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Temos a garantia de que continua- 
remos a trabalhar para e pelos mel-
gacenses. Não podemos parar, nem 
desistir. Nas páginas desta revista 
damos notícia de algumas das con-
cretizações alcançadas, mesmo assim, 
no segundo semestre de 2020.
Continuamos com os olhos postos 
no Futuro, porque acreditamos que 
vamos ultrapassar esta crise. A pan-
demia veio chamar ainda mais à 
atenção para a relevância das neces- 
sidades dos territórios, sendo exem-
plo cabal temas como a densidade e 
resiliência urbana. A presidência 
portuguesa da Comunidade Europeia 
vai reforçar a ideia de que uma po-
lítica de desenvolvimento urbano 
integrada e participativa, que se 
oriente para o bem-comum e que ao 
mesmo tempo, saiba conjugar ob-
jetivos e metas ambientais, sociais 
e económicas, se revela urgente e 
indispensável. A crise manifesta-se 
na forma de uma realidade comple-
tamente nova e os seus efeitos de 
longo prazo sobre a coexistência e 
convivência urbana são dificilmente 
previsíveis. 

COM OS OLHOS POSTOS 
NO FUTURO

SUMÁRIO

Uma pandemia mudou o nosso Mundo, a nossa forma de estar 
em sociedade e as necessidades foram repensadas. 
Terminámos 2020 com a esperança de que 2021 seria melhor. 
Não temos a certeza de que será neste ano que assistiremos ao 
fim deste “drama” que nos afastou um dos outros, mas temos a 
garantia de que continuaremos centrados no que é fundamental 
para o nosso território. 
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Vai sendo cada vez mais comum a 
discussão em torno do conceito de “re-
siliência urbana”. Em contexto de pan-
demia, julgamos que se reconhece toda 
uma nova significação do que entende-
mos por “resiliências dos territórios”.

Neste novo contexto, este conceito 
passa a ser estritamente dependente do 
designado “polígono da sustentabilida-
de”: os territórios com maiores índices 
de coesão territorial, as comunidades 
com economias mais autónomas, com 
soluções mais “verdes” ou ambiental-
mente/climaticamente mais amigáveis, 
com comunidades socialmente mais 
justas e mais inclusivas, são comprovada-
mente mais robustas e resistentes a crises. 
O desenvolvimento territorial bem-
-sucedido, os espaços verdes abertos e 
qualificados, os lugares públicos que 
convidam os cidadãos a demorar-se e 
as relações de proximidade/vizinhança 
revelam-se por maior força de razão, 
fatores de grande importância. 

A estes indicadores/elementos, devemos 
acrescentar em todas as ações, princí-
pios de flexibilidade e adaptabilidade, 
principalmente se aplicados a instru-
mentos de planeamento ou desenvol-
vimento urbano. É uma abordagem 
equilibrada, verdadeiramente sustentá-
vel, que permite enfrentar uma ‘crise’ 
que está longe ainda do seu termo. Nos 
momentos de confronto das sociedades 
com crises sanitárias como a que vivemos,  
são estes princípios e objetivos - indis- 
sociáveis de um “polígono” da susten-
tabilidade com vértices na coesão terri-
torial, economia, ambiente e sociedade 
- que nos ajudarão a desenvolver solu-
ções de longo-prazo, eficazes, porque 
verdadeiramente sempre adequadas 
aos nossos contextos e necessidades, sejam 
no momento presente como em futuros 
desafios.
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Deste orçamento deveremos destacar grandes e importantes 
obras para o território. A Rede Municipal de Trilhos Pedestres 
e Cicláveis, com um orçamento de cerca de 540 mil euros 
e financiada pelo Turismo de Portugal em 400 mil euros. 
O Programa NORTE 2020 aprovou para Melgaço as can-
didaturas que permitirão concretizar o Trilho de Mouro, a 
Zona Industrial de Alvaredo, a reabilitação da antiga escola 
primária da Vila e a reabilitação da Igreja Convento São  
Salvador de Paderne.  Ainda no orçamento estão incluídas 
intervenções no Trilhos do Laboreiro, os trabalhos de redução 
das perdas de água nos sistemas de Abastecimento de Água, 
a requalificação das piscinas municipais, o saneamento a Virtelo 
e a requalificação da EN 202.

As instituições locais somam, cerca de 465 mil euros de 
apoio municipal, distribuídos na sua maioria pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários, Associação dos 
Veteranos Melgacenses, Sport Clube Melgacense, Escola de 
Canoagem da Associação Melgaço Radical, Associação Mel-
gaço em Patins, CADO, Marchas S. João, Tapetes Corpo de 
Deus, ACM, Associação A Batela, Associação de Estudantes 
ESDL, Clube Automóvel do Minho, Associação Promotores 
Turísticos Branda, Associação Santiago de Penso, Associação 
de Trabalhadores Melgaço em Movimento, Santa Casa da 

Misericórdia e APPACDM. 
O orçamento aprovado em Assembleia 

Municipal apostou ainda no apoio às 
juntas de freguesia, atribuindo no âm-
bito das transferências de competência 
225 mil euros e em transferências de 
capital 700 mil euros.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
APROVOU GRANDES OPÇÕES  
DO PLANO E DO ORÇAMENTO
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES LOCAIS RONDA OS 465 MIL EUROS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Cerca de 10 milhões de euros é o valor do 
investimento municipal para o próximo ano. 
As grandes opções do plano e orçamento 
foram aprovadas em Assembleia Municipal. 
Do investimento previsto há a destacar 
três apostas deste executivo: a zona de 
acolhimento empresarial que representa 
19,52% do valor global do orçamento, as 
infraestruturas de dinamização do território 
com 16,16% do investimento e a manutenção 
da rede viária que significa 14,10% do 
orçamento.  De destacar ainda o forte 
investimento para o abastecimento de água, 
saneamento e resíduos sólidos que somados 
representam 15,17% do valor aprovado.

“Em linha com os princípios norteadores 
do atual governo, que o Executivo 
Municipal pretende prosseguir, em 2021, 
continuaremos a trabalhar em prol de um 
território mais competitivo e mais atrativo 
para todos quantos nele queiram viver, 
investir, trabalhar e visitar. Continuaremos a 
apostar num conjunto de iniciativas assentes 
na estratégia de desenvolvimento sustentável 
do concelho e de melhoria da qualidade de 
vida para quem nele habita”.

