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editorial

MANOEL BATISTA
Presidente da Câmara Municipal

 O último semestre ficou marcado por importantes momentos na afirmação 
do nosso território, como o atestam as páginas seguintes desta publicação que 
continuamos a fazer questão de editar, para que todos conheçam melhor as iniciativas 
da autarquia. É nosso propósito com esta revista informar os melgacenses.

 Há dois momentos que gostaria de destacar nesta minha mensagem: a 
cerimónia que assinalou o Primeiro Ano de Mandato e a aprovação do Orçamento 
Municipal. 

 No salão nobre recebemos os melgacenses e com humildade democrática 
fizemos o balanço deste ano, após as eleições de outubro de 2017. Neste momento, 
quisemos, com uma cerimónia simples, mas muito sentida, assinalar a data e agradecer 
uma vez mais a confiança depositada neste executivo, mas também “prestar contas”. 
Muito nos honrou a presença de todos os que se associaram a nós.

 Quero destacar ainda as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara 
Municipal para o ano 2019, ancoradas no ambiente de maior prosperidade, vivido 
desde as alterações no panorama político de 2016.

 A continuidade das políticas implementadas pelo Governo Socialista que 
vão dando primazia à recuperação dos rendimentos das famílias portuguesas, abrem 
espaço para o investimento e diminuem o fosso e as desigualdades sociais, tem 
ajudado Portugal a recuperar a sua identidade e traçado um caminho de positivismo 
e desenvolvimento. O nosso orçamento reflete esta nova realidade e continua a 
apostar no crescimento, desenvolvimento e afirmação do território. Com coragem e 
sem demagogias ou opções imediatistas. Com trabalho e rigor.

 Termino a minha mensagem, desejando a toda a família melgacense um 
Santo Natal e que 2019 represente a concretização dos sonhos.



«UMA NOVA VIDA PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA»
Ministro da Educação, Tiago Brandão
“Com esta inauguração começa uma nova vida 
para a comunidade educativa, resultado do 
envolvimento, e dedicação, de todos», elogiou o 
Ministro da Educação, Tiago Brandão, também 
presente na inauguração.
 
Saiba-se que o estabelecimento escolar 
melgacense foi alvo de uma intervenção geral 
e profunda com o propósito de o modernizar 
sob o ponto de vista funcional e também da 
qualidade dos espaços, nomeadamente ao 
nível da qualidade do ar e do conforto térmico, 
dotando-o assim de condições de funcionalidade 
e de modernidade compatíveis com o que os 
tempos atuais demandam.
«Inauguramos a requalificação de uma escola, 
não de uma escola nova. Não temos um ́ Ferrari´! 
Não quisemos um ´Ferrari´! Porque temos um 
enorme respeito por todo e qualquer investimento 
público, achamos que deveríamos fazer o 
essencial. Ficamos com um excelente carro, 
tecnologicamente avançado e, porventura, se 
não integralmente elétrico, é pelo menos um bom 
híbrido.», defendeu o autarca de Melgaço, Manoel 
Batista, afirmando que a Educação continua a 
ser uma das prioridades «em prol de um futuro 
melhor para as nossas crianças e jovens. Já no 
mandato anterior investimos na requalificação do 
Gimnodesportivo e da cobertura da cantina. Um 

investimento de cerca de 250.000 euros. E agora, 
já neste mandato, fechamos a requalificação 
integral da escola para a colocar à disposição 
da comunidade escolar, com a qualidade física e 
tecnológica necessária. Investimos aqui cerca de 
1,3 milhões de euros, sendo cerca de 1 milhão, 
o valor do financiamento.»

destaque

O Primeiro-Ministro, António Costa, inaugurou 
a requalificação da Escola Básica e Secundária 
de Melgaço. Reforçar e melhorar a qualidade 
do ensino dos alunos era o propósito das 
intervenções, um investimento elegível de 1 
milhão e 110 mil euros, cofinanciado pelo FEDER 
no valor de 943.500 euros.  Satisfeito com o 
projeto, António Costa enalteceu o executivo 
melgacense e toda a comunidade escolar pela 
aposta na educação: «É fundamental que se 
realizem estes investimentos nas escolas. 
Melhores equipamentos e melhores recursos, 
garantem melhores condições à comunidade 
escolar», assegurou. Durante a visita, António 
Costa teve a oportunidade de visitar várias 
salas e equipamentos do estabelecimento, 
nomeadamente a Sala do Futuro, resultado do 
projeto School4all - Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar. Este Plano 
resulta de uma candidatura aprovada no âmbito 
do Programa Operacional Regional do Norte, 
Norte 2020, num investimento de 236 939.13 
euros, sendo 85% do valor (201 398,26 euros) 
financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE). 
Com este apoio, Melgaço vai promover diversas 
ações que visam a redução e prevenção do 
abandono escolar precoce, bem como a promoção 
da igualdade de acesso a um ensino infantil, 
primário e secundário de boa qualidade, incluindo 
percursos de aprendizagem formais, não formais 
e informais para a reintegração no ensino e na 
formação. 

ARRANQUE DO ANO LETIVO FOI ASSINALADO EM MELGAÇO

ANTÓNIO COSTA INAUGUROU 
REQUALIFICAÇÃO DA EB2,3/S
ACOMPANHADO PELO MINISTRO DA EDUCAÇÃO
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ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2019

CONTINUA A APOSTA NO CRESCIMENTO

PLANEAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL

Planeamento
Em 2019, desenvolver-se-á a elaboração 
da 2ª revisão do PDM, tendo como principal 
fio orientador as novas regras relativas à 
classificação dos solos, nos termos do artigo 
82.º da LBGPPSOTU.
Continuará também a estar na ordem 
do dia a alteração do PDM por via do 
acompanhamento da recondução dos 
Planos Especiais de Ordenamento do 
Território (PEOT), nomeadamente, o Plano 
de Ordenamento do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês e o Plano de Ordenamento 
da Albufeira de Alto Lindoso e Touvedo para 
posterior transposição das normas que 
vinculam os particulares no PDM.
Prosseguir-se-ão os trabalhos relativos à 
elaboração do Plano de Urbanização para 
a Zona Empresarial de Alvaredo - Área de 
Actividade Económica, cujo objetivo primeiro 
é implementar um novo pólo de dinamização 
empresarial, com vista à qualificação da 
estrutura produtiva e ao aumento da 
competitividade empresarial, bem como a 
elaboração do Plano de Urbanização das 
Carvalhiças.
Irá ainda ser alavancada a elaboração do 
Plano de Pormenor de reabilitação urbana 

do Parque das Termas do Peso que, para 
além da já realizada requalificação do 
Parque Termal, deverá prever o redesenho 
de todo o espaço público envolvente, perfis 
viários, estacionamento, percursos pedonais, 
circulação automóvel e, ainda, a salvaguarda 
e manutenção dos aspetos arquitetónicos 
essenciais, bem como a homogeneidade do 
conjunto, regulamentando as intervenções e 
promovendo a sua devida infra-estruturação 
e urbanização.

Reabilitação Urbana
A aprovação da Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) para o centro da Vila e da respetiva 
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
permitirão uma séria de ações de projetos 
de reabilitação urbana, quer de iniciativa 
pública quer de iniciativa privada, cujo 
enquadramento se encontra já sistematizado 
e fundamentado por aquele instrumento.
Ainda associados à regeneração urbana, 
prevê-se a conclusão dos projetos de 
reabilitação de equipamentos municipais 
importantes para a identidade de Melgaço, 
nomeadamente, a reabilitação e ampliação 
do Edifício da Antiga Escola Primária da Vila. 
Ainda nesta estratégia, serão realizadas 

obras de conservação na Torre de Menagem, 
no Castelo de Melgaço e no edifício dos 
Paços do Concelho. Será objeto de projeto 
de renovação o Solar do Alvarinho.
Valorização e Dinamização do Território
Iniciar-se-á a execução de dois projetos 
nestas áreas de atuação: a Rede Municipal 
de Trilhos Pedestres Pedonais e Cicláveis e 
a Ecovia «onde Portugal começa».
Gabinete Técnico Florestal
Neste campo, impõe-se a implementação 
de ações/medidas previstas na revisão do 
Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, que se encontra em fase de análise 
para aprovação pelo ICNF, I.P. Neste âmbito, 
destacam-se o reforço nas Faixa Gestão 
Combustível, nas acções de sensibilização, 
de vigilância, intervenção e rescaldo, e na 
formação.
Serviço Municipal de Proteção Civil
Neste campo, impõe-se o Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil, com o objetivo 
de complementar a implementação de ações 
e medidas da competência municipal no 
âmbito da defesa da floresta, preconizadas 
no plano específico (PMDFCI-Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios) e 
proteção civil.

