição da cobertura dos dois 

pavilhões, o Gimnodesportivo beneficiou ainda 

de um melhoramento geral, nomeadamente 

com a instalação de um novo sistema de 

luminárias, a Led, e com a renovação do piso 

desportivo e das suas marcações, adequadas 

à prática de andebol, futsal, basquetebol, mini 

basquetebol e badminton. Para o espaço foram 

ainda adquiridas novas tabelas de basquetebol, 

fixas e amovíveis, postes multiusos de voleibol 

e balizas de andebol e futebol.

A intervenção, realizada ao abrigo da 

transferência da gestão integral do complexo 

educativo do Ministério da Educação para a 

Câmara Municipal, foi concluída no início do 

ano e representou um investimento de cerca 

de 150 mil euros.||

CANTINA E GIMNO DA EB REQUALIFICADOS

As renovadas instalações foram visitadas pelo Executivo Municipal e pela Direcção da Escola EB 2,3/S em Fevereiro

|| social educação ||

 Castro Laboreiro
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A Casa da Cultura, inaugurada a 10 de Junho de 1995 pelo então Presidente da Câmara Rui 

Solheiro, foi o primeiro espaço cultural a ser aberto no concelho, marcando o início de uma 

estratégia cultural adaptada ao evoluir dos tempos.

A Casa, integradora de outros serviços 

fundamentais como os prestados na Biblioteca 

Municipal e na sua secção infanto-juvenil, 

aportou ao concelho um espaço para actividades 

diversas e um auditório, contribuindo de forma 

decisiva para a promoção cultural de e para o 

concelho, incentivando e acolhendo sessões 

de cinema, exposições, concertos, teatro, 

formação, seminários, palestras e encontros, 

entre muitas outras acções.

No ano em que completa vinte anos importa 

saudar todos os que por lá passaram e 

contribuíram para o desenvolvimento cultural 

do concelho, entretanto dotado de novas e 

complementares valências como as oferecidas 

pela rede Melgaço Museus, pelo Arquivo 

Municipal ou pela Porta de Lamas de Mouro.

Pensar a cultura
Para assinalar os 20 anos da Casa da Cultura e 

os 10 anos do Museu de Cinema foi promovida a 

realização de uma conversa, com os professores 

doutores Albertino Esteves e Álvaro Domingues, 

sob o lema “Pensar a cultura”.

A iniciativa, que decorreu a 9 de Junho, 

favoreceu a reflexão não só sobre o caminho 

percorrido ao longo dos anos, como sobre o 

futuro das iniciativas e dos espaços culturais, 

sendo seguida de um concerto, com o Chronos 

Cinema Ensemble.||

Fevereiro | Tolerância | Pintura, de Carlos Amoedo

Março | Tributo ao planeta terra | Fotografia, EB 2,3/S

Abril | Arte e estrutura | Pintura, de Maria José Rodrigues

Maio | Pelo Alto Minho – Sketchbook | Ilustrações, de Carlos Basto 

 | Viagem no tempo | Antiguidades, da colecção particular de Estrela Sérvio

Junho | A escola mostra | Trabalhos, dos alunos do Pré-escolar e do 1ºCiclo

03 de Janeiro | Encontro de Coros

10 de Janeiro | Concerto de reis pela Jampschool

31 de Janeiro | Encontro solidário de reis e janeiras

11 de Abril | Bandas sonoras, pelo Chronos Cinema Ensemble

Janeiro | Apicultura | Palestra, exposição e cinema temático

16 de Maio | Hotel | Teatro, pelo grupo Macaca dentada

22 Março | Baile de Primavera | Associações

CASA COMPLETA 20 ANOS DEDICADOS À CULTURA EXPOSIÇÕES

PERFORMANCES | ACTUAÇÕES OUTRAS ACTIVIDADES

|| comemorações comemorações ||
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Encontro de coros Chronos Cinema Ensemble Reis e janeiras Jampschool
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No passado dia 25 de Abril a revolução dos cravos foi recordada e celebrada, com o hastear da 

Bandeira Nacional, no edifício dos Paços do concelho, e com um concerto, na Casa da Cultura.

A cerimónia, que decorreu pelas dez da manhã, 

no Largo Hermenegildo Solheiro teve início 

com a entrada da Fanfarra dos Bombeiros 

Voluntários, seguida do Hastear da Bandeira, 

sob o olhar atento de entidades e populares.

Em complemento às celebrações decorreu 

à noite, na Casa da Cultura, um concerto 

comemorativo preconizado pelo Pólo de 

Melgaço da Academia Fernandes Fão, que 

terminou, com a casa em pé, a entoar a 

Grândola vila morena.||

O dia 8 de Março foi assinalado localmente através da iniciativa Cultura+Mulher, através da qual o 

Município quis homenagear tanto as melgacenses como as visitantes deste concelho, cuja história 

ficou marcada pela lenda de Inês Negra, a heroína que resgatou Melgaço do domínio castelhano.