PLANEAMENTO

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece a Lei de 
Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento 
do Território e de Urbanismo (LBGPPSOTU) e o novo 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT) vieram imprimir nova dinâmica aos Instrumentos 
de Gestão do Território (IGT) e determinaram a necessi-
dade de promover a  2ª revisão do Plano Diretor Municipal 
(PDM), que se encontra atualmente em curso, tendo já sido 
realizada a primeira reunião Plenária da Comissão Consultiva 
a 5 de Maio de 2020, prevendo-se a sua conclusão este ano. 
O principal fio orientador são as novas regras relativas à clas-
sificação dos solos, bem como a transposição das normas que 
vinculam os particulares constantes quer do Plano de Orde-
namento do Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG), 
em processo de recondução a Programa, quer do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Alto Lindoso e Touvedo  
(POAALT), nos termos do artigo 11º e do artigo 78.º da  
LBGPPSOTU, conjugada, em especial, com os artigos 70º a 
74º do RJIGT e o Decreto Regulamentar 15/2015.

CERCA DE 10 MILHÕES DE EUROS DE INVESTIMENTO PARA 2021
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REABILITAÇÃO URBANA

Foi aprovada pela Assembleia Municipal a delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana (ARU) para o Peso, e respetivos 
objetivos estratégicos e quadro de benefícios fiscais, a ope-
racionalizar através do Plano de Pormenor de Reabilitação 
Urbana, que será finalizado até ao final deste ano. 

Ainda associado à regeneração urbana, prevê-se, por um 
lado, a conclusão dos projetos de requalificação e legalização 
do Bairro da Sra. da Graça, cuja legalização do loteamento 
foi concluída; a elaboração de projeto para a ampliação do 
Centro de Acolhimento Temporário; a intervenção para a 
reabilitação e ampliação do Centro de Estágios de Melgaço; 
a requalificação urbana do centro da Vila de Castro Labo-
reiro associada ao seu Plano de Reabilitação; os projetos de 
reabilitação para as sedes das Juntas de freguesia de Paderne 
e Alvaredo; a ampliação dos cemitérios de Paderne e Cha-
viães; a criação do Centro de Lavagem de Pulverizadores de 
Sulfato, em Alvaredo; a Área de Serviço para Caravanas e 
Autocaravanas e o Estaleiro Municipal. 

Estima-se ainda que venham a ser iniciadas obras que re-
querem o acompanhamento técnico dos serviços, como seja 
o loteamento com obras de urbanização na Zona Empresarial 
de Alvaredo, correspondente à primeira fase do Plano respetivo; 
a requalificação do Solar do Alvarinho; a reabilitação e amplia-
ção das Piscinas Municipais; e a reabilitação e ampliação do 
edifício da Antiga Escola Primária da Vila.

Por fim, serão ainda elaborados, em estreita relação com 
as ações que se têm vindo a implementar para a “Valoriza-
ção e Dinamização do Território”, projetos para a execução 
de três pontes: sobre o rio Mouro, que será rodoviária e 
duas pedonais, respetivamente, sobre o rio Trancoso, em 
Cevide, e sobre o rio Laboreiro, no Ribeiro de Baixo.

VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO  
DO TERRITÓRIO

Serão executados quatro projetos extremamente relevantes 
nesta área de atuação: a Requalificação da Zona Ribeirinha 
de Castro Laboreiro – Veigas, a Rede Municipal de Trilhos 
Pedestres Pedonais e Cicláveis e a Ecovia do Rio Minho.

GESTÃO FLORESTAL

Este eixo de atividade terá um novo instrumento de planea-
mento e gestão – Plano de Paisagem de Melgaço – com o especial 
enfoque de promover a proteção, gestão e planeamento das 
paisagens, de acordo com as orientações da Direção Geral 
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 
para a implementação da Convenção Europeia da Paisagem 
(Decreto 4/2005, de 14 de fevereiro), bem como pelo pre-
conizado no PDM. 

Também no campo da gestão florestal, impõe-se a 
implementação das ações/medidas previstas na revisão do 
Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
destacando-se o reforço nas Faixa de Gestão de Combustível, 
nas ações de sensibilização, de vigilância, intervenção e res-
caldo, bem como na formação.

Por outro lado, com vista a mitigar os constrangimentos 
decorrentes da gestão de resíduos verdes e lenhosos que 
constituem uma fonte de resíduos significativa direcionada 
para aterro, com o funcionamento da central de composta-
gem de biomassa (inaugurada em maio de 2020), prevê-se 
a gestão e aproveitamento dos sobrantes gerados pela ma-
nutenção de espaços verdes urbanos e pela limpeza de áreas 
de espaços de ocupação florestal.

Ainda no âmbito do planeamento, prosseguir-se-ão os 
trabalhos relativos à elaboração do Plano de Urbanização 
das Carvalhiças, cujo perímetro abrange a área da Unidade 
Operativa de Gestão Territorial – (UOPG) 1 do Mercado/Feira 
- Área de Equipamento, que refletirá uma nova pondera-
ção do papel desempenhado pelo território da Encosta das 
Carvalhiças e a envolvente ao antigo convento no contexto 
da vida e do tecido urbanos de Melgaço, à luz das exigências 
das políticas de planeamento e ordenamento urbanístico atuais.

Prosseguirão também os trabalhos para a elaboração do 
Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Peso, que 
corresponde à UOPG 7, e que deverá prever o redesenho de 
todo o espaço público envolvente, perfis viários, estaciona-
mento, percursos pedonais, circulação automóvel e, ainda,  
a salvaguarda e manutenção dos aspetos arquitetónicos essen-
ciais, bem como a homogeneidade do conjunto, regulamen-
tando as intervenções e promovendo a sua infraestruturação 
e urbanização.

Será iniciada a elaboração do Plano de Pormenor de 
Castro Laboreiro, que visa concretizar a Unidade Operativa 
de Planeamento e Gestão 10, conforme previsto no PDM 
em vigor, bem como o Plano de Pormenor de Reabilitação 
das Casas de Fronteira, na freguesia de Cristóval.

Serão ainda iniciados os levantamentos e caracterização 
dos aglomerados de elevado interesse patrimonial existen-
tes no concelho, nomeadamente os pertencentes às antigas 
freguesias de Castro Laboreiro (Vila, brandas e inverneiras), 
Gave e Parada do Monte, com o objetivo de alicerçar o 
conhecimento relativo a estas estruturas territoriais para 
aplicação em posteriores instrumentos de gestão territorial, 
bem como a monitorização e reflexão sobre uma paisagem 
que se pretende preservar e valorizar.
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SERVIÇO MUNICIPAL  
DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC)

É objetivo da autarquia continuar a reforçar os meios ao dispor 
do serviço municipal de proteção civil com vista a prestar 
um melhor serviço à comunidade. Nesse sentido, no segui-
mento do investimento realizado ao longo de anos anteriores, 
nomeadamente: a aquisição de trator no ano de 2017; a 
aquisição de estilhaçador igualmente em 2017; a aquisição de 
braço lateral com cabeça destroçadora (destinado à limpeza 
de taludes e caminhos, atendendo às atribuições e compe-
tências do Município no âmbito do PMDFCI), no ano de 
2019, considera-se pertinente a continuidade de investi-
mento de modo a melhorar a capacidade de resposta e de 
trabalho do SMPC.