As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal 
de Melgaço para o ano 2019 baseiam-se no ambiente de maior 
prosperidade, vivido desde as alterações no panorama político de 
2016.
A continuidade das políticas implementadas pelo Governo Socialista 
que vão dando primazia à recuperação dos rendimentos das famílias 
portuguesas, abrem espaço para o investimento e diminuem o fosso 
e as desigualdades sociais, tem ajudado Portugal a recuperar a sua 
identidade e traçado um caminho de positivismo e desenvolvimento.
A descentralização de competências com atribuição de maior poder 
aos municípios, o aumento das prestações sociais, a atualização 
extraordinária das pensões, tal como a Saúde, a Justiça e o Ambiente 
com mais capital atribuído, são algumas das bandeiras do novo 
orçamento de Estado que vem decalcar a pegada positiva do Governo 
Socialista nos últimos 2 anos.
Assim, orgulhamo-nos de ser parte de um país mais justo, mais 
capaz e em expansão, ainda que tenhamos a noção de que deve 

ser um crescimento sustentável e realista.
É neste contexto e em linha com os princípios norteadores do 
atual governo, já supracitados, que o Executivo Municipal pretende 
avançar já no próximo ano. De um modo geral, afirmamos que 
o Executivo Municipal continuará a sua aposta num conjunto de 
iniciativas firmadas na estratégia de desenvolvimento sustentável 
do concelho e de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, de 
modo a promover a criação de novas oportunidades para as pessoas, 
para os agentes económicos e a divulgar o município, dando-lhe o 
destaque que merece, como até aqui.
Honramos e honraremos o compromisso assumido, fazendo tudo em 
prol dos melhores interesses do Município, como este documento 
é prova.
Mantendo a conduta até agora traçada e porque acreditamos 
que o envolvimento da sociedade civil é primordial, trazemos a 
definição estratégica das grandes linhas de desenvolvimento do 
nosso concelho.

DESTAQUES DAS GRANDES OPÇÕES

CULTURA E RECUPERAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO

Neste sentido, em 2019 continuaremos 
a apoiar a realização de escavações 
arqueológicas no nosso concelho com vista 
a obter dados importantes, especialmente 
sobre a presença dos primeiros hominídeos 
em Melgaço. 
No âmbito do Arquivo Municipal, a Autarquia 
continuará a apostar na interoperabilidade dos 
sistemas de informação, na desmaterialização 
da informação e na valorização da mesma 
como ativo organizacional e fundamental 
para a promoção da cidadania plena. 
Através do catálogo online prosseguirá com 
a exponencial acessibilidade em qualquer 
parte do mundo aos multifacetados recursos 
informativos que estão ao seu cuidado.
Com os Serviços Educativos criámos um 
projeto educativo e pedagógico transversal 
aos diversos espaços culturais e serviços 
existentes na Autarquia com o objetivo de 
chegar a todos os públicos e de os sensibilizar 
para a nossa riqueza cultural, histórica e 
natural. Em 2019, vamos prosseguir com 
uma série de atividades com vista a envolver 
a comunidade local, de forma a permitir 
um contacto mais direto com as diferentes 
formas do saber e do fazer.
O associativismo e o apoio em atividades 
conjuntas obtêm uma especial atenção por 
parte da Autarquia e, ao nível cultural, é 
incondicional o respetivo apoio à Associação 
Comédias do Minho e aos grupos de Teatro 
Amador. Em 2019, contamos com a nona 
edição do Festival de Teatro Amador no Vale 
do Minho.

Eventos
“Melgaço em Festa”- 2 a 16 de agosto - 
pretende-se dar continuidade ao formato 
de 2018, com destaque para a 2ª edição 
do “Mercado Medieval” (9 a 11 de agosto). 
Vamos continuar com a programação musical 
“All Music Fest”. 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

No âmbito das competências na área da 
Educação transferidas para o Município, 
continuaremos a dinamizar as Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC), 
designadamente o ensino de Inglês, de 
Atividade Física e Desportiva e de Música, 
para o 1.º ciclo do ensino básico, excetuando 
o Inglês para os 3.º e 4.º anos. Para além 
destas atividades, o Município proporciona 
aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, no 

âmbito da Atividade Física e Desportiva, aulas 
de hipismo, de canoagem e de natação, não 
incluídas no programa das AEC.
Considerando a importância do 
desenvolvimento de atividades de animação e 
de apoio às famílias (AAAF) na educação pré-
escolar para o desenvolvimento das crianças 
e consequentemente para o sucesso escolar 
futuro, continuaremos a facultar o Inglês e a 
Educação Física às crianças que frequentam 
os jardins-de-infância.
Mais, garantiremos auxílios económicos às 
crianças que frequentam o pré-escolar e 
o 1.º ciclo do ensino básico cujas famílias 
não tenham condições económicas para 
pagar o material escolar e a alimentação. 
Proporcionaremos, ainda, uma alimentação 
de qualidade através do almoço confecionado 
e servido no refeitório do Centro Escolar de 
Pomares.
Os alunos continuarão a beneficiar de 
transporte escolar, com todas as condições de 
segurança exigidas nos termos da legislação 
atinente, garantindo a gratuitidade do 
mesmo também para os alunos do ensino 
secundário.
Continuaremos a apoiar todos os alunos 
naturais ou residentes no concelho de 
Melgaço que ingressem ou frequentem 
o ensino superior público. Os incentivos 
são atribuídos anualmente, a cinco novos 
estudantes e vigorarão pelo tempo mínimo 
que durar o curso dos mesmos. O período 
de candidaturas à atribuição dos incentivos 
ocorrerá durante os meses de outubro e 
novembro de cada ano.
Continuaremos a investir, com a EPRAMI, 
na formação profissional, reconhecendo-
lhe um papel importante na formação dos 
nossos jovens.
A nível do ensino superior, o Curso Superior 
de Desporto e Lazer tem sido um sucesso, 
em termos de adesão e dos resultados 
obtidos, pelo que continuaremos a apostar 
na promoção e apoio à Escola Superior de 
Desporto e Lazer de Melgaço.
Continuaremos a dinamizar o projeto - 
School 4AllMelgaço que se integra no 
Plano Integrado e Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar PIICIE - “Alto Minho 
- School 4All”, direcionado para o 1.º ciclo 
do ensino básico. 

DESPORTO

O Município de Melgaço promove o Desporto 
através da MELSPORT  Melgaço, Desporto e 
Lazer, E.M., empresa municipal vocacionada 
para o efeito.

Neste sentido, a prática das atividades 
mais emblemáticas do desporto, como 
futebol, basquetebol, atletismo, patinagem, 
voleibol, andebol e natação, entre outras, 
continuarão a ser garantidas com o recurso 
a equipamentos como o Complexo Desportivo 
e de Lazer Comendador Rui Solheiro e a 
Piscina Municipal.
Quanto ao Complexo Desportivo, em 2019 
será reforçada a prática desportiva com a 
oferta disponível no ginásio e nas diversas 
modalidades de fitness, nomeadamente: 
athletic step, aerodance, ginástica localizada, 
GAP (glúteos, pernas e abdominais), jump, 
pump, pilates, treino funcional, hitt, entre 
outras. Também será dada continuidade à 
Escola de Dança, Melgaço Dance Center, que 
recebe crianças desde os 3 anos de idade, 
e ao serviço de Spa do Centro de Estágios 
de Melgaço.
A autarquia tem um projeto de requalificação 
integral do equipamento Piscina Municipal, 
sendo que tem vindo a procurar uma 
oportunidade de financiamento através de 
Fundos Comunitários para o efeito. Em todo 
o caso, durante o próximo ano, o Executivo 
procurará encontrar os meios necessários 
com vista a concretizar tal investimento.  
A nível de eventos desportivos, continuaremos 
a apoiar o Melgaço Alvarinho Trail que em 
2019 irá para a sua 5.ª edição, um evento 
de trail que contou com 1500 participantes 
no ano passado. Perante o sucesso das 
edições anteriores, esta prova tem todas 
as condições para se continuar a afirmar 
como uma referência no panorama regional 
e nacional, pelo que o Executivo Municipal 
pretende apostar na sua repetição em 2019, 
sendo que esta prova já integra os circuitos 
nacionais de trail da ATRP - Associação de 
TrailRunning de Portugal e para o ano será 
uma prova de pontuação máxima para o 
respetivo campeonato, em virtude da 
qualidade do evento.
Em relação ao ciclismo, a aposta em 2019 
será reforçada com o acolhimento dos 
Campeonatos Nacionais de Ciclismo de 
Estrada em Elites e Sub-23, as provas 
mais importantes do ciclismo de estrada no 
panorama nacional.
Quanto a outros eventos de ciclismo, 
teremos, novamente, na sua 5.ª edição em 
2019, o XCO Vila de Melgaço, prova pontuável 
para o Campeonato do Minho de BTT XCO. E 
terá, também, lugar a 4.º Maratona de BTT 
de Melgaço pontuável para o Campeonato 
Nacional de BTT XCM. 
Ainda no que diz respeito ao ciclismo, para o 
ano, Melgaço receberá uma prova da Taça de 76
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Portugal de Ciclocrosse e acolherá novamente 
o Grande Prémio do Minho (Juniores).
Ainda em 2019 e depois do sucesso que 
foi a primeira edição do Monção e Melgaço 
Granfondo, com cerca de 2000 participantes, 
as Câmaras Municipais de Melgaço e Monção, 
juntamente com a Bikeservice (entidade 
promotora), vão voltar a realizar o dito 
evento.
Para terminar no que diz respeito ao ciclismo, 
no próximo ano a Autarquia vai desenvolver 
esforços no sentido de alavancar o Centro de 
BTT de Melgaço, sito em Lamas de Mouro.
Em 2018, teve lugar, pela primeira vez, a 
ObstaklusRace Melgaço, uma prova com 
caráter inovador na região e que se revelou 
um sucesso, com cerca de 300 participantes 
oriundos de diferentes pontos de Portugal 
e da vizinha Galiza. Para o ano será para 
repetir. 
Os torneios de futsal, seja o realizado por 
ocasião do Natal (Interfreguesias), seja o de 
verão, são eventos considerados relevantes 
no que diz respeito ao fomento da prática 
do desporto a nível local, mas que acabam 
por servir também outros fins como o da 
aproximação à nossa comunidade emigrante 