Para o efeito, e durante os dias 7 e 8 de Março, 

todas as mulheres foram convidadas a desfrutar 

de uma visita guiada, gratuita, aos espaços 

museológicos inseridos na Rede Melgaço 

Museus, visita essa complementada com uma 

pequena lembrança surpresa…

Gala da Mulher
A Casa da Cultura também contribuiu para este 

iniciativa trazendo a palco, na noite do dia 7, 

a Gala da Mulher, um magnifico espectáculo 

musical que contou com as actuações de 

Juliana Pires, Lúcia Pinto, Ana Filipa Domingues, 

Alexandra Afonso e Alexandra Rodrigues.||

25 DE ABRIL RECORDADO E CELEBRADO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ASSINALADO

|| comemorações comemorações ||
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O Dia da Criança foi celebrado no concelho, 

a 1 de Junho, com os mais de 350 meninos e 

meninas que frequentam o ensino Pré-escolar 

e de 1ºCiclo, na Santa Casa da Misericórdia ou 

nos centros escolares de Pomares e da Vila.

O programa de comemoração, que decorreu ao 

longo do dia na Casa da Cultura, compreendeu 

a apresentação de um interactivo espectáculo 

circense, apresentado pela companhia Lanterna 

Mágica, e que contou com uma forte e 

entusiasmada participação dos alunos.

No final as crianças foram ainda agraciadas com 

uma lembrança surpresa, também ela oferecida 

pelo Município.||

As festividades do Corpo de Deus e de São João foram festejadas, a 6 e a 27 de Junho, impulsionadas 

por associações e locais, com o apoio do Município.

Para a celebração do Corpo de Deus, 

associações e grupos de voluntários juntaram-se 

para embelezar as ruas da Vila com elaborados 

tapetes, produzidos com folhas e pétalas de 

flores, areia e pedrinhas coloridas, entre outros 

materiais.

Os tapetes, destinados a adornar o percurso 

de passagem da procissão, entre o Convento 

das Carvalhiças e a Igreja Matriz, passando pela 

Alameda Inês Negra, Praça da República e Rua 

1º de Maio.

No São João decorreram as também já 

tradicionais marchas nocturnas, que este ano 

contaram com a participação da APPACDM - 

Centro de Reabilitação de Prado, da Santa Casa 

da Misericórdia, da Associação Noites Gaiteiras e 

das camadas jovens do Sport Clube Melgacense.

Após o desfile, entre a calçada e o Largo 

Hermenegildo Solheiro, decorreram as marchas, 

seguidas de um arraial animado pela actuação 

do grupo Doces minhotas.||

ESPECTÁCULO CIRCENSE ANIMOU CRIANÇAS CORPO DE DEUS E SÃO JOÃO FESTEJADOS

|| comemorações comemorações ||
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E o concelho volta a estar em festa entre os dias 1 e 16 de Agosto, através da iniciativa Melgaço 

em Festa, este ano com programação reforçada e alargada.

Cinema, teatro, música, dança, artesanato, livros 

e gastronomia, espalhados por diversos pontos 

da vila, concentram as propostas apresentadas 

para esta segunda edição, que promete atrair 

novos públicos e visitantes.||

O FILMES DO HOMEM – Festival internacional de documentário de Melgaço está de regresso 

para, e entre os dias 4 e 9 de Agosto, fazer as delícias dos amantes da sétima arte.

Nesta segunda edição, dedicada à temática 

das migrações, o festival será marcado por 

três eixos principais: a mostra competitiva de 

documentários candidatos ao prémio Jean 

Loup Passek, contando com a exibição dos 20 

filmes candidatos, a realização de encontros 

entre realizadores, universidades e público, 

sobre cinema e migrações, e a realização 

de documentários sobre a região, através da 

residência cinematográfica “Plano frontal”, a 

decorrer entre 31 de Julho e 8 de Agosto.

Da programação faz ainda parte, e para além 

das exibições de cinema descentralizadas 

pelas freguesias, e da projecção, no recinto 

do Castelo, do filme “O salto”, realizado por 

Christian de Chalonge, a organização da 

exposição de fotografia “Nós, por cá e por 

lá”, a realização de um laboratório de vídeo 

e workshop de cinema de animação, e ainda 

a viagem “Salto a Melgaço”, concentrada no 

fim-de-semana de 8 e 9.

Organizado pelo Município em parceria com 

a Ao Norte e em associação com o Museu de 

Cinema de Melgaço – Jean Loup Passek o 

festival 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.||

MELGAÇO VOLTA A ESTAR EM FESTA FILMES DO HOMEM ESTÁ DE REGRESSO
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Pelo quinto ano consecutivo a Associação Comédias do Minho promove o FITAVALE – Festival 

Itinerante de Teatro Amador do Vale do Minho, que este ano decorreu entre 17 e 19 de Abril, 8 e 

10 de Maio, alargando-se a dois fins-de-semana e contando, para além dos cinco grupos de teatro 

amador do Vale do Minho - Os Simples, Associação Filarmónica Milagrense, +TAC, VerdeVejo 

e Outra Cena - com apresentações de grupos espanhóis, integrados na PLATTA – Plataforma 

Transfronteiriça de Teatro Amador. 