CULTURA E RECUPERAÇÃO  
DO PATRIMÓNIO

Continuarão a ser apoiados projetos de investigação arqueo-
lógica no nosso concelho com vista a descobrir e promover 
as raízes culturais de Melgaço. 

Com os Serviços Educativos criámos um projeto educa-
tivo 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 2021, vamos prosseguir 
com uma série de atividades com vista a envolver a comu-
nidade 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 ao grupo de Teatro Amador “Os 
Simples”. Em 2021, contamos com a X edição do Festival de 
Teatro Amador no Vale do Minho.

EVENTOS

A Autarquia pretende desenvolver uma Programação Cul-
tural que seja de Todos e para Todos.

Serão desenvolvidas várias ações culturais devidamente 
programadas, tendo especial destaque o MDoc - Festival 
Internacional de Documentário de Melgaço. 

Quanto à programação do “Melgaço em Festa” - 2 a 17  
de agosto - pretende-se dar continuidade às edições anteriores, 
com destaque para a III edição do “Mercado Medieval” (13 a 
15 de agosto), mas com relevância para a multiplicidade de 
eventos culturais que compõe esta iniciativa:
 › Festival Internacional de Folclore “O Mundo a Dançar” 
– 6 de agosto

 › Dia do Brandeiro – 7 e 8 de agosto
 › Mercado Medieval – 13 a 15 de agosto
 › Concerto Musical – 15 de agosto
 › Espetáculo Piromusical – 15 de agosto
 › Festa Crasteja – 15 de agosto
 › Festa do Emigrante – 17 de agosto

Refira-se também a intenção de, em 2021, continuar 
com a programação musical “All Music Fest”, no sentido de 
promover a atração e fidelização de públicos à Casa da Cul-
tura, criando para o efeito uma oferta diversificada e com 

qualidade nos vários géneros musicais. Neste contexto, a in-
tenção será proporcionar aos públicos 5 concertos, em épocas 
baixas, num formato de 1 por mês (de janeiro a maio).

Entrudo – Surge no âmbito das comemorações carnavalescas, 
com o objetivo de proporcionar um evento de animação 
destinado às comunidades locais e a quem nos visite.

Assim, e após duas edições, pretende-se dar continui-
dade a este evento.

Cultura + Mulher – No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Mulher (8 de março), e como tem sido habitual 
em anos anteriores, pretende-se proporcionar um programa 
de atividades especialmente dedicado às Mulheres.

Reditus, Jornadas de Património Cultural – Com o in-
tuito de promover o Património Cultural de Melgaço, e 
dando seguimento às edições já realizadas, pretende-se, em 
2021, realizar ações lúdico-pedagógicas sobre os valores cul-
turais de Melgaço.

Marchas de São João – No âmbito da comemoração do São 
João, considerando as tradicionais “Marchas” que decor-
rem na Vila de Melgaço, pretende-se dar continuidade a 
este evento.

Noite dos Medos – Pretende-se dar continuidade às edições 
anteriores promovendo um evento relacionado/enquadrado 
com o “Dia das Bruxas”/“Halloween”, de modo a propor-
cionar animação em épocas baixas, e, simultaneamente, 
criar condições para a divulgação de crenças e contos, rela-
cionados com a temática do “oculto”, e que fazem parte da 
cultura das comunidades melgacenses.

Iniciativas Privadas de Interesse Turístico-cultural:
Pretende-se dar continuidade ao apoio prestado a institui-
ções privadas no sentido de promover eventos de importância  
turístico-cultural, em locais de referência para o turismo do 
concelho, como Lamas de Mouro e Castro Laboreiro. 

A Autarquia é também parceira da CIM Alto Minho em 
vários projetos de índole cultural, com destaque para o Alto 
Minho 4D – Viagem no Tempo, que em 2019 concretizou  
algumas ações práticas de promoção e divulgação do património, 
e, para o início de 2021, será um projeto determinante para 
a renovação dos conteúdos da Torre de Menagem.
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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, a Atividade Física e Desportiva e de Mú-
sica, para o 1.º ciclo do ensino básico, excetuando o Inglês 
para os 3.º e 4.º anos, por fazer parte do currículo escolar. 
Para além destas atividades, o Município proporciona aos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito da Ativi-
dade Física e Desportiva, aulas de hipismo e de yoga, não 
incluídas no programa das AEC.

Considerando a importância do desenvolvimento de 
atividades de animação e de apoio às famílias na educação 
pré-escolar para o desenvolvimento das crianças e conse-
quentemente para o sucesso escolar futuro, continuaremos 
a facultar o Inglês e a Educação Física às crianças que fre-
quentam 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 confecio-
nado e servido nos refeitórios do Centro Escolar de Pomares 
e da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos e Secundária de Melgaço.

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 frequen-
tem o ensino superior público. Os incentivos são atribuídos 
anualmente, a cinco novos estudantes e vigorarão pelo tem-
po 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 resul-
tados 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 4All-
Melgaço”, incluído no Plano Integrado e Inovador de Com-
bate ao Insucesso Escolar PIICIE - “Alto Minho - School 4All”, 
direcionado para o 1.º ciclo do ensino básico. Este projeto 

visa reforçar o apoio aos alunos, através da contratação de 
uma equipa multidisciplinar constituída por Psicóloga e 
Terapeuta da Fala; fomentar na comunidade educativa mel-
gacense, quer junto da população discente quer docente, 
um ambiente favorável à inovação, à experimentação, ao 
conhecimento, ao estímulo da investigação e do saber fazer, 
à valorização do território mas também do indivíduo - en-
quanto agente despoletador de mudança; dinamizar inicia-
tivas de “enriquecimento curricular”, complementares às já 
desenvolvidas pelas escolas; desenvolver ações de partilha 
de boas práticas visando a promoção do sucesso escolar; 
abordar a narrativa e o texto não literário, educando para 
o cinema através do contacto com a linguagem audiovisual; 
dinamizar uma sala de aula apetrechada com materiais que 
permitam a utilização de novas tecnologias mais interativas, 
onde se partilhem conhecimentos, direcione o ensino para 
a investigação e desenvolvam boas práticas.

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 emblemá-
ticas do desporto, como futebol, basquetebol, atletismo, 
patinagem, ténis, 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 à Piscina Municipal.