e o de incentivo à igualdade de género 
(futebol feminino). Assim, a Autarquia 
continuará a promover a realização dos ditos 
eventos desportivos.    
O apoio ao desporto associativo, aos clubes 
locais e a toda a população escolar no acesso 
à prática desportiva, quer na vertente lazer, 
quer na vertente competição, continuará a 
ser uma prioridade para a Autarquia.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Todas as ações empreendidas pelo Município, 
em particular no âmbito do desenvolvimento 
económico, têm como objetivo a criação de 
condições para a criação de riqueza e de 
emprego para que os residentes possam aqui 
atingir as suas legítimas expetativas de vida e 
para que os visitantes possam experimentar 
e deliciar-se com um território de inegável 
qualidade ambiental, natural e cultural.
Assente numa estratégia de aproveitamento 
das suas potencialidades endógenas, 
continuará a ser política desta Autarquia 
apoiar a promoção dos produtos locais de 
qualidade e atividades com eles relacionadas 

tais como o turismo e a gastronomia, 
promovendo a cooperação com os 
empresários e produtores da região.
Em 2018, começámos a implementar, como 
previsto – com o apoio do NORTE 2020 e com 
os contributos de todos o Plano Estratégico 
e de Marketing para o Turismo de Melgaço, 
com particular destaque para a campanha 
de marketing digital que continuará em 2019 
e para a campanha de sensibilização aos 
residentes que terá a sua face mais visível 
com a colocação de outdoors e distribuição 
de flyers pelos fogos do Município ainda no 
final de 2018. 
Em 2018, conseguimos a aprovação do 
Turismo de Portugal de financiamento 
para a criação da Rede Municipal de Trilhos 
Pedestres e Cicláveis e esperamos em 2019 e 
2020 requalificar a rede com a concretização 
de 12 dos 14 trilhos previstos no projeto. Um 
investimento superior a meio milhão de euros 
e que resultará numa rede estruturada e 
sinalizada de percursos pedestres e cicláveis. 
Um claro convite para que as empresas de 
animação turística do território estruturem 
e comercializem este produto turístico; 
aprofundem o conhecimento dos valores 

naturais presentes ao longo desses percursos 
e os saibam transformar em experiência para 
os seus clientes.
O Gabinete de Apoio ao Investidor continuará 
disponível para apoiar o empreendedorismo, 
incentivando a criação de empresas e 
o desenvolvimento das já existentes, 
promovendo a ligação e relacionamento com 
as empresas, associações empresariais e/ou 
comerciais, entidades regionais, organismos 
de Ministérios, entre outros. Também, 
continuará a pesquisar e divulgar as melhores 
oportunidades de apoios e incentivos 
decorrentes dos mais diversos programas 
europeus de Fundos Comunitários, prestar 
informação e aconselhamento aos nossos 
agentes económicos, culturais e sociais.
O Município continuará a proporcionar o 
Fundo Melgaço Finicia com vista a estimular 
a realização de investimentos por parte de 
micro e pequenas empresas do concelho 
de Melgaço.
Tendo em vista a dinamização do tecido 
empresarial, o Município promoverá 
a efetiva disponibilização de uma Via 
Verde ao Investimento através da qual o 
investidor pode tratar de todos os assuntos 
relacionados com as atividades económicas, 
iniciativas empresariais e respetivos projetos 
e licenciamento, de forma prioritária junto 
dos serviços da Autarquia.

POLÍTICA SOCIAL

Ao nível da política social, o Município 
continuará a funcionar como agente 
dinamizador da Rede Social do Concelho, 
mantendo as parcerias com as instituições 
concelhias, no sentido de garantir a igualdade 
de oportunidades a toda a população.
Neste sentido, manter-se-á o apoio técnico e 
logístico à Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Melgaço, garantindo a proteção 
das crianças e jovens deste concelho e a 
promoção dos seus direitos.
De igual modo, manteremos o apoio 
técnico e logístico à Comissão Municipal de 
Proteção de Pessoas Idosas, no sentido de 
melhorar a qualidade de vida dos idosos e 
adultos dependentes de Melgaço, através 
da articulação, informação e promoção dos 
direitos e proteção das pessoas idosas, de 
forma a garantir o seu bem-estar, dignidade 
e qualidade de vida.
No que concerne aos grupos mais vulneráveis 
da população, nomeadamente, as crianças 
e os idosos, continuaremos a trabalhar 
numa lógica de parceria com as IPSS e a 

prestar todos os apoios que conduzam à 
concretização e eficácia das respostas sociais.
No que respeita ao apoio à saúde, o Município 
continuará a apoiar o Projeto Aproximar, 
cujo objetivo é a realização de diagnóstico 
biopsicossocial, em contexto domiciliário, 
de todos os idosos do concelho com idade 
superior a 75 anos ou em situação de 
dependência, com deslocações regulares às 
várias freguesias do concelho.
O Projeto Atividade, desenvolvido em parceria 
com o Centro de Saúde, o IPVC, a Melsport, 
o Centro Paroquial e Social de Chaviães, 
a Santa Casa da Misericórdia, o Lar Idade 
d’ Ouro, a União de Freguesias de Castro 
Laboreiro e Lamas de Mouro, a Freguesia 
de Cousso, a Freguesia da Gave e a União de 
Freguesias de Parada do Monte e Cubalhão, 
terá continuidade, na medida em que assume 
um papel preponderante na promoção da 
atividade física para os idosos, contribuindo 
para a melhoria da sua qualidade de vida.
Mais, daremos continuidade ao plano 
transversal de medidas de apoio, Plano de 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário 
(PDSS).

OBRAS E MELHORAMENTO NA ZONA 
URBANA E RURAL

Abastecimento de água
No âmbito da rede municipal de abastecimento 
de água, tendo-se obtido uma cobertura do 
sistema em 100% ao nível populacional, com 
as últimas intervenções, nomeadamente nos 
lugares de Cavaleiro Alvo, Orjaz e Alcobaça, 
é intenção do Executivo Municipal promover 
ações de requalificação do sistema de 
abastecimento de água público, passando 
por requalificar captações e reservatórios, 
renovar redes de distribuição mais antigas 
e, principalmente, promover a eficiência 
dos sistemas, desenvolvendo ações tais 
como atualização do cadastro do sistema, 
implantação de sistema de telegestão, 
combater perdas de água e especialmente 
promover intervenções para corrigir o PH 
da água de forma a melhorar o indicador 
de qualidade de água de forma a obter uma 
água de excelência.

Saneamento Básico
No âmbito da rede municipal de saneamento 
básico, e à semelhança da rede de 
abastecimento de água, já foi alcançado um 
nível de cobertura do território do concelho 
elevado. É, portanto, intenção do Executivo 
Municipal proceder à conclusão das grandes 

intervenções, sendo necessário intervir 
nos locais onde se verificam as maiores 
concentrações de aglomerados populacionais.
Após conclusão, em 2018, da remodelação da 
ETAR situada na Zona Industrial, saneamento 
ao lugar da Barqueira, saneamento à 
freguesia de Fiães, saneamento ao lugar 
de Palheiros (Prado), saneamento aos 
lugares de Eiriz e Baldosa, em 2019, dar-
se-á continuação à conclusão de diversas 
empreitadas de saneamento, nomeadamente: 
saneamento aos lugares de Coriscadas a 
Rodeiro (Castro Laboreiro), saneamento ao 
lugar de Alcobaça, saneamento à freguesia 
de Paços. Também será iniciada a execução 
do sistema público de saneamento no lugar 
de Virtelo da freguesia de Cousso.