Nesta edição o grupo de teatro amador local 

“Os Simples” juntou-se ao coro de Parada do 

Monte para, em conjunto, criarem Frei João da 
Cruz – o musical, apresentado ao público a 9 

de Maio, no recinto do Castelo.

A peça foi ainda mostrada, a 23 de Maio em 

Viana do Castelo, inserida na iniciativa Lendas 
do Alto Minho – Romaria das lendas, promovida 

pela CIM Alto Minho no âmbito do Programa 

CRIARTE - Promoção da Criatividade Territorial 

do Alto Minho, desenvolvido em colaboração 

com a Comédias do Minho e o apoio do Centro 

Dramático de Viana - Teatro do Noroeste.||

De 6 a 8 de Fevereiro decorreu o primeiro fim de semana com as Comédias do Minho, incluindo 

a apresentação da programação para 2015, a assinatura do protocolo de mecenato com a 

VentoMinho, para o triénio 2015-2017, e ainda a 2ª edição de DOC.COM.

Programação 2015 apresentada 
Durante o fim-de-semana, e mais concretamente 

a 6 de Fevereiro, no Cineteatro João Verde, em 

Monção, decorreu a apresentação pública da 

programação 2015 da Associação, e a assinatura 

do protocolo de mecenato com a VentoMinho. 

A programação, que mantém a aposta nos 

criadores emergentes, apresenta energia 

renovada e desejo de teatro, música, dança, 

artes plásticas, conversas, debates e ensaios 

abertos, com vontade de alargar horizontes 

e acrescentar lugares aos afectos de sempre, 

viajando um pouco mais sem, na verdade, sair 

do Vale do Minho.

2º DOC.COM 
A 8 de Fevereiro foi exibido, na sede da 

Associação A Batela, em Alvaredo, a sessão de 

cinema documental “Faunos do rio”, teatrão e 

água, de Eva Ângelo, seguida de uma conversa 

com a realizadora e os responsáveis pelo 

projecto, que tornaram DOC.COM num intenso 

fórum documental e comunitário.||

O espectáculo de marionetas Não Lugar foi 

apresentado, no concelho, entre os dias 26 

e 29 de Março, e pôde ser visto na Casa da 

Cultura e nas freguesias de Castro Laboreiro, 

Cousso e Penso.

Inspirado em Não-Lugares, de Marc Auge, e no 

Livro do Desassossego, de Bernardo Soares, o 

espectáculo é uma criação de Gonçalo Fonseca, 

com co-criação e interpretação de Luís Filipe 

Silva e Sílvia Barbosa, que contou com música 

original e ao vivo de Samuel Coelho.||

A bolsa de criação Isabel Alves da Costa, 

aberta em Outubro de 2014 pelo FIMP-Festival 

Internacional de Marionetas do Porto, pela 

Associação Comédias do Minho e pelo Teatro 

Municipal do Porto – Rivoli e Campo Alegre, 

em homenagem à sua responsável artística 

e/ou mentora, foi atribuída ao projecto OS 

TRANSPORTADORES, apresentado pelo 

colectivo RADAR 360º.

O projecto, a ser implementado durante o 

corrente ano, foi seleccionado de entre dez 

finalistas, por ser aquele que, segundo o 

júri, melhor articulou a liberdade de criação 

e inovação, o cruzamento de linguagens e 

o pensamento estruturado, como eixos de 

TEATRO ANIMOU VALE DO MINHO FIM-DE-SEMANA COM AS COMÉDIAS

NÃO LUGAR APRESENTADO

BOLSA ISABEL ALVES DA COSTA ATRIBUÍDA
trabalho e exercício artístico, demonstrando 

também a sua capacidade de articulação com 

o contexto comunitário e/ou pedagógico em 

ambos os territórios.

Dada a elevada qualidade dos projectos 

apresentados e a oportunidade de conhecer 

directamente uma série de artistas, que 

pretendem acompanhar, as estruturas 

associadas anunciam a intenção de lançar uma 

nova edição da bolsa, para execução em 2016.||
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As bibliotecas escolares do concelho passaram 

a estar unidas através de uma plataforma 

interactiva comum de partilha e de cooperação, 

apresentada ao público no passado dia 9 de 

Junho, na Casa da Cultura.

A plataforma, que vem colocar online o Catálogo 

colectivo, pretende assim promover o rápido 

acesso aos recursos documentais, facilitar a 

gestão integrada da colecção, a coordenação 

de aquisições e o empréstimo entre os parceiros 

da rede - Biblioteca Municipal, Bibliotecas 

escolares da EB 2,3/S, Biblioteca da Escola 

Superior de Desporto e Lazer (ESDL/IPVC) e 

Biblioteca do pólo local da Escola Profissional 

do Alto Minho Interior (EPRAMI) – bem como 

o desenvolvimento comum de acções que 

promovam a literacia.