Quanto ao Complexo Desportivo, em 2021 será reforça-
da a prática desportiva com a oferta disponível no ginásio e 
nas diversas modalidades de fitness, nomeadamente: athletic 
step, GAP (glúteos, pernas e abdominais), jump, pump, 
aerobox, pilates clínico com reiki, yoga, abdominais hipo-
pressivos, bumbum, treino funcional, hitt, core, full body 
workout, cycling, entre outras. Também será dada continui-
dade à Escola de Dança, Melgaço Dance Center – Centro de 
Estágios de Melgaço, que recebe crianças desde os 3 anos de 
idade, e ao serviço de Spa do Centro de Estágios de Melgaço.

No sentido de manter a qualidade do Centro de Estágios 
de Melgaço e depois da intervenção de beneficiação levada 
a cabo em 2020 no Estádio, durante o próximo ano será 
realizado investimento de manutenção no gimnodesportivo 
e desenvolvidos novos projetos de investimento, como o de 
um novo campo de futebol relvado natural.

No que diz respeito à Piscina Municipal, em 2021 será ob-
jeto de renovação integral, o que representa um investimento 
na ordem de 2.070.000,00€. No, entretanto, ou seja, en-
quanto decorrem as obras, a MELSPORT – Melgaço, Desporto 
e Lazer, E.M. assegurará algumas aulas (hidroginástica e hidro-
bike, entre outras) na piscina das Termas de Melgaço. 

A nível de eventos desportivos, continuaremos a apoiar 
o Melgaço Alvarinho Trail, considerado o evento desportivo  
do ano pelo “O Minhoto” Troféus Desportivos, que em 2021 
irá para a sua 6.ª edição, um evento de trail que contou com 
cerca de 1.700 participantes na última edição. Perante o 
sucesso das edições anteriores, esta prova tem todas as con-
dições para se continuar a afirmar como uma referência  
no panorama regional e nacional, pelo que o Executivo 
Municipal pretende apostar na sua repetição em 2021, sen-
do que esta prova já integra os circuitos nacionais de trail 
da ATRP - Associação de TrailRunning de Portugal e para 
o ano continuará a ser uma prova de pontuação máxima na 
distância trail ultra para o respetivo campeonato, em virtude 
da qualidade do evento.

No presente ano letivo, o Município aderiu também 
ao serviço educativo Escola Virtual, pelo período de dois 
anos letivos, garantindo a todos os alunos do ensino básico 
e secundário o acesso gratuito a esta plataforma de apoio 
ao estudo e a um conjunto diversificado de ferramentas, 
conteúdos multimédia e recursos digitais. 

Com a Escola Virtual, os professores e os alunos têm 
a possibilidade de usufruir de um acesso individualizado, 
bem como de se relacionarem e comunicarem pela plata-
forma, num ambiente seguro, com soluções de gestão da 
aprendizagem criadas à medida das escolas, com os recursos 
educativos mais adequados aos currículos, com a maioria 
dos manuais escolares adotados pelas escolas e um apoio 
constante ao nível da formação e do suporte à utilização.
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Em 2019 ocorreu a 2ª prova do Cam-
peonato de Portugal de Drift e a iniciativa 
contou com a participação de mais de 30 
entusiastas da modalidade, que competiram  
em diferentes categorias: Pro, Semi Pro e Ini-
ciados. As várias provas decorreram num 
circuito fechado, criado para o efeito, no 
Centro de Estágios de Melgaço. Em 2021 
será dada continuidade ao evento.

Quanto a eventos de ciclismo, teremos, 
novamente, na sua 7.ª edição em 2021, o 
XCO Vila de Melgaço, prova pontuável para 
o Campeonato do Minho de BTT XCO. E 
terá, também, lugar a 5.º Maratona BTT 
XCM de Melgaço.

Ainda no que diz respeito ao ciclismo, 
em 2020/2021 Melgaço receberá a Taça de 
Portugal de Ciclocrosse, prova que em edi-
ções anteriores contou com uma partici-
pação record desta disciplina em Portugal 
atendendo ao elevado número de atletas 
Galegos, e acolherá novamente o Grande 
Prémio do Minho (Juniores). 

Ainda em 2021 e depois do sucesso que 
foi a segunda edição do Monção e Melgaço  
Granfondo com 2000 participantes, as 
Câmaras Municipais de Melgaço e Monção, 
juntamente com a Bikeservice (entidade pro-
motora), vão voltar a realizar o dito evento.

No que diz respeito ao ciclismo, a Autar-
quia vai desenvolver esforços no sentido de 
alavancar o Centro de BTT de Melgaço, sito  
em Lamas de Mouro, cuja homologação foi 
concluída em 2020, bem como, no atletismo, 
o Centro de Marcha e Corrida de Melgaço.

Em 2019, teve lugar, pela segunda vez, 
a ObstaklusRace Melgaço, uma prova com 
carácter inovador na região e que se revelou 
um sucesso, com 300 participantes oriundos 
de diferentes pontos de Portugal e da vizi-
nha Galiza, sendo que, em princípio, na 
terceira edição a prova fará parte do Cam-
peonato Nacional da respetiva modalidade. 

Os torneios de futsal, seja o realizado  
por ocasião do Natal (Interfreguesias), seja 
o de Verão, são eventos considerados rele-
vantes no que diz respeito ao fomento da  
prática do desporto a nível local, mas que 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Em termos turísticos continuamos o caminho de afirmação 
de Melgaço como «destino de natureza mais radical de Por-
tugal, onde é possível praticar os desportos de rio e monta-
nha mais exigentes, todo o ano, ao sabor de um alvarinho 
único e do fumeiro de Melgaço». Iniciámos a implemen-
tação de mais ações previstas no Plano Estratégico setorial, 
com particular destaque para o início do processo que se 
espera venha a culminar na certificação de Melgaço como 
destino sustentável, de acordo com os critérios do Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC) nos próximos anos. 

Assim, quanto à valorização da oferta turística, merecem 
destaque os seguintes projetos:
 › A continuação da implementação de uma rede de trilhos, 
incluindo a execução de um acesso pedonal ao marco de 
fronteira n.º  1 PT/ES já em execução e que vai permitir 
aos visitantes/turistas em termos individuais a fruição do 
território, mas, particularmente às empresas de animação 
turística, um upgrade na sua oferta: agora, com mais dois 
trilhos com cofinanciamento aprovado. Um investimento 
total próximo de um milhão de euros, a repartir pelos 
próximos anos, com o apoio do Turismo de Portugal, do 
NORTE 2020 (FEDER) e do PDR2020 (FEADER); 

 › A aposta no “Pegada Zero” que, em 2020 não se realizou 
devido à pandemia COVID-19, é para manter, assim 
que a evolução epidemiológica o venha a permitir. Uma 

jornada de 5 dias onde se pretende promover Melgaço 
como destino de natureza de excelência. 