Vias de Comunicação
No âmbito da manutenção das vias de 
comunicação serão executadas ações 
de repavimentação e requalificação de 
diferentes pontos da rede viária, manutenção 
de sinalização, drenagem de águas pluviais, 
execução de muros de suporte, manutenção 
de pavimentos, limpeza de bermas e valetas, 
entre outras.

Regeneração Urbana
Terminada a requalificação do Largo do 
Mercado, em 2019, dar-se-á continuidade ao 
investimento na regeneração urbana da Vila 
de Melgaço, cujas principais intervenções são:
Requalificação da Av.ª Quinta dos Frades;
Requalificação da Rua José Cândido Gomes 
de Abreu;
Requalificação da Rua Fonte da Vila;
Requalificação da Rua da Escola;
Requalificação da Rua de S. Tiago.
As áreas a intervir possuem um conjunto de 
problemas que foram identificados e serão 
resolvidos com estas intervenções:
Falta de organização espacial: via e 
estacionamentos;
Pontos de conflito: estacionamento e 
circulação em dois sentidos (Rua da Escola);
Pavimentos com elevado desgaste;
Necessidade de substituição e afastamento 
das árvores, com demasiada proximidade 
às habitações.
As ruas serão dotadas com novos sistemas 
de drenagem, infraestruturas elétricas e 
ecopontos subterrâneos.
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- Estamos a repensar a Melsport. Ela é a 
empresa que gere todo o nosso parque de 
equipamentos desportivos, e que tem sido 
uma enorme alavanca para a promoção do 
desporto e de toda esta nova onda de atividades 
desportivas. Em 2018 preparamos e estamos 
a implementar um conjunto de ajustamentos 
que nos permitam o total enquadramento com 
o novo quadro legal das empresas municipais e 
com as recomendações do Tribunal de Contas. 
Em 2018 pretendemos somar à Melsport 
parceiros estratégicos que ajudem no seu 
crescimento.

Construímos e cumprimos…
(…)
Queremos mais investimento…
O investimento público é obrigatório na 
estruturação dos territórios e na sua 
capacitação, mas não pode ser o único meio 
para contruirmos desenvolvimento. Há, por 
isso, um caminho a percorrer pelos privados 
que estão a investir muito em Melgaço. 
Temos empresários e marcas de sucesso que 
muito têm contribuído para a economia e 

para a projeção da nossa marca. Uma nota 
de agradecimento e de louvar a quem opta 
por cá ficar e investir e por quem, vindo de 
outros municípios, nos escolhe para realizar 
investimento. Do poder político e autárquico 
podem contar com toda a colaboração, 
solidariedade e empenho para que sejam bem-
sucedidos em Melgaço. 
Temos excelentes oportunidades de negócio para 
quem escolher o nosso território. Sabemos que 
é possível crescer em vários setores (o vinho, 
o turismo, a indústria, a habitação) e estamos 
aqui para ser facilitadores dos processos que 
tragam mais-valia e riqueza para todos.
A todos os empresários e investidores o nosso 
bem haja!
Contem connosco! Porque queremos mais 
investimento…

O Fim de um ciclo é sempre o início de outro. 
Vamos em frente para construir um Melgaço 
de Futuro!!
Muito obrigado!!!!
”

“
(…)
Construímos e cumprimos… Há um ano assumi 
compromissos com todos os melgacenses. Foi 
em nome desses compromissos que todos os 
dias trabalhámos. 2018 está a ser, sem dúvida, 
um ano de enorme realização de muitos e de 
grandes projetos a que nos comprometemos.
É inegável que estão a ser dados importantes 
passos para a afirmação de Melgaço e 
para a qualidade de vida de quem cá está. 
Enfrentamos, como todas as regiões da Europa, 
o desafio da renovação dos territórios, por isso 
urgem medidas que sustentem com qualidade 
de vida quem cá vive e que seduzam quem nos 
visita e até escolha Melgaço para viver.
(…)

Paralelamente a todo este trabalho 
tivemos a ousadia de tomar as decisões certas 
para a defesa dos interesses dos Melgacenses, 
defendendo a presença no território de serviços 
de qualidade.
 
- Serviços de gestão de água e saneamento. 
Em abril decidimos, por unanimidade, em 
reunião de Câmara, que a gestão da água e 
do saneamento ficaria na Câmara Municipal. 
Resistimos a todas as pressões e fomos o 
primeiro município a dar um murro na mesa 
e a dizer não à criação de uma empresa com 
a Águas de Portugal. Teremos melhor serviço, 
mais barato e ficaremos livres da tentação de 
privatização que a qualquer momento surgirá.

- Serviço CTT… os nossos correios. No 
seguimento do golpe, dado pelo anterior 
governo do PSD/CDS, de privatização dos 
correios, surge agora uma onda, que varre 
todo o país, de encerramento de lojas nas sedes 
dos municípios. Nestes dias foram encerradas 
as lojas de Penedono, Mondim de Basto, Fornos 
de Algodres, Manteigas, Vila Flôr, Tabuaço e 
Alvaiázere, entre outras. E vai continuar.
Soubemos, de forma proativa, encontrar 
a solução que os outros municípios não 
conseguiram e que permitirá manter a loja 
aberta, aumentar e melhorar os serviços, 
reaproveitar e dinamizar o edifício, criar 
economia no centro da vila. Continuará 
garantida, a partir do edifício dos correios, a 
distribuição da correspondência pelos nossos 
carteiros.

destaquedestaque

UM ANO DE MANDATO 

“
Concluído este primeiro ano de mandato, é hora 
de fazer um balanço do trabalho desenvolvido. 
É hora de analisar o que correu bem e o que 
correu menos bem.  

Quando, nas últimas eleições, encabecei a 
lista do Partido Socialista para a Assembleia 
Municipal, sabia que iria ser um trabalho difícil 
e o facto de não ter experiência no cargo 
obrigou-me a um esforço redobrado para tentar 
cumprir com eficácia, eficiência e isenção as 
minhas funções. 

É um cargo que exige grande entrega e que, no 
meu caso, tive de conciliar com a minha vida 
pessoal e profissional. Espero, sinceramente, 
não ter defraudado aqueles que depositaram 
em mim a sua confiança.

Como Presidente da mesa, penso que orientei 
a minha ação: 
- com imparcialidade e equidistância;
- com diálogo e proximidade na defesa dos 
interesses do concelho;
- com respeito pela legislação em vigor e pelo 
regimento da Assembleia Municipal.
Na verdade, entendo que:
- previligiei o diálogo com os dois líderes de 
bancada, no sentido de tomar decisões que 
optimizassem os trabalhos a desenvolver nas 
sessões;
- pugnei para que todas as propostas do 
executivo fossem devidamente analisadas e 
discutidas;
- orientei os trabalhos nas sessões, por forma 
a que existisse  respeito mútuo pelas pessoas 
e pelas ideias que defendem.
- E representei este orgão nos diferentes atos 
oficiais para os quais a minha presença era 
exigida.

A Assembleia Municipal cumpriu, neste primeiro 
ano de mandato, com as competências exigidas 
por lei e constantes no nosso regimento; 

Além disso, os membros eleitos nesta 
Assembleia para a representar nos diferentes 
órgãos e comissões, participaram em todas as 
reuniões para as quais foram convocados e 
reportaram os assuntos tratados na reunião 
seguinte da Assembleia Municipal;

Gostaria também de dizer umas breves palavras 

sobre o executivo aqui presente.

Durante este ano, tive oportunidade de 
acompanhar mais de perto o trabalho 
desenvolvido pelo executivo, e não posso ignorar 
as suas inúmeras qualidades. 

- É um executivo que se caracteriza pela 
coragem das opções estruturais com que 
desenvolve as obras e iniciativas que entende 
serem fundamentais para o nosso território, 
mesmo que, por vezes, sejam contestadas e 
não sejam consensuais;

- É um executivo que não opta pelo facilitismo, 
mas sim por medidas estruturais, trabalhando 
em rede com todos e mesmo fora do território 
nacional;

- É um executivo com a capacidade de diálogo 
e de criar pontes;

- É um executivo com a capacidade de 
desenvolver um excelente trabalho com os 
municípios vizinhos, mesmo não sendo da 
mesma cor política, fortalecendo assim a região 
e desta forma Melgaço;

- É ainda um executivo ao qual se reconhece o 
trabalho na sombra realizado com o governo, 
instituições nacionais e internacionais.

Como melgacense, espero que continuem a 

percorrer o caminho traçado com a mesma 
determinação e convicção com que o fizeram 
até agora.