A parceria conta ainda com a participação 

da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), do 

Ministério da Educação, com a qual os parceiros 

assinaram um acordo de cooperação.||

O Crédito Agrícola do Noroeste promoveu a subida a palco da peça de teatro “24A74 – Salgueiro 

Maia”, encenada pelo Teatro do Noroeste - CDV com texto e interpretação de Ricardo Simões, 

e que pôde ser vista, a 13 de Julho, na Casa da Cultura.

A peça, comemorativa dos 100 anos da 

instituição, através da iniciativa “Arte no 

centenário”, trará ainda ao concelho a exposição 

“100 anos de história Crédito Agrícola – Caixa 

do Noroeste”, patente na Casa da Cultura entre 

os dias 4 e 19 de Julho, e ainda o concerto “Sons 

do Centenário”, um recital de piano com Olga 

Amaro,  para assistir a 14 de Agosto, no Solar 

do Alvarinho.||

A Fonte das Termas do Peso foi o palco escolhido 

para, na noite de 16 de Maio, acolher o concerto 

“Quatros estações – a Vivaldi”, orquestrado pelo 

grupo “Alto Minho Ensemble”.

A iniciativa, que contou com uma forte adesão 

do público, foi promovida pela CIM Alto Minho 

no âmbito do Programa CRIARTE - Promoção 

da Criatividade Territorial do Alto Minho.||

BIBLIOTECAS ESCOLARES EM REDESALGUEIRO MAIA EM TEATRO

VIVALDI EM CONCERTO

|| cultura cultura ||

30 31



eventos eventos
A Biblioteca Municipal/Casa da Cultura 

acolheu, a 23 de Abril, a prova distrital do LER+ 

Concurso Nacional de Leitura, que contou com 

a participação de cerca de uma centena de 

alunos, em representação de 24 escolas do 

Distrito de Viana do Castelo.

A prova, com uma vertente escrita e outra oral, 

versou sobre quatro títulos de leitura obrigatória, 

e foi vencida, no 3º Ciclo, por Sara Raquel Araújo 

Arezes, da Escola Básica e Secundária de Ponte 

da Barca e, no Secundário, por Maria Eduarda 

Xavier da Fonseca Oliveira Rodrigues, da Escola 

Básica e Secundária Sidónio Pais, de Caminha.

O LER+, promovido pela DGLAB e organizado 

localmente pelo Município e pela EB 2,3/S, é 

um importante evento de promoção da leitura 

que dispõe ainda de outras componentes 

complementares, de convívio e de índole 

artística que, localmente, tiveram expressão 

através da visualização de um pequeno filme 

alusivo ao concelho e de um espectáculo de 

dança.||

A compilação de poemas e desenhos “Tempo 

Laboreiro”, da autoria de Ricardo Lima, foi 

apresentada ao público, a 20 de Junho, no 

Núcleo Museológico de Castro Laboreiro.

O livro, editado em 2014 pela Afrontamento, 

tem como pano de fundo a paisagem serrana de 

Castro Laboreiro que o autor, natural do Porto 

e com textos de prosa e poesia publicados em 

diversos meios, conhece desde 1961.||

BIBLIOTECA RECEBEU CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

TEMPO LABOREIRO APRESENTADO

|| cultura cultura ||

Durante os meses de Março e Abril decorreu no 

concelho uma campanha de recolha de livros, 

promovida pelo Município com o objectivo de 

ajudar o Município de Viqueque, em Timor-

leste, a criar uma biblioteca municipal.

Da campanha, com vários pontos de recolha 

no concelho, resultou a junção de perto de 

dois mil livros, maioritariamente de literatura, 

infantil e para adultos, manuais escolares e 

enciclopédias.||

CAMPANHA RECOLHEU LIVROS PARA TIMOR
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Os serviços educativos do Município desenvolvem actividades diversas, de organização própria 

ou em colaboração com terceiros, com o objectivo de promover a educação para a cultura dos 

jovens do concelho.

Animação da leitura e ateliers
A animação da leitura junto do público escolar é 

uma das actividades desenvolvidas ao longo do 

ano lectivo, junto dos alunos que frequentam o 

ensino Pré-escolar na Sta Casa da Misericórdia 

e nos centros escolares da Vila e de Pomares.

A Hora do conto, sobre a “A Zebra Camila”, 

“O barquinho que cresceu” ou os “Chibos 

sabichões” é complementada por ateliers e 

oficinas, de pintura, de construção ou ilustração.

A Porta vai à escola… e a escola vai à Porta!
A Porta de Lamas de Mouro desenvolve 

actividades de educação ambiental dirigidas aos 

alunos do Pré-escolar e do 1ºCiclo do concelho, 

desenvolvidas na escola ou na própria Porta.