 › O Observatório Turístico continuará o seu “trabalho de 
formiga”, a recolher e tratar informação que permita uma 
monitorização de resultados da estratégia seguida para o 
setor turístico, contribuindo para uma tomada de decisões 
mais informadas. A novidade para 2021 será a aplicação de 
um inquérito ao trade, no sentido de perceber o “sentimento” 
de quem tem a sua atividade profissional neste setor;

 › Será terminada a execução de pequenas infraestruturas 
de apoio às atividades de turismo de natureza ativo ligadas 
ao rio: uma estrutura de acesso ao Rio Minho para favo-
recer a prática de rafting e outra em Castro Laboreiro no 
sentido de facilitar a prática de canyoning;

 › Após alguns contratempos de índole administrativa, espera-
mos, finalmente, poder iniciar o investimento de reabi-
litação da zona de lazer das Veigas, com a criação de um 
alojamento para apoio à rede municipal de trilhos e a 
criação de um percurso pedestre circular à vila de Castro 
Laboreiro que possibilite a fruição desta área de ímpar 
qualidade natural e ambiental, ao mesmo tempo que pos-
sibilite a criação de uma “zona tampão” nos períodos em 
que a circulação devido à neve se torna mais complicada 
e ainda de uma zona de fruição do rio Laboreiro junto à 
vila de Castro Laboreiro.

acabam por servir também outros fins como o da aproximação à nossa comu-
nidade 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 ver-
tente competição, continuará a ser uma prioridade para a Autarquia.

O projeto Atividade terá continuidade no próximo ano tendo em conta 
os seus resultados no combate ao sedentarismo e como incentivo ao enve-
lhecimento ativo. De referir ainda, o início em 2019 do projeto Diabetes 
em Movimento, sob a égide da Direção Geral da Saúde, e do reforço na 
dinâmica associada ao projeto das “Olimpíadas Intergeracionais”, ambos 
projetos que a Autarquia pretende continuar a apoiar.

Em 2019 teve lugar a edição de lançamento do Trans Peneda Gerês, uma 
prova de trail que partiu de Melgaço e terminou em Montalegre, passando 
por quatro castelos (em Melgaço, na Vila e em Castro Laboreiro). Em 2021, 
será o verdadeiro ano de arranque da prova, mais direcionada para atletas 
mais preparados e um público mais internacional. 

Vamos também acolher o Highlander Melgaço, uma prova de hiking, 
com uma duração de 5 dias, em que os participantes são desafiados a per-
correr 100 quilómetros pelos trilhos das nossas serras.   

A captação de estágios desportivos, a realização de diversos eventos 
como provas desportivas, torneios a nível local e regional, encontros das 
mais diversas modalidades, serão apostas que a Autarquia continuará a pro-
mover de modo a reforçar a posição de Melgaço como destino desportivo.
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Por outro lado, continuaremos, em colaboração com o 
setor, a apostar de forma decidida no maior embaixador do 
concelho: o vinho, em particular o Alvarinho da sub-região 
de Monção e Melgaço. A próxima campanha será particu-
larmente importante, na medida em que marca o fim do 
período transitório do chamado «alargamento». 

A par do Solar do Alvarinho – espaço por excelência para a 
promoção dos produtos locais – aberto todo o ano, o Municí-
pio promove o território através de diversos eventos, nomea-
damente: a “Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço”; o 
“Alvarinho Wine Fest”, em Lisboa e a “Festa do Espumante” 
que, esperemos, possamos retomar em condições normais.

Em 2020, não foi possível iniciar as obras previstas 
para o Solar. Temos como objetivo fazê-lo em 2021, tal 
como dar início à execução de um projeto para dar um 
novo impulso à “Rota do Vinho Verde Alvarinho”, com o 
apoio do Turismo de Portugal. Enquanto entidade gestora 
da Rota, entre a já referida reabilitação do Solar e a aposta 
na refuncionalização da Rota, o Município investirá mais 
de 300 mil euros na melhoria deste itinerário turístico tão 
relevante para a promoção do trabalho em rede e de par-
cerias entre os atores do território de Monção e Melgaço. 

Procuramos fazer de Melgaço um concelho atrativo 
para visitar, mas também, e sobretudo, para viver.

POLÍTICA SOCIAL

Ao nível da política social, o Município continuará a fun-
cionar como agente dinamizador da Rede Social do Conce-
lho, 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 sen-
tido de melhorar a qualidade de vida dos idosos e adultos 
dependentes de Melgaço, através da articulação, informa-
ção 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 popula-
ção, 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.

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 pre-
ponderante na promoção da atividade física para os idosos, 
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

No âmbito do apoio à saúde, em 2019 foi estabelecida  
uma parceria com a Associação Dignitude (fundada por 
entidades do setor social e do setor da saúde) para a materia-
lização do Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento. 
Este programa continuará a ser dinamizado em 2021, des-
tinando-se a indivíduos carenciados residentes no concelho 
de Melgaço, abrangendo também os casos de inesperada 
carência económica, decorrentes de situações de desempre-
go repentino ou de confronto com doença incapacitante. 
Este Programa confere ao beneficiário portador de cartão 
ABEM uma comparticipação de 100% na aquisição de 
medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados 
pelo SNS. 

Daremos continuidade ao plano transversal de medidas 
de apoio, Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solidá-
rio (PDSS) entretanto revisto e melhorado com inclusão de 
medidas na área da habitação, criadas no âmbito da campa-
nha “Viver em Melgaço”.

O município pretende aceder ao programa 1.º Direito - 
Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que visa apoiar a 
promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem 
em condições habitacionais indignas e que não dispõem de 
capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma 
habitação adequada.

O Programa assenta numa dinâmica promocional pre-
dominantemente dirigida à reabilitação do edificado e ao 
arrendamento. Aposta também em abordagens integradas 
e participativas que promovam a inclusão social e territorial, 
mediante a cooperação entre políticas e organismos setoriais, 
entre as administrações central, regional e local e entre os 
setores público, privado e cooperativo.

Os apoios podem ser concedidos a:
1. Famílias, para acederem a uma habitação adequada;
2.  Entidades, para promoverem soluções habitacionais, 

nomeadamente:
 - Regiões Autónomas ou Municípios;
 - Entidades públicas;
 - 3.º Setor;
 -  Associações de moradores e cooperativas de habitação 

e construção;
 -  Proprietários de imóveis situados em núcleos degradados.

Para candidaturas ao 1º Direito, o município necessita 
da implementação de uma Estratégia Local de Habitação, 
que já se encontra em curso e da qual decorrerão as candi-
daturas a apresentar ao referido programa. O município 
identificou, com apoio dos parceiros locais, nomeadamente, 
setor da saúde, juntas de freguesia e IPSS locais, um total de 
132 agregados, num total de 216 indivíduos com carência 
habitacional. Com base nesta informação, foi desenvolvido 
um diagnóstico das necessidades habitacionais existentes 
no concelho, a partir do qual se irão desenvolver e apresentar 
as candidaturas, na busca de respostas individualizadas e 
apropriadas aos diversos problemas detetados.