Caros melgacenses, não me alongo mais. Para 
concluir queria dizer-vos que:

Um ano de mandato representa:
- um ano de aprendizagem e adaptação;
- um ano de trabalho e realizações;
- um ano de reflexão;
- um ano para cumprir promessas, com 
avanços e talvez alguns recuos – faz parte da 
democracia! 

Mas também representa dizer desde já:
- obrigada ao executivo pelo trabalho 
desenvolvido na defesa dos interesses do 
concelho;
- obrigada aos funcionários que prestam apoio 
jurídico e logístico à mesa da Assembleia;
- obrigada aos membros desta assembleia, 
presidentes de junta e membros eleitos, que 
souberam enaltecer este órgão, participando na 
discussão democrática, na defesa dos interesses 
de todos os melgacenses.

A todos os membros da Assembleia Municipal 
e do executivo desejo a continuação de um 
excelente trabalho!
…”

Excerto da intervenção do Presidente de Câmara aquando da celebração de um ano de mandato: Excertos da intervenção da Presidente da Assembleia Municipal aquando da celebração de um ano de mandato:
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destaque destaque

NO 5 PARA 
A MEIA NOITE 

CENAS DE MELGAÇO NA TELENOVELA
EM 17 EPISÓDIOS, 45 MINUTOS

NO ALVIM

20 DE DEZEMBRO

UKUBO E CTT ASSINARAM ACORDO
CORREIOS COM MAIS SERVIÇOS E HORÁRIOS ALARGADOS
A UKUBO formalizou um acordo de parceria 
com os CTT, passando o estabelecimento a 
chamar-se Posto CTT UKUBO (Melgaço).
Os CTT contam com mais de 500 anos de 
existência e, desde sempre, permitiram 
aproximar os portugueses e o mundo. É 
neste sentido que, movidos pela vontade de 
garantir a continuidade do serviço existente, 
a UKUBO decidiu abraçar este novo projeto 
convicta de que irá prestar um serviço 
distinto, capaz de satisfazer as necessidades 
da população. «Temos a certeza de que 
teremos um serviço diferenciado e eficiente, 
com reflexos na qualidade do serviço 

prestado aos melgacenses», garantem os 
responsáveis da empresa.
Entre as novidades previstas para o Posto CTT 
UKUBO (Melgaço), estão o horário alargado de 
funcionamento (de segunda a sexta-feira das 
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00) e uma 
gama de novos serviços que irão aparecer no 
decorrer no próximo mês. No que respeita ao 
espaço de atendimento, o posto terá a atual 
localização dos Correios.
«Esta é sem dúvida uma aposta em 
Melgaço. Uma vez mais, a UKUBO mostra 
que Melgaço tem potencial. É um orgulho 
ter jovens empresários a arriscarem, a 

promoverem a continuidade de um Melgaço 
com qualidade de vida. A apostar nos 
melgacenses. Um bem-haja! Obrigado por 
acreditarem em Melgaço’, refere o autarca 
melgacense, Manoel Batista, satisfeito com 
a parceria.

Já se pode comunicar em Lamas de Mouro. 
A Altice confirmou que as três maiores operadoras 
de telecomunicações – MEO, NOS e VODAFONE, 
estão 100% operacionais. A notícia foi dada após o 
término das intervenções de colocação da antena 
neste local.

A notícia foi recebida pelo autarca de Melgaço, 
mas também pela população e turistas, com 
enorme agrado: «É, de facto, uma ótima notícia 
para todos ver melhorada a cobertura de 
comunicações eletrónicas móveis no PNPG», 
considerou o autarca, Manoel Batista.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Melgaço 
sempre reivindicou a resolução da falta de rede em 
muitas freguesias do município. «É inadmissível 
que em pleno século XXI as telecomunicações 
não cheguem a todas as pessoas» alertou 
várias vezes Manoel Batista. «Se queremos 
captar pessoas temos de ter condições para 
isso. Quem visita a região quer continuar a estar 
conectado e em muitas zonas de Melgaço e do 
PNPG não é possível. Ninguém vai querer visitar 
um local com deficiências na comunicação que 
o impossibilitará de contactar algum meio em 
caso de socorro.» afirmava o Presidente deste 
Município aquando da cerimónia de formalização 
do Projeto de Interesse Público para a Melhoria 
da Cobertura de Comunicações Eletrónicas Móveis 
no PNPG, que aconteceu em maio de 2017, com 
a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro 

Matos Fernandes. Recordamos que em 2017 foi 
colocada uma antena em Castro laboreiro.

PROJETO DE INTERESSE PÚBLICO 
PARA A MELHORIA 
DA COBERTURA DE COMUNICAÇÕES 
ELETRÓNICAS MÓVEIS NO PNPG
Os incêndios florestais que afetaram o país em 
2016 e que assolaram o PNPG na última década, 
desencadearam a adoção de um conjunto de 
iniciativas pelo Governo, com destaque para 
a melhoria dos instrumentos de prevenção e 
redução do risco de incêndios, tendo assumido a 
forma do ‘Plano-Piloto de prevenção de incêndios 
florestais e de valorização e recuperação de 
habitats naturais no Parque Nacional da Peneda-
Gerês’, num investimento de cerca de oito milhões 
e meio de euros em, aproximadamente, seis anos.
O projeto resulta de uma parceria entre as 
três maiores operadoras de telecomunicações 
– MEO, NOS e VODAFONE, a EDP distribuição, 
os municípios de Arcos de Valdevez, Melgaço, 
Montalegre, Ponte da Barca, Terras de Bouro e 
Vieira do Minho, e o Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF), com o objetivo 
de melhorar as comunicações, facilitando assim 
situações de socorro, como incêndios, mas 
também oferecer uma melhor qualidade a quem 
visita a região. ‘

UMA SELEÇÃO DE 8 SÍTIOS DE MAIOR 
PRIORIDADE
O projeto prevê quatro novas estações – Gerês 
3 (P.E. Picos), Castro Laboreiro, Porta do Mezio 
e Gerês 4 (Leonte); e reforçadas outras quatro 
– Gerês 1 (Louriça), Gerês 2 (Gavieira), Rio Caldo 
e Paradela, tendo como foco essencial o nível de 
cobertura garantido, dividindo-se em duas fases. 

Assim, na 1ª Fase (2017), os Projetos com Grau 
de Complexidade mais Reduzida foram: Gerês 1 
(Louriça), Gerês 2 (Gavieira), Paradela, Rio Caldo, 
Castro Laboreiro e Porta do Mezio. Durante este 
ano (2018), e numa 2ª fase, os Projetos com 
Grau de Complexidade mais Alta são: Gerês 3 
(P. Eólico de Picos) e Gerês 4 (Leonte).

‘A partir destas oito Estações é possível concretizar 
uma melhoria assinalável da cobertura da rede 
de móvel no PNPG, passando aquela a estar 
disponível em vastas áreas do território do 
Parque e onde o mercado de telecomunicações 
naturalmente não oferece as necessárias 
condições de retorno para os investimentos.’, 
garantiu na altura João Pedro Matos Fernandes.

Este é um investimento de 600.000 euros 
por parte do Governo, dos quais 72% são 
infraestrutura de suporte e 28% ligações à rede 
elétrica.

LAMAS DE MOURO JÁ TEM REDE MÓVEL
MEO, NOS E VODAFONE ESTÃO 100% OPERACIONAIS

MELGAÇO
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OBRAS

Empreitada
Valor da 

Adjudicação 
s/ IVA

% de 
execução 
física e 

financeira

Programa de 
Financiamento

Abastecimento de água às Inverneiras - 2.ª Fase 175 305,61 € 58% POSEUR

Saneamento à freguesia de Fiães - 2.ª Fase 39 984,55 € 100% POSEUR

Saneamento à freguesia de Paços 664 835,94 € 24% POSEUR

Saneamento aos lugares das Coriscadas ao Rodeiro - Castro Laboreiro 243 185,89 € 44% POSEUR

Saneamento ao lugar da Barqueira - Paderne 57 508,37 € 99% POSEUR

Rede de abastecimento e saneamento ao lugar de Orjaz - Cubalhão 128 526,61 € 63% POSEUR

Abastecimento de água e saneamento ao lugar da Alcobaça 146 768,70 € 23% POSEUR

Saneamento ao lugar de Eiriz e Baldosa - Gave 128 860,00 € 48% POSEUR

Abastecimento de água a Cavaleiro Alvo 122 601,42 € 100% POSEUR

Saneamento ao lugar de Palheiros - Prado 21 985,54 € 63% POSEUR

Requalificação da Rede Viária 2017 - 2.ª Fase 149 036,50 € 100% Não tem financiamento

Requalificação da Rede Viária de Melgaço 2017 316 255,00 € 100% Não tem financiamento