Assim, e durante o mês de Janeiro, decorreu a 

actividade “A cabra montês”, dirigida aos alunos 

do Pré-escolar. A actividade constou de uma 

abordagem teórica ao tema, seguida de uma 

oficina prática.

Histórias da História
A cultura e o património do concelho é outras 

das áreas temáticas de actuação e de promoção 

do conhecimento.

A representação dramática da sociedade 

no tempo de D. João I, Mestre de Avis, e a 

descoberta do pão dos avós, dirigidas ao 1ºCiclo, 

o olhar sobre Castro Laboreiro, com o 3ºCiclo, 

e a viagem pelo Centro Histórico realizada com 

os alunos do 10ºano, são disso exemplo.

Teatro e dança com a Comédias do Minho
Em colaboração com o projecto pedagógico 

da Associação Comédias do Minho, os serviços 

educativos desenvolvem actividades de 

expressões diversas.

Em Janeiro, teve lugar o espectáculo e oficina 

de dança Miocárdio, desenvolvido com o Pré-

escolar, em Abril o espectáculo teatral Tudo 

se transforma, com o 1ºCiclo, e em Abril, a 

performance musical Odisseia sonora, com 

os alunos do 2ºCiclo.||

Fevereiro e de Março foram os meses de eleição para, e em parceria com os restaurantes locais, 

promover a gastronomia tradicional e a degustação de iguarias como a lampreia, o cabrito e o 

bucho doce, entre outras.

A Lampreia, com grande representatividade 

na cultura e na culinária locais, pôde ser 

degustada com arroz, à bordalesa, frita ou 

assada, acompanhada por um magnífico vinho 

ou espumante Alvarinho, ao longo de todos 

os fins-de-semana da iniciativa “Lampreia 
do Rio Minho – um prato de excelência”, 

promovida pela ADRIMINHO – Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do 

Minho e pelos municípios de Caminha, Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova 

de Cerveira, com o apoio do Turismo do Porto 

e Norte E.R.

Entre 13 e 15 de Fevereiro foi também possível 

apreciar outros sabores também tradicionais, 

como o do cabrito do monte assado no forno 

e o do bucho doce, num Fim de semana 
gastronómico fomentado pelo Turismo do 

Porto e Norte E.R. e pelos municípios aderentes.

Para além de degustar os bons sabores de 

Melgaço, os visitantes nestas iniciativas tinham 

ainda a possibilidade de participar em programas 

de animação paralelos, com opções entre a 

prática de actividades de turismo natureza ou 

aventura, de gastronomia e vinhos, de saúde e 

bem-estar e de âmbito cultural, beneficiando 

ainda de descontos em unidades de alojamento 

aderentes.||

SERVIÇOS EDUCATIVOS EM ACÇÃO GASTRONOMIA ANIMOU MESES FRIOS

|| cultura economia e turismo ||

O barquinho que cresceu

A sociedade no tempo de D. João I

A cabra montês

Odisseia sonora
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A 21ªedição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que decorreu entre os dias 1 e 3 de Maio, celebrou 

o território e o que de melhor nele se produz, apresentando melhorias significativas em termos 

de reorganização do espaço e dos expositores, disponibilizando wi-fi livre e uma aplicação móvel 

gratuita exclusiva, reafirmando-se como um evento incontornável na Galiza e no norte de Portugal.

Estima-se que ao longo dos três dias do evento 

tenham passado pelo recinto cerca de cinquenta 

mil visitantes, interagindo com os setenta e 

quatro expositores locais - 31 de Alvarinho, da 

Sub-região de Monção e Melgaço, 18 de fumeiro 

e produtos locais, 17 de artesanato, instituições 

e associações, e 8 tasquinhas – mas também 

com os diversos agentes económicos locais, 

nomeadamente da hotelaria, da restauração e 

da animação turística.

A sessão de abertura oficial, que contou com a 

presença do Presidente da Associação Nacional 

de Municípios e da Câmara de Coimbra, Manuel 

Machado, e do Presidente do Município, Manoel 

Batista, deu honras aos produtores de Alvarinho 

e de fumeiro, em defesa da singularidade e da 

qualidade, tecendo críticas ao alargamento 

da zona de produção de Alvarinho, à não 

descriminação positiva do interior e ao atraso 

do novo quadro comunitário de apoio.

Fumeiro de Melgaço obteve IGP
O fumeiro de Melgaço, uma das estrelas do 

evento, obteve o reconhecimento de Bruxelas, 

através da integração do presunto, do salpicão 

e das chouriças de carne e de sangue na lista 

europeia de produtos com Indicação Geográfica 

Protegida (IGP).