O Município irá desenvolver o projeto promovido em 
parceria com a CIM Alto Minho, no âmbito do Programa 
Inclusão Ativa, denominado Intervenções Territoriais/Lo-
cais de Inovação e Experimentação Social e de Animação 
Territorial no Município de Melgaço. Este projeto tem duas 
ações, Atualização do Diagnóstico Social e do Plano de De-
senvolvimento Social e Promoção da Igualdade de Género. 
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Regeneração Urbana
Tendo finalizado a obra de Requalificação da Rua Fonte da 
Vila, S. Tiago e da Escola e estando a iniciar os trabalhos 
de requalificação da Rua José Cândido de Abreu, dar-se-á 
continuidade ao investimento na regeneração urbana da 
Vila de Melgaço, cujas principais intervenções são:
 › Requalificação do Largo de Sto. Cristo;
 ›  Requalificação do Passadiço de Galvão- Monte de Prado
 ›  Construção de percurso pedonal entre Corsães até à Ponte 
da Carpinteira

A Autarquia pretende requalificar estas ruas e acessos 
que se encontram muito degradadas, principalmente os 
pavimentos e as infraestruturas (elétricas, de drenagem e 
eventualmente de saneamento e abastecimento de água). 
As ruas serão dotadas com novos sistemas de drenagem, de 
infraestruturas, de mobiliário urbano e os passeios serão 
redimensionados, tornando-os mais confortáveis e seguros 
para os peões. Será, portanto, dado continuidade ao traba-
lho realizado nos anos anteriores de eliminar todas os obs-
táculos a pessoas com mobilidade condicionada.

O projeto do Largo do Sto. Cristo pretende organizar o 
espaço, transformando-o numa pequena praça que permita 
dar destaque à capela, que neste momento é absorvida pelo 
caos do estacionamento automóvel. 

Edifícios Municipais
Intervenções de manutenção e beneficiação de edifícios 
municipais, de forma a manter os edifícios eficientes e con-
fortáveis. Após conclusão dos projetos e respetiva aprovação 
do financiamento de Fundos Comunitários serão executadas 

as obras de Requalificação das Piscinas Municipais de Mel-
gaço, Requalificação da antiga Escola Primária da Vila, Bene-
ficiação do Mercado Municipal e Edifício Altice.

Aguarda-se aprovação de uma candidatura que prevê 
a requalificação Centro Escolar de Pomares, num investi-
mento que ronda aproximadamente os 300.000€.

Eficiência energética
No final deste ano todos os edifícios Municipais, terão a ilu-
minação convencional substituída por sistemas de iluminação 
LED.

Prosseguir com o investimento na manutenção de edi-
fícios Municipais que é uma atividade complexa e que tem 
ganho cada vez mais importância nos dias que correm. O 
constante aumento do custo da eletricidade, assim como 
dos equipamentos elétricos, torna fundamental aplicarem-
-se metodologias corretas e adequadas na manutenção de 
edifícios, de forma a otimizar o rendimento do funciona-
mento do edifício. Pela utilização dos edifícios assim como 
o tempo, surgem diversas variáveis que causam degradação 
e danos quase irreversíveis nos mesmos, pelo que a (ade-
quada) manutenção de edifícios deve ser uma preocupação 
constante dos responsáveis de manutenção. Um edifício 
deve ser seguro e manter um bom estado para evitar riscos 
desnecessários. A boa manutenção de edifícios prevê e eli-
mina perigos e consequentemente aumenta a sua segurança.

Nos sistemas de água e saneamento, instalação de ele-
trobombas mais eficientes, bem como a colocação de varia-
dores eletrónicos de velocidade, contribuindo desta forma 
para a uma grande poupança energética.

No final de 2021 já teremos mais dois postos de carre-
gamento elétrico a funcionar na Vila de Castro Laboreiro 
e no Mercado Municipal da Vila de Melgaço, de maneira a 
que cada vez mais gente consiga carregar os seus veículos 
elétricos e desta maneira também o Município dar um bom 
exemplo de boa utilização dos recursos.

OBRAS E MELHORAMENTO  
NA ZONA URBANA E RURAL

Abastecimento de Água
Dar-se-á continuidade à requalificação e construção de 
infraestruturas com vista a aumentar o controlo sobre a  
rede e atuar para reduzir perdas nos sistemas de abasteci-
mento de água que se encontram sob gestão do Município.  
De entre outras intervenções, serão executadas novas infraes-
truturas no Sistema Público de Abastecimento de Água da 
Vila no âmbito da candidatura aprovada ao abrigo do  
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no  
Uso de Recursos com código de operação POSEUR-03- 
2012-FC-001400. 

Pretende-se construir um novo reservatório para Abaste-
cimento da População de Paços, ajustado às exigências atuais. 

As captações de água serão também alvo de intervenção, 
através da implementação de um plano de segurança de 
água, o qual visa confinar e proteger as origens de água des-
tinadas ao consumo humano.

Saneamento Básico
No âmbito da rede municipal de saneamento básico, e à 
semelhança da rede de abastecimento de água, pretende-se 
a manutenção do sistema de saneamento com a qualidade 
já alcançada, através de medidas adequadas de controle dos 
parâmetros qualificativos das ETARs e com a implemen-
tação de um sistema de controle por telegestão para uma 
melhor capacidade de intervenção e controlo. Acompanha-
mento do funcionamento das ETARs de Galvão e Remoães. 
Tendo já entrado em serviço os sistemas de saneamento de 
Paços, Alcobaça, Eiriz, Barqueira e Orjaz, obras financia-
das no âmbito do Portugal 2020, apenas o sistema de sa-
neamento dos lugares de Coriscadas ao Rodeiro, de Castro 
Laboreiro, falta entrar em serviço, prevendo-se que acon-
teça em janeiro de 2021. 

O sistema de saneamento ao lugar de Virtelo, continua 
em execução, prevendo-se que o mesmo esteja concluído 
no final de 2021. Também serão realizados investimento em 
lugares ou pontos onde se revele essa necessidade de corre-
ção de alguma falha a que o sistema está sempre sujeito.

A atualização do cadastro do sistema de saneamento, 
será sempre uma constante. Dar-se-á seguimento à implan-
tação do sistema de telegestão, quer nas ETARs quer nas 
Estações Elevatórias, de forma a se contribuir para uma 
melhor eficiência do sistema municipal de saneamento de 
águas residuais.