Casa Mortuária da Vila 145 090,00 € 49% Não tem financiamento

Construção/ Beneficiação da RVF - 3º Procedimento - Finalização dos trabalhos 28 891,20 € 100% POSEUR

Requalificação da Escola Básica e Secundária de Melgaço 1 239 000,00 € 100% Norte 2020

Requalificação do Largo do Mercado 530 000,35 € 99% Norte 2020

Requalificação da ETAR da Zona Industrial de Penso 606 709,45 86% POSEUR

Impermeabilização dos Tanques de compensação das piscinas e de balneário 8 704,62 € 100% Não tem financiamento

Ampliação da rede de saneamento a diversos lugares do concelho 48 759,98 € 67% Não tem financiamento

Rede viária Municipal - Execução de Muros de Suporte 46 071,04 € 72% Não tem financiamento

Empreitada de concessão e execução para a reconstrução do Bar da Alameda 98,750,00 € 100% Norte 2020 

Retificações de anomalias no Rios Bar 15.999.96 € 100% Não tem financiamento

Central de Compostagem Municipal 93 498,60 € 0% POSEUR

Empreitada de requalificação da Rede Viária de Melgaço de 2018 170 352,10 € 42% Não tem financiamento

Beneficiação do Parque das Termas (Estacionamento, CrossFit,Comportas) 154 921,29 € 100% Poctep

Substituição do coletor de drenagem de águas residuais em funcionamento - Largo do Mercado 9 433,50 € 100% Não tem financiamento

Trabalhos em caminhos florestais 6 429,62 € 100% Não tem financiamento

Beneficiação da Rua Quinta dos Frades 250 305,10 € 3% NORTE

Pavimentação diversas em cubo na Rede Viária Municipal 56 127,00 € Não tem financiamento

Beneficiação da Rua Fonte da Vila , S. Tiago e Escola 422 697,50 € Norte 2020

Empreitada de recuperação de áreas degradadas no PNPG - Saibreiras 139 980,05 € 19% NORTE

Serviços
Valor da 

Adjudicação 
s/ IVA

% de 
execução 
física e 

financeira

Programa de
Financiamento

Aquisição de serviços de arborização das Termas do Peso 16 260,16 € Poctep

Cadastro das redes de águas e saneamento de Melgaço 195 572,65 € 53% POSEUR

Gave Alvaredo

MELGAÇO COM TARIFÁRIO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO MAIS BARATO DO ALTO MINHO
FAMÍLIAS NUMEROSAS COM MAIS APOIOS

VAMOS TER REDE DE GÁS NATURAL

Melgaço tem o tarifário de água e 
saneamento mais barato do Alto Minho, 
tendo as famílias numerosas mais apoios: o 
preço do m3 de água diminui à medida que o 
agregado aumenta (a partir de 4 elementos). 
  
Este tarifário permite obter na fatura mensal 
um valor mais baixo, uma vez que, com o 
aumento do agregado familiar, os escalões 
de consumo são alargados.

Em prol do desenvolvimento social e 
económico, Melgaço tem vindo a apostar 
num conjunto de iniciativas assentes numa 
estratégia de desenvolvimento sustentável do 
concelho e de melhoria da qualidade de vida 
dos seus munícipes. O objetivo é promover 
a criação de novas oportunidades para as 
pessoas e para os agentes económicos.

Foi com grande satisfação que o Presidente 
da Câmara Municipal recebeu a notícia, em 
primeira mão, de que Melgaço vai ter Gás 
Natural. Depois das inúmeras diligências 
do autarca de Melgaço, o município vê 
assim satisfeita uma necessidade há muito 
reivindicada.
O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Seguro Sanche, fez questão de telefonar 
ao Presidente da Câmara Municipal de 
Melgaço a dar de viva voz a boa notícia, por 

reconhecer neste o grande impulsionador 
para que tal se viesse a concretizar, uma vez 
que não poupou esforços, nem diligências 
para conseguir fazer valer um direito dos 
melgacenses.
Recorde-se que no Norte de Portugal são 
6 os municípios sem rede de gás natural, 
dois deles no Alto Minho.
O edil de Melgaço, Manoel Batista, está 
satisfeito por ver o seu esforço reconhecido. 
 

POLÍTICA DE PROXIMIDADE:
O EXECUTIVO REALIZOU REUNIÕES DE 
CÂMARA EM GAVE E EM ALVAREDO
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Há um orgulho a crescer bem cá no alto, no canto mais a norte 
de Portugal. Um isolamento positivo, onde a evasão se procura 
e a natureza autêntica envolve e apetece. 
Uma certeza genuína assente em místicas e saberes antigos 
e nas tradições preservadas. Experiências e emoções radicais, 
enriquecidas pelos sabores e aromas que se distinguem e 
perduram no tempo. O tempo precioso, irrepetível e por isso 
tão especial de quem nos visita, foi passado aqui, connosco. 
É neste acolhimento, entre partilhas e ensinamentos, 
que acrescentamos valor a tudo isto, que é tão nosso. 
E este orgulho transforma-se em vontade.

VONTADE DE CRESCER

Oportunidade de 
desenvolvimento 
socio-económico
Impactos positivos 
para todos

• INVESTIMENTO
• EMPREGO 
• MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAS
• INTERCÂMBIO DE CULTURAS
• FIXAÇÃO DE JOVENS

TURISMO

AÇÕES
EM CURSO

Estratégia de desenvolvimento
turístico | 2021

Rede municipal de trilhos 
pedestres e cicláveis 

Smart Melgaço (Wi-Fi gratuito no 
centro histórico, Lamas de Mouro 
e Castro Laboreiro)

Experiência interativa na Porta 
de Lamas de Mouro

Marca turística
Discover Melgaço  

MELGAÇO
DORMIDAS EM 2016

32 MIL
META PARA 2021

52 MIL

melhor destino turístico 
do mundo em 2018

PORTUGAL
WORLD TRAVEL AWARDS
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Proteja os nossos recursos
• Identifique más práticas ambientais e alerte o município 

e as autoridades (depósito de lixo no espaço público, 
destruição/ameaça de fauna e flora, sobre-uso dos espaços 
naturais, vandalização de espaços públicos, queimadas 
ilegais, entre outros)

• Cuide dos espaços públicos

• Sensibilize familiares e amigos para a importância 
da preservação do bem mais precioso do município: 
os recursos naturais, culturais e paisagísticos

Conheça, usufrua e recomende
• Visite o concelho 

• Experimente e usufrua dos espaços públicos e das 
atividades de natureza disponíveis

• Visite monumentos, museus e lugares históricos 

• Instrua-se acerca da história milenar do município

• Solicite informações úteis para conhecer melhor 
o território

Proporcione momentos únicos
• Sorria

• Cumprimente

• Informe

• Faça o turista sentir-se seguro

• Acompanhe (se necessário)

Seja empreendedor
• Pense nas oportunidades de negócio que se podem criar 

com o desenvolvimento turístico e contacte o município 
para apresentar ideias e obter informações

• Sugira, proponha, seja proativo

Queremos ser um destino turístico sustentável, 
dando a conhecer o nosso património, 
com sentido de proteção e preservação.
Para isso, precisamos de todos porque todos 
fazemos parte da experiência turística.

CRESCEMOS
JUNTOS

TURISMO DE MELGAÇO
ESPECIAL PARA OS VISITANTES
EXTRAORDINÁRIO PARA OS MELGACENCES
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freguesiasfreguesias COUSSOALVAREDO

Cemitério - Limpeza, diversas manutenções e colocação de relva 
sintética em sepulturas da Junta de Freguesia.

Padreiro - Limpeza da Corga e melhoramento dos muros.

Caminho da Troia - Limpeza do caminho e do rego de escoamento 
de águas pluviais.

Lugar do Barbeiro, Montarão, Rego, Covelo e Granja. - Limpeza 
de valetas e taludes.

Casa mortuária.

Alargamento do Eido de Baixo.

Realizou-se o tradicional convívio, onde não faltaram as castanhas 
assadas.

Manutenção e melhoramento em vários pontos rodoviários.

Limpeza do cemitério.

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia
desejam Boas Festas

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia

desejam Boas Festas

O Executivo da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de 
Cousso desejam a todos os residentes, emigrantes e seus familiares, 
entidades religiosas e colaboradores, Boas Festas e um Bom Ano 
Novo, cheio de paz, saúde e prosperidade!
Aos nossos emigrantes, que regressam a Portugal nesta época 
festiva, desejamos-lhes uma boa viagem.

Decorrem os trabalhos de conclusão da casa mortuária:
- Instalação elétrica, central de incêndio e alarme;
- Instalação de ar condicionado;
- Arranjos exteriores (drenos de água e pavimentação em cubo, 
nivelação de parque de estacionamento).
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CRISTÓVAL freguesiasfreguesias

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia
desejam Boas Festas

FIÃES

Sinalização em toda a freguesia.Limpezas em S. Gregório.