A atribuição do IGP, que aconteceu durante o 

mês de Abril, veio assim associar à proveniência 

destes produtos um selo distintivo da sua 

qualidade e unicidade.||

O Solar do Alvarinho acolheu, a 4 de Junho, 

a iniciativa “Minho wine tasting”, que consistiu 

numa prova de vinhos, elaborados nos 24 

municípios que integram as CIM Alto Minho, 

Cávado e Ave, realizada por um painel de 

especialistas, nacionais e estrangeiros.

A iniciativa, promovida pelo consórcio Minho 

In com produção da EV - Essência do Vinho, 

integrava o projecto “Essência no Minho”, que 

contou ainda com um evento gastronómico, 

realizado em Braga, e uma wine party 

denominada “Minho wine night”, que decorreu 

em Guimarães.||

Presunto
1º Quinta de Folga | Alvaredo

2º Palmira Rodrigues | Vila

3º Inês de Sousa Lobato | Alvaredo

Salpicão
1º Leonor Esteves | Cubalhão

2º Quinta de Folga | Alvaredo 

3º Delicias do Planalto | Castro Laboreiro

FESTA DO ALVARINHO INOVOU E RENOVOU SUCESSO

MINHO WINE TASTING REUNIU ESPECIALISTAS

CONCURSOS PREMIARAM PRODUTOS E PRODUTORES

|| economia e turismo economia e turismo ||

Broa
1º Dorinda Pinheiro | Alvaredo

2º Leonor Esteves | Cubalhão

3º Associação Dona Paterna | Paderne

Mel
1º José Gonçalves | Castro Laboreiro

2º Hipólito Domingues | Castro Laboreiro

3º Turma das Abelhas | Castro Laboreiro
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A promoção do desenvolvimento do concelho, nas suas mais variadas vertentes, está na génese 

da iniciativa Ciclo de conferências’15, através da qual o Município pretende promover a reflexão 

centrada em temas importantes da vida económica, social e cultural do concelho.

O Alvarinho de Monção e de Melgaço: o desafio 
da competitividade
A conferência de abertura deste Ciclo teve lugar 

a 27 de Março, na Casa da Cultura, tendo como 

tema central os desafios de competitividade 

colocados ao Vinho Verde Alvarinho.

Sob moderação de Luís Costa, editor da revista 

WINE e jornalista da RTP, e de José Emílio 

Moreira, ex-presidente do Município de Monção 

e Grão-Mestre da Confraria do Vinho Verde 

Alvarinho, a conferência reuniu, em redor de um 

matéria fundamental à Sub-Região de Monção e 

Melgaço, nomes como os do enólogo António 

Luís Cerdeira, do crítico de vinhos Rui Falcão, o 

Director-Geral da Centromarca, Pedro Pimentel, 

os professores Joaquim Mamede Alonzo, da 

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima e 

Ricardo Fontes Correia, do Instituto Politécnico 

de Bragança, e ainda Tomás Roquette, da Quinta 

do Crasto, em representação do Projecto Douro 

Boys.

Desenvolvimento do território: um novo 
paradigma para os municípios?
A 26 de Junho foi a vez de as termas do Peso 

acolherem uma segunda conferência, de debate 

e reflexão em redor do papel dos municípios 

no desenvolvimento local, nomeadamente no 

que respeita a áreas como a educação ou a 

acção social.

A Conferência contou com um vasto painel de 

oradores, conferencistas e moderadores, entre 

os quais os presidentes da Câmara, Manoel 

Batista, da CIM-Alto Minho, José Maria Costa, 

o Delegado regional da DGEST, José Mesquita, 

o Director do Centro Regional da Segurança 

Social, Paulo Órfão, os vereadores da Educação 

de VN de Famalicão e da acção social de 

Caminha, Leonel Rocha e Ana São João, das 

professoras doutoras Isabel Guerra, do ISCTE, 

Isabel Menezes e Fernanda Rodrigues, da FPCE/

UP, do Professor Doutor Sampaio da Nóvoa, da 

técnica da ANMP Fátima Diniz, do Sub-director 

do Jornal de Notícias, David Pontes, e do músico 

e compositor Pedro Abrunhosa.||

No primeiro semestre de 2015 o Centro de estágios acolheu cinco equipas profissionais, de 

futebol e atletismo, oriundas de países como Angola, Estados Unidos da América e França, que 

aqui realizaram os seus treinos de preparação para competições diversas.

Futebol

O ano começou, como já vem sendo tradição, 

com o estágios da equipa angolana do Sport 

Luanda e Benfica que, e entre os dias 9 e 19 

de Janeiro, aqui se preparou para vencer o 

campeonato nacional, o Girabola 2015. 

Em Abril, entre os dias 4 e 6, marcaram presença 

no concelho as camadas Sub-13 e Sub-16 do 

Fort Wayne FC, originário do estado de Indiana, 

nos EUA. O Clube, de formação, veio em viagem 

lúdica à Península Ibérica e aproveitou a ocasião 

para conhecer, treinar e efectuar alguns jogos 

treino, nomeadamente frente ao UD Moreira.