Vias de Comunicação
No decorrer do ano de 2021, dar-se-á continuidade à ma-
nutenção das vias de comunicação, onde 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.

Em 2020 iniciou-se uma grande intervenção da reabilitação 
da rede viária, com investimento de cerca 800.000,00€, 
prolongando-se para os dois próximos anos, com principal 
objetivo de requalificar a rede viária com melhores condi-
ções de acessos e circulação.
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Existem no concelho 17 habitações sociais arrendadas em 
regime de renda apoiada a agregados familiares em situa-
ção de comprovada carência económica. A habitação social 
está dispersa pelas várias freguesias do concelho, de forma 
a manter integrados no seu ambiente de origem os bene-
ficiários da mesma, apresentando tipologias de T2 a T4.  

O município tem congregado esforços através da 
implementação de medidas específicas para intervenção 
nas carências habitacionais e apoio ao arrendamento a 
agregados familiares carenciados, como sejam:

1.  O apoio à criação de condições de habitabilidade, 
que o município apoia nas situações de carência eco-
nómica comprovada em habitações particulares pró-
prias. É um apoio de caráter temporário, montante 
variável e enquadra-se em quatro níveis:
a.  Nível 1 – Isenção do pagamento de taxas relativas 

ao licenciamento de obras;
b.  Nível 2 – Elaboração e fornecimento, a título gratuito, 

do projeto de execução e respetivo acompanhamento 
técnico da obra por parte da Câmara Municipal;

c.  Nível 3 – Fornecimento de materiais de cons-
trução para obras de conservação, beneficiação e 
remodelação;

d.  Nível 4 – Pagamento de mão-de-obra, cuja contra-
tação fica a cargo da Câmara Municipal, não exce-
dendo 2.000€ de comparticipação.

2.  O apoio ao arrendamento/crédito à habitação, também 
de carácter excecional e pontual, destinado à comparti-
cipação dessas despesas, e cujo valor máximo de apoio 

APOIO À HABITAÇÃO:  
REFORÇADAS AS MEDIDAS DO 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO (PDSS) 
O município reforçou as medidas locais de apoio à habitação, do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável e Solidário.

a cada ano não poderá ultrapassar os 100,00€ mensais 
pelo período máximo de 3 meses, a agregados familiares 
carenciados que reúnam as seguintes condições:
a.  Residência no concelho de Melgaço há pelo menos 

dois anos e que nele se encontrem recenseados;
b.  O agregado familiar não disponha de um rendimento 

mensal per capita superior a metade do valor do salá-
rio mínimo nacional;

c.  Todos os membros do agregado familiar, quando em 
idade de escolaridade obrigatória, frequentem estabe-
lecimento de ensino;

d.  Sendo o candidato, ou qualquer elemento do agregado 
familiar, beneficiário do RSI (Rendimento Social de 
Inserção), esteja verificado o cumprimento integral das 
obrigações constantes do respetivo Contrato de Inserção.

 
Ainda no âmbito dos apoios à habitação, e para além dos 
apoios às famílias carenciadas, o município prevê também:

1.  Apoio aos jovens: isenção de taxas de edificação previstas 
no Regulamento Municipal devidas pela construção/rea-
bilitação da primeira habitação própria (até aos 250 m2 
de área bruta de construção) para:
a.  os jovens até aos 40 anos, quando em 2020 era apenas 

até aos 35 anos.
b.  casais (casamentos e união de facto, nos termos da Lei 

n.º 7/2001) cuja média de idades não ultrapasse os 40 
anos, quando em 2020 era apenas até aos 35 anos.

2.  Fixação da taxa de IMI, para os prédios urbanos, em 0,32% 
(havendo a possibilidade de a fixar entre 0,3% e 0,45%);

3. Minoração da taxa de IMI:
a.   Por número de dependentes, em imóveis destinados 

a habitação própria e permanente coincidente com o 
domicílio fiscal do proprietário (1 dependente a cargo 
– 20€; 2 dependentes a cargo – 40€; 3 ou mais depen-
dentes a cargo – 70€);

b.  Por prédio arrendado em 20%, no ano a que respeita 
o imposto, para os prédios urbanos arrendados (com 
contrato de arrendamento), incluindo imóveis desti-
nados à habitação e a comércio e serviços;

c.  Em prédios classificados como de interesse público, 
de valor municipal ou património cultural  em 50%.

 
4.  Majoração do IMI a prédios urbanos degradados – 30% 

para todo o concelho;

Consideram-se prédios urbanos degradados os que, face ao 
seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a 
sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens

Novas medidas propostas
Segundo o documento de diagnóstico elaborado no âmbito 
da definição da EHL (Estratégia Local de Habitação) de 
Melgaço, o maior problema “no que concerne à habitação 
no concelho recai sobretudo na falta de oferta de habitação 
com rendas acessíveis”, pelo que a sua resolução passará 
“inevitavelmente, pelo crescimento da oferta do número de 
fogos para arrendamento acessível”: apenas “aumentando a 
oferta, se poderá chegar, consistentemente, a valores mais 
baixos do arrendamento”.

Desta forma, as medidas cuja implementação agora se 
propõe visam, sobretudo, o aumento da oferta de casas no 
mercado de arrendamento. Neste contexto, está a ser cria-
do um conjunto de medidas de âmbito fiscal, tributário e 
de apoio financeiro, a desenvolver em regulamento pró-
prio, de acordo com o que se impõe nos termos do Regime 
Financeiro das Autarquias Locais.

Isenção de IMI
Durante 10 anos, ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, para:
a)  Prédios urbanos reabilitados e que sejam colocados no 

mercado de arrendamento, quer seja para fins habita-
cionais ou não habitacionais ou prédios reabilitados para 
fins turísticos (empreendimentos turísticos e outros edi-
fícios que tenham por fim principal o apoio à atividade 
turística, com exceção do Alojamento Local);

b)  Novos edifícios multifamiliares.

Agravamento do IMI para imóveis devolutos
No ano de 2021 serão. implementadas as condições para a 
criação de uma zona de pressão urbanística, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 67/2019 de 21 de maio, que permita 
agravar o IMI dos prédios devolutos nos termos previstos 
no artigo 112.º-B do CIMI – a taxa de IMI é elevada ao 
sêxtuplo, agravada, em cada ano subsequente, em mais 10 
%, agravamento esse que tem como limite máximo o valor 
de 12 vezes a taxa do IMI.

Incentivos à construção de edifícios multifamiliares

Isenção de IMT 
Aplicável às transações que tenham por objeto a construção 
de edifícios multifamiliares, ultrapassando-se, portanto, o 
já previsto no âmbito da ARU do centro da Vila e alargando 
estas medidas a todo o concelho, ao abrigo do disposto no n.º 2 
do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais.