Limpeza de arruamentos.

Construção de escadas. Limpeza interior e exterior do cemitério.

Reconstrução do muro em Campo de Souto.

Ponto de água.

Está em curso a pavimentação Campo de Souto ao cemitério.

Limpeza de terreno da futura casa mortuária.

Nesta página damos conta de alguns dos trabalhos realizados 
durante o segundo semestre do corrente ano:

Prosseguiu a limpeza e o corte de áreas de combustível nas bermas 
de estradas e caminhos, bem como nos baldios junto dos lugares 
de Vila do Conde e Candosa. 

Sinalização em todo a freguesia.

Foram pintadas as grades e portões do cemitério do Mosteiro, e as grades de resguardo 
dos lugares de Vila do Conde, Candosa e rotunda do Largo do Emigrante. 

Foi reparado e alargado o caminho à volta do Lugar da Jugaria.

Conclusão dos trabalhos de pavimentação 
da Estrada Souto Mendo de Cima- Adedela.

Foram colocadas grades  de Proteção na 
Fonte da Madalena.

São várias as obras realizadas neste semestre na nossa freguesia, 
assim como as iniciativas de proximidade à população. Deixamos 
alguns exemplos de intervenções:

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia

desejam Boas Festas
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freguesiasfreguesias PADERNEGAVE

Pavimentação da estrada da Baldosa

A Junta de Freguesia continua a desenvolver um trabalho de melhoria 
das suas infraestruturas nomeadamente: concluiu-se a primeira fase 
da limpeza das valetas em toda a freguesia; numa parceria com a 
população local realizou-se a construção de um muro, assim como 
o alargamento da estrada junto à capela da Senhora dos Remédios 
e a respetiva pavimentação da valeta; a construção de um rego e a 
pavimentação da valeta no Lugar da Landeira; efetuou-se a mesma 
intervenção no Lugar da Aldeia, pretendendo esta Junta executar 

progressivamente a pavimentação de todas as valetas na freguesia. 
Simultaneamente procedeu-se a uma cuidada limpeza dos cemitérios 
assim como à realização de aparelhamento de novas sepulturas. 
No âmbito da recuperação do património desta 
Freguesia realizou-se ainda uma profunda intervenção 
de arranjo e recuperação de alguns tanques/lavadouros 
públicos entre os quais: Fontes, Além, Lages (Pomares). 

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia
desejam Boas Festas

Em Gave estão em curso intervenções que visam melhorar a qualidade 
de vida dos nossos habitantes, nomeadamente a regularização da 
pavimentação no cruzamento da Moreira, a pavimentação do largo 
do cruzeiro, a limpeza do Monte da Srª do Alívio para que, no 
próximo ano, este seja alvo de uma requalificação, no sentido de o 
embelezar e criar as devidas condições no que respeita à faixa de 
segurança na prevenção contra incêndios.
De referir ainda que Gave está a finalizar os trabalhos de saneamento 
aos lugares da Baldosa e Eiriz.

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia

desejam Boas Festas
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freguesiasfreguesias S. PAIOPENSO

DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO
Dando seguimento à dinâmica pretendida para este espaço, nos 
últimos meses, as Comédias do Minho trouxeram até Penso dois 
espetáculos de Teatro, primeiro com a Peça “O Princípio da Incerteza” 
e depois com a peça “Sementes”. 

VIAS DE COMUNICAÇÃO

- Conclusão da 1ª fase da Intervenção do Acesso Casalmaninho 
– Valinhas.
- Intervenção no largo existente na estrada de S. Bartolomeu (junto 
ao Centro de Convívio de Penso).
- Limpeza de bermas e valetas.

Com o intuito de dar a conhecer tudo o que se vai fazendo na 
freguesia, e ao mesmo tempo para ficar para memória futura, o 
executivo de Penso lançou mais um Boletim Informativo da Freguesia. Caminho no Lugar do Barral.Casa mortuária.

Teatro pelas Comédias do Minho.Obras nas casas de banho públicas. Melhoramento da Fonte, Lugar do Regueiro.

REQUALIFICAÇÃO DA ETAR DA ZONA 
INDUSTRIAL DE PENSO
Foi uma das “reivindicações” do executivo 
de Penso no mandato anterior e hoje está 
muito próximo de ser uma realidade. 
Estão praticamente concluídas as obras de 
requalificação da ETAR da Zona Industrial 
de Penso e, a curto prazo, estará em pleno 
funcionamento.

Caros e caras amigas,

Nesta quadra natalícia não podia deixar de vos deixar uma mensagem 
de paz, alegria e solidariedade.
Conscientes das dificuldades que o quotidiano nos apresenta, foi 
nossa preocupação ao longo destes últimos anos, favorecer a 
qualidade de vida de todos os que vivem em S.Paio, centrando a 
nossa intervenção autárquica nos anseios da população, porque as 
pessoas serão sempre a nossa prioridade, sem descurar a obra e o 
desenvolvimento local. Regozijamo-nos ao ver as crianças e os idosos 
satisfeitos com algum conforto que lhes fomos proporcionando, 
perocupamo-nos com a melhoria e conservação da rede viária.
Por isso, reforçamos o nosso objetivo de dar continuidade ao projeto 
iniciado, convictos de que merecemos a Vossa confiança no futuro.
O ano que se aproxima traz novos desafios a este executivo. 

Para além de estarmos conscientes das barreiras que teremos 
de enfrentar, sentimo-nos com força e determinação para nos 
próximos anos, fazer desta freguesia, ainda mais, um lugar onde 
os seus habitantes sintam orgulho e vontade de viver.
Desejo a todos um Santo Natal e um ano 2019 repleto de saúde, 
paz e harmonia, renovando o compromisso de contributo por parte 
do executivo da Vossa Junta de Freguesia.

Um abraço do amigo,

José Afonso
(Presidente da Junta)

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia
desejam Boas Festas

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia

desejam Boas Festas

CEMITÉRIO DA FREGUESIA 
Tal como vem sendo hábito nesta época, efetuou-se uma limpeza 
geral ao cemitério da freguesia.
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freguesiasfreguesias U. F. DE 
CHAVIÃES E PAÇOS

CEMITÉRIO DE CHAVIÃES

U. F. CASTRO LABOREIRO 
E LAMAS DE MOURO

Aquisição de propriedade para futuro alargamento.

Construção de valetas e  canalização de águas pluviais no Lugar Nogueira-Outeiro.

Pintura interior e exterior da casa mortuária. Pintura exterior do edifício da Junta.

Águas bravas, Lugar do Mareco. Alargamento e construção de muro no Lugar 
da Ameijoeira.

Alargamento e pavimentação no Lugar de 
Carvalho.

Pavimentação em cubo no Lugar da Entalada.

Saneamento em Rodeiro.

Pavimentação na Vila. Reposição de 1 km de tapete na Estrada 
do Ribeirinho.

Saneamento em Alcobaça.

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia
desejam Boas Festas

As obras realizadas neste semestre procuraram responder aos 
anseios e necessidades da população. Aqui alguns exemplos:

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia

desejam Boas Festas
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freguesiasfreguesias U. F. DE PRADO E REMOÃESU. F. DE PARADA DO MONTE
E CUBALHÃO

BENEFICIAÇÃO DE ACESSOS
A Junta de Freguesia de Prado e Remoães procedeu à beneficiação de 
pavimentos no lugar de Cerdedo e no acesso ao Cemitério de Prado.

LIMPEZA DE VIAS
Com a chegada da chuva foi executada uma primeira limpeza de 
valetas, regos e aquedutos em toda a área da freguesia.

Efetuou-se a colocação de suportes para os contentores de lixo em toda a área de Prado, 
já que em Remoães tal já tinha acontecido.

Beneficiação de tanque em Lages-Remoães.

Prado-acesso Cerdedo.Prado-acesso ao cemitério.

Limpeza em toda a freguesia.

Pavimentação do caminho do Vidoeiro.

Limpeza da vegetação em diversos caminhos florestais da freguesia.

Alargamento de caminho no lugar de Cortegada.

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia
desejam Boas Festas

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia

desejam Boas Festas

INCENTIVOS À FORMAÇÃO
A Assembleia de Freguesia de Prado e Remoães aprovou a 
atribuição de Incentivos à Formação aos residentes na Freguesia 
que ingressem nos níveis de formação 5, 6 ou 7 do Quadro 
Nacional de Qualificações.
A candidatura aos referidos incentivos decorrerá durante o 
mês de dezembro/2018 e será publicitada por edital.