Atletismo

O Atletismo é, a par do futebol, uma das 

modalidades que mais procura o Centro de 

Estágios. Entre Abril e Maio, marcaram presença 

o Entente Sud Lyonnais, o Mega Perche Events, e 

os atletas Benjamin Boyer et Marion Coutourier, 

todos de origem francesa.

Os atletas do Entente Sud Lyonnais, orientados 

pelo ex. atleta Olímpico Daniel Aligne 

prepararam, entre os dias 14 e 21 de Abril, os 

Nacionais das diversas disciplinas de atletismo 

– velocidade, barreiras, lançamentos, triplo e 

salto em altura.

O grupo reunia cerca de 50 pessoas, entre 

atletas e treinadores, entre os quais de atletas 

olímpicos e algumas promessas do atletismo 

francês.

Entre 25 de Abril e 1 de Maio, o vice campeão 

de França Benjamin Boyer e Marion Coutourier 

realizaram o seu estágio de preparação, na 

especialidade de 200m, enquanto os atletas 

do Mega Perche Events, orientados pelo Luso 

descendente António Magalhães, treinaram o 

salto à vara.||

DESENVOLVIMENTO NA BASE DE CICLO DE CONFERÊNCIAS FUTEBOL E ATLETISMO EM ESTÁGIO

|| economia e turismo desporto ||

Entente Sud Lyonnais

Mega Perche Events

Benjamin Boyer et Marion CoutourierFort Wayne FC

Sport Luanda e Benfica
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O concelho recebeu, a 19 de Abril, o 1º BTT XCO Vila de Melgaço, a terceira prova do Campeonato 

do Minho de BTT XCO | Mapfre seguros, que contou com a participação de mais de duzentos 

atletas, inscritos nas categorias de competição e promoção.

A prova, com treinos e actividades matinais, 

desenvolveu-se ao longo da tarde, nas 

categorias de pupilos, benjamins e iniciados, 

infantis, juvenis, cadetes, femininos, paraciclismo 

e promoção, juniores, elites/Sub 23 e masters.

Promovida pela Associação de Ciclismo do 

Minho e pelo Centro de Estágios, com o apoio 

do Município, Quintas de Melgaço, Monção 

bike, Federação portuguesa de ciclismo, Mapfre 

seguros, Cision, Arrecadações da Quintã, Raiz 

carisma, Bike magazine e acm TV, a prova 

constituiu um êxito desportivo assinalável.||

As paisagens ribeirinha e de montanha foram os cenários seleccionados para  a realização de 

dois trails, com percursos pelo Parque Nacional da Peneda-gerês, entre 26 e 3 de Maio, e junto 

ao Rio Minho, a 31 de Maio.

O Peneda-gerês trail adventure, promovido 

pelo Carlos Sá Nature Events com o apoio 

do Município, foi um Trail running com várias 

provas, por etapas e com diferentes distâncias, 

que teve início em Arcos de Valdevez e término 

no Gerês.

A prova passou por Melgaço a 27 e 28 de 

Abril, com os participantes a chegar à Branda 

da Aveleira, via Sistelo, e a partirem desta em 

direcção à Vila, com chegada marcada no 

Castelo. No dia seguinte a partida foi em Castro 

e Lamas, em direcção à Peneda, antecedida 

por uma visita ao Núcleo Museológico e ao 

Castelo de Castro.

O Melgaço Alvarinho on trail, por seu lado, 

percorreu as paisagens ribeirinhas associadas 

à produção de vinho Alvarinho, numa prova 

constituída por três percursos com diversos 

graus de dificuldade: o Ultra-trail, com 50 km e 

2.200 metros de desnível positivo, o Trail, com 

25 km e 1.200 metros de desnível positivo, e o 

Mini-trail, com 13 km e 300 metros de desnível 

positivo.

A prova, que contou com a participação de 

250 desportistas, foi organizada pelo Centro 

de Estágios, em colaboração com a Melgaço 

Radical CRL, e com o apoio do Município e 

Solopisadas.||

BTT EM CAMPEONATO TRAILS PERCORRERAM PAISAGENS NATURAIS

|| desporto desporto ||
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Desde o início do ano o Centro de Estágios/Complexo desportivo e de lazer de Monte de Prado 

acolheu e colaborou na organização de diversas provas e eventos, promovidas pela Associação 

de Atletismo de Viana do Castelo, e pela Asociación cultural e pedagóxica Ponte… nas ondas!

Associação promoveu provas de atletismo 

A associação de atletismo de Viana do Castelo 

promoveu a realização, a 25 de Abril, do 

Torneio Juvenil do Norte, uma prova destinada 

a apurar, de entre os 108 participantes, os atletas 

completos da zona norte - Braga, Porto, Vila 

Real e Bragança.