APOIO PARA MATERIAL ESCOLAR
A Assembleia de Freguesia de Prado e Remoães aprovou a 
concessão de apoio monetário para aquisição de material 
escolar, a todos os alunos, residentes na Freguesia, que 
frequentem o ensino público.
O referido apoio anual oscilará entre os 25€ (pré-escolar) e 
os 100€ (10º /11º e 12º anos).
A candidatura a estes apoios decorrerá durante o mês de 
dezembro/2018 e será publicitada através de edital.
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aconteceEVENTOSfreguesias U. F. DE VILA E ROUSSAS

A Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia
desejam Boas Festas

No âmbito do protocolo assinado entre a Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal, decorrem os trabalhos de conclusão.

CASA MORTUÁRIA DA VILA

Projeto “Viver com Saúde”
Durante as manhãs dos últimos dois 
domingos de cada mês são efetuados 
rastreios por profissionais de saúde, 
nomeadamente, a nível de colesterol, peso, 
tensão arterial e glicose.

Incentivos à natalidade/adoção 
Foram atribuídos 4 incentivos.

Coro infantil e juvenil de Vila e Roussas
As inscrições destinam-se a jovens entre os 
5 e os 18 anos de idade, residentes na União 
das Freguesias de Vila e Roussas.

Curso de manobrador de máquinas. Primeiro passeio sénior a Santiago de Compostela.

Comemoração do dia de S. Martinho. Noite dos Medos.

Intervenções na Freguesia
Reparação do caminho florestal nos lugares 
da Eira e Chans em Roussas, colocação de 
grades de proteção no lugar de Eiró.
Melhoramento de acessos para veículos 
de emergência no lugar de Cavaleiros e 
do traçado rodoviário na Rua das Várzeas 
– Galvão.
Reconstrução de parte de muro de 
suporte no caminho de Paçô e início do 
alargamento de caminho com drenagem 
de águas pluviais no Lugar da Igreja.
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aconteceacontece EVENTOSEVENTOS

FESTA DO ESPUMANTE
IV EDIÇÃO

«Foi a maior edição de sempre, com um 
crescimento global de cerca de 30%, e é 
a prova de que fizemos a opção certa na 
mudança de local. Aumentamos o número 
de expositores de vinho, aumentamos a área, 
com mais 300 metros quadrados e fomos 
visitados por mais de 7 mil participantes, de 
vários pontos de país e, como habitualmente, 
de Espanha. A Festa do Espumante foi uma 
aposta arriscada, mas hoje o certame já se 
afirmou.» - Manoel Batista, Presidente da 
Câmara Municipal de Melgaço.

NO EVENTO ESTIVERAM EM GRANDE DESTAQUE 19 AFAMADOS PRODUTORES DE ALVARINHO
E 11 DE PRODUTOS REGIONAIS.

MAIOR EDIÇÃO DE SEMPRE

3534



MELGAÇO EM FESTA ANIMOU A VILA

1ª
EDIÇÃO

Festival Internacional de Folclore

Mercado Medieval relembrou episódios lendários da época Medieval

Festa C(r)asteja

Concerto de José Cid Espetáculo piromusical

Diversões para as crianças

Dia do Brandeiro celebrou a transumância

aconteceacontece EVENTOSEVENTOS

Música e boa gastronomia na Festa do Emigrante
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aconteceacontece EVENTOSEVENTOS

ESPALHOU O TERROR POR MELGAÇO

O medo sarcástico contagiou todos os participantes na 2ª edição da Noite dos Medos.
A criatividade e originalidade tornaram possíveis fantásticos trabalhos.
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aconteceacontece EVENTOSEVENTOS

Trabalhos na freguesia de Remoães já geraram descobertas 
importantíssimas para os estudos da presença do Homem na região 
do Vale do Minho.

Espaço Memória e Fronteira.

Ocupação dos tempos livres durante as férias.

ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS 
NAS MARGENS DO RIO MINHO

ENTRADAS 
GRATUITAS NOS 
ESPAÇOS 
MUSEOLÓGICOS

BIBLIOTECAS DE VERÃO

NO DIA MUNDIAL DO TURISMO
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aconteceacontece CULTURACULTURA

Uma mostra em cobre e latão, de vários monumentos de Melgaço, da autoria de Óscar Marinho.

Um ponto de encontro para amantes da música, num contexto de natureza, com uma paisagem deslumbrante.

Visita ao Espaço Memória e Fronteira e concerto no Mosteiro de Fiães.

MONUMENTOS EM MINIATURA

‘SENTE A HISTÓRIA’ EM MELGAÇO

‘LAMAS 
SONS & VENTOS’ LEVOU 

MÚSICA 
À PORTA DE LAMAS DE 

MOURO 

Fins de tarde pautados por notas musicais 
e muita animação, em diferentes pontos do 
município, durante sete dias.

‘20 MINUTOS DE RUA’

‘Quartas à tarde’ ‘Monção ao Piano’ ‘Pianos e Violinos’

‘Drum Set’ ‘Cantar com alma’

‘Melgaço à guitarra’ ‘4M´s’ 4342



aconteceacontece

EVENTOS

Noites agradáveis para residentes e turistas, na Casa da Cultura.

CULTURACULTURA

QUEIMA DO ANO VELHO 
QUEIMADA GALEGA E ANIMACÃO PELA 
NOITE DENTRO

Concentração junto ao posto de turismo 
de Castro Laboreiro.

Saída de cortejo do Ano Velho com os 
RAMPEIROS pelas ruas de Castro Laboreiro 
rumo ao Centro Cívico.
 
Música ao vivo e teatro de rua com muita 
diversão à mistura.

COMÉDIAS  DO MINHO 
TROUXERAM TEATRO

CASTRO LABOREIRO É PALCO DE DOCUMENTÁRIO

ALL MUSIC FEST

‘Sementes’ ‘Ante Mim’ 

Zurich DadaTorcido

No âmbito do projeto “Minho / Guia de Portugal”.
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aconteceacontece SOCIAL /EDUCAÇÃOCULTURA

Durante o momento oficial de arranque da ‘Receção ao caloiro’.

CÂMARA 
MUNICIPAL 

APOIA ALUNOS  
NO 

ARRANQUE DO 
NOVO ANO 

LETIVO

AS NOSSAS 
CRIANÇAS 
‘PROTEGERAM-SE’ 
DE UM SISMO

PRESIDENTE DE MELGAÇO DEU 
AS BOAS-VINDAS AOS ALUNOS DA ESDL

Um dia de passeio e confraternização no Parque Termal das Termas de Melgaço.

DIA MUNDIAL DOS AVÓS NAS TERMAS

LARGADA DE BALÕES

RECICLAGEM DINAMIZA A PORTA 
LAMAS DE MOURO
Formas representativas de animais e de elementos da natureza.

ASSINALOU DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O CANCRO DA MAMA
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aconteceacontece DESPORTO DESPORTO

PILOTOS DE DRIFT ENCONTRARAM 
EM MELGAÇO O PERCURSO MAIS EXIGENTE

MONÇÃO & MELGAÇO GRANFONDO

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE DRIFT 2018

CERCA DE 2000 ATLETAS PARTICIPARAM NESTA 1ª EDIÇÃO

22-SET-2019
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aconteceacontece DESPORTODESPORTO

O 1º ENCONTRO DE TÉNIS MONÇÃO E MELGAÇO.

PARTICIPAÇÃO DE QUATRO EQUIPAS, DE PAÍSES IBÉRICOS: PORTUGAL, ESPANHA, GIBRALTAR E ANDORRA.

UMA CORRIDA COM 30 OBSTÁCULOS, NATURAIS E ARTIFICIAIS, NO MEIO DE TERRA, LAMA, ÁGUA E ASFALTO, AO LONGO DE 9 KM.

MINI COPA IBÉRICA 2018

MELGAÇO FOI 
DISTINGUIDO 
COM O GALARDÃO 
‘MUNICÍPIO AMIGO DO 
DESPORTO’

SOALHEIRO OPENI OBSTAKLUS RACE MELGAÇO 
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BOAVISTA FUTEBOL CLUBE 1 - 0 CORUXO F.C.

CICLISTAS DE OITO NACIONALIDADES 
NO GRANDE PRÉMIO DO MINHO

TORNEIO DE FUTSAL DE VERÃO

TROFÉU MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

30ª EDIÇÃO

Participaram seis equipas masculinas (1º Alto Mouro, 2º Restaurante Paris, 3º Virtelo, 4º Juventude de Paderne, 5º Inout, 6º Equinox) 
e três equipas femininas (1º Canarinhas, 2º S.C. Melgacense, 3º Arealonga FS Chapela).

aconteceacontece DESPORTODESPORTO

5352



PEDIDO DE ENVIO REGULAR DA REVISTA MUNICIPAL
SIM, desejo receber gratuitamente a Revista Municipal de Melgaço, que 

solicito me seja enviada para a seguinte direção

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 to-
dos 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 enviado por correio para:

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