Em Maio decorreu o Mega Sprint Desporto 

Escolar que, no dia 7, reuniu cerca de 400 atletas 

das escolas do Distrito de Viana, em apuramento 

para o Nacional, e os Regionais de Infantis e 

Juvenis que, entre os dias 9 e 10, apuraram os 

Campeões Regionais dos escalões de Infantis 

e Juvenis, nas várias provas que compõem o 

Campeonato - 60m, salto em comprimento, 

100m, 300m barreiras e  lançamento do 

martelo, entre outras.

Jovens participaram no “Ponte… nas ondas!”

A IX Jornada escolar de jogos tradicionais 

galego-portugueses reuniu, no passado dia 

23 de Maio, algumas centenas de participantes 

dos dois lados da fronteira, em redor de 

actividades lúdicas e pedagógicas, como 

oficinas, de construção de brinquedos e de 

jogos musicais, exibição e prática de jogos, entre 

outros passatempos.

A jornada, promovida pela Asociación cultural 

e pedagóxica PNO! e pela Brinquedia – Rede 

galega do xogo tradicional, com o apoio do 

Município, apelou ainda à participação da família 

e ofertou brindes ao participantes.||

Os maiores de 65 anos do concelho têm a possibilidade de participar numa série de actividades, 

organizadas ao longo do ano pelo Município, em colaboração com os diversos parceiros do 

Conselho Local de Acção Social, com o intuito de proporcionar o convívio e a confraternização 

entre pares.

Para iniciar bem o Ano foram promovidos os 

bailes de ano novo e de Carnaval, ocorridos a 14 

de Janeiro e a 16 de Fevereiro, respectivamente. 

No Ano novo os convivas deslocaram-se até à 

danceteria Velvet, em Monção, e no Carnaval 

a festa decorreu na cantina da Escola EB 2,3/S, 

com muitos mascarados à mistura.

As actividades desenvolvidas neste primeiro 

semestre contaram ainda com uma visita àquele 

que é designado como o maior presépio do 

mundo, instalado em Santa Maria da Feira. O 

Passeio, que decorreu a 12 de Março, contou 

com a adesão de 218 convivas.

Em Junho decorreu também o “Redes em festa”, 

um encontro inter-redes realizado no dia 26, 

em Paredes de Coura, e que reuniu utentes das 

instituições de solidariedade social de todo o 

Vale do Minho.||

CE ACOLHEU… SÉNIORES EM ACTIVIDADE

|| desporto social ||

Baile de Carnaval

Passeio

Baile de Ano novo
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A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens local uniu-se às suas congéneres do Distrito para, 

e durante o mês de Abril, promoverem uma campanha conjunta de sensibilização no âmbito do 

mês da prevenção dos maus tratos.

Localmente a CPCJ procedeu à disponibilização 

de cartazes por vários pontos do concelho e 

no Portal do Município, à criação, colocação e 

distribuição de laços azuis, alusivos à temática 

e utilizados na lapela ao longo de todo o mês.

Com a adesão a esta campanha pretendia-se 

centrar a atenção pública nesta problemática, 

nomeadamente na sua vertente infantil, no 

sentido de prevenir e reduzir a sua prática.||

O Município procedeu, a 24 de Janeiro, à plantação de 2.700 sobreiros, destinados à reflorestação 

de cerca de 10 hectares de área ardida na Freguesia de Cousso, em plena Serra da Peneda, criando 

assim uma barreira de prevenção de incêndios, às portas do Parque Nacional de Peneda-Gerês.

A plantação das autóctones portuguesas 

tem origem numa candidatura apresentada 

pelo Município à bolsa pública de árvores do 

projecto Floresta Comum da Quercus, e numa 

parceria com a Corticeira Amorim, que apoiará 

ainda a acção, no terreno, com o trabalho de 

voluntariado dos seus colaboradores. 

Esta acção, de protecção ambiental, surgiu 

ainda na sequência de um protocolo, assinado 

em Maio de 2014 entre o Município e a Quercus, 

com o objectivo de promover a reciclagem 

de rolhas de cortiça e de aplicar as verbas 

oriundas dessa reciclagem na rearborização 

do concelho.||

É o terceiro ano consecutivo que o Conselho 

Local de Acção Social e a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro se unem para a promoção 

de uma caminhada solidária de angariação de 

fundos.

A caminhada deste ano, que decorreu durante 

a manhã do dia 17 de Maio, partiu do Convento 

de Fiães em direcção à Vila, contando com a 

participação de cerca de 100 desportistas e a 

contribuição financeira de mais 151 solidários 

com a causa, resultando na angariação de 

916,50€ entregues à Liga.||

CPCJ ASSOCIOU-SE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO ÁREA ARDIDA REFLORESTADA

CAMINHAR CONTRA O CANCRO

|| social ambiente ||
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PEDIDO DE ENVIO REGULAR DA REVISTA MUNICIPAL

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

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:

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, nome-
adamente 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:

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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Município renova imagem

Plano e Orçamento para 2015 
aprovados
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Câmara Municipal de Melgaço
Gabinete de Comunicação e Imagem
Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço
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