Isenção de taxas urbanísticas municipais
A isenção, pelo período de 10 anos, ao abrigo do disposto 
nos n.os 2 e 3 do artigo 16.º do Regime Financeiro das 
Autarquias Locais, de taxas municipais no domínio da ur-
banização e edificação e/ou ocupação de domínio público 
para as pretensões que tenham por objeto a construção de 
edifícios multifamiliares.

Habitação a custos controlados
Segundo o diagnóstico da EHL, no caso da habitação social, 
conclui-se que uma parceria com promotores e investidores 
sobre a disponibilização de solos municipais e a promoção 
de alojamento de renda acessível, no âmbito da Nova Ge-
ração de Políticas de Habitação, fará crescer a oferta e bai-
xar os custos de arrendamento, ampliando a resolução dos 
problemas habitacionais do município, “particularmente 
evidentes e preocupantes nos agregados com rendimentos 
mais baixos”. 

Desta forma, está a ser estudada a criação de habitação a 
custos controlados, de iniciativa privada e em parceria com 
a Câmara Municipal, com a preocupação de que seja de tal 
forma calibrada que não venha a provocar distorções inde-
sejadas no mercado com efeitos contrários aos que pretende 
promover.
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No âmbito do PARU (Plano de Ação para a Regeneração 
Urbana) estão a ser executados investimentos avultados, 
superiores a 2M€, na reabilitação do espaço público da 
ARU (Área de Reabilitação Urbana) da Vila. Os objetivos 
passam por melhorar o ambiente urbano e incrementar 
os níveis de satisfação da população residente. Nesse âm-
bito, foram ou estão a ser requalificados quase 25.000 m2 
de espaço público.

2 MILHÕES DE EUROS  
PARA REABILITAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO DA ARU DA VILA

Manoel Batista alerta para a importância que as verbas 
não realizadas no Quadro Comunitário atual para reabili-
tação urbana têm para os municípios, realçando que estes 
têm imensos trabalhos para levar a cabo nesta área. Os in-
vestimentos são cofinanciados pelo FEDER - Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (Norte2020).

Programa 
Operacional

Fundo Designação da Operação
Ponto 
de situação

Investimento Apoio

NORTE2020 FEDER Memórias do Alvarinho Em execução 41 162,00 85%

NORTE2020 FEDER Requalificação das ruas José Cândido Gomes de Abreu e Quinta dos Frades Em execução 190 635,95 85%

NORTE2020 FEDER Requalificação do Largo do Mercado da Vila e sua envolvente Concluída 633 369,90 85%

NORTE2020 FEDER Requalificação integral da Rua Fonte da Vila, da Rua de S. Tiago e da Rua da Escola Em execução 515 591,01 85%

NORTE2020 FEDER Reabilitação da antiga escola primária da vila Aprovada 773 515,05 85%

    2 154 273,91 €

Em Melgaço, os princípios da economia circular estão 
a ser experimentados e implementados de forma ampla 
em vários campos, como a sustentabilidade dos recur-
sos naturais – água, recuperação de resíduos orgânicos – 
com foco na aplicação de processos seletivos a materiais 
urbanos orgânicos e recicláveis (papel, plástico, vidro,  
eletrodomésticos), e em resíduos provenientes de indús-
trias rurais. «O município está profundamente empenhado 
em investimentos em estratégias de descarbonização e 
promoção de fontes de energia passiva.», salientou o 
Presidente da Câmara.

A assinatura da Declaração teve por base dois impor-
tantes eixos no concelho melgacense:
 › Preservação de identidade: Melgaço é um  
território profundamente marcado pelo 
contraste entre a serra e as paisagens de 
baixa altitude que margeiam o Rio Minho. 
Neste contexto, assume grande importância  
a promoção da coesão territorial, socioeco-
nómica e cultural inerente à preservação 
e valorização da identidade do território. 

 ›  Coesão urbano-rural: Melgaço, situada perto da fron-
teira com Espanha, tem uma forte história e tradições 
transfronteiriça. Juntamente com a riqueza e diver-
sidade da cultura do seu célebre vinho Alvarinho, as 
suas restantes tradições rurais e antigas raízes antro-
pológicas, contribui para a necessidade do concelho 
de melhorar processos, sistemas e curto-circuitos e 
implementar estratégias que garantam a coesão urbano 
/ rural, para o benefício de todos.

O documento contém uma visão comum e partilha-
da que ajuda a garantir que as cidades atuam como uma 
força conjunta rumo à circularidade. Reconhecendo a 
necessidade de acelerar a transição de uma economia 

DECLARAÇÃO EUROPEIA 
DAS CIDADES CIRCULARES
Fomos o segundo município português a assinar a Declaração Europeia das Cidades Circulares - 
um importante documento concebido para ajudar a acelerar a transição de uma economia linear 
para uma economia circular na Europa e, assim, criar uma sociedade eficiente em termos de 
recursos, com baixo teor de carbono e socialmente responsável.

linear para uma economia circular na Europa, as cidades e 
regiões que assinam a declaração comprometem-se a atuar 
como embaixadores e defender uma economia circular a 
caminho de uma sociedade com eficiência de recursos, de 
baixo carbono e socialmente responsável.

A Declaração foi desenvolvida por um grupo diverso de 
organizações europeias, nomeadamente: ICLEI – Local 
Governments for Sustainability, Circular Flanders, CSCP, 
ECERA, thBanco Europeu de Investimen (EIB), Ellen 
McArthur Foundation, Eurocities, LWARB, Programa Am-
biental da ONU e o Instituto WCYCLE.

Tirana (Albânia); Ghent, Leuven e Mechelen (Bélgica); 

Praga (República Tcheca); Copenhagen, Høje-Taastrup e 
Roskilde (Dinamarca); Helsinque, Lappeenranta, Oulu, 
Tampere e Turku (Finlândia); Grenoble (França); Freiburg 
im Breisgau (Alemanha); Budapeste, Hungria); Florença e 
Prato (Itália); Wiltz (Luxemburgo); Guimarães (Portugal); 
Bergen e Oslo (Noruega); Ljubljana e Maribor (Eslovênia); 
Sevilha (Espanha) e Eskilstuna, Malmö e Umeå (Suécia), 
foram as cidades que  assinaram a Declaração aquando do 
seu lançamento, durante a 9ª Conferência Europeia sobre 
Cidades e Municípios Sustentáveis - Mannheim2020, no 
painel de políticas Economia Circular nas Cidades, que 
decorreu no início de outubro.
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- Ana Maria Rodrigues Alves de Freitas
- Andreia Filipa Cortes Alves
- Ariana Costa da Rocha
- Bela Maria Gonçalves Amaral
- Bernardete Pereira
- Bruna Regina Melo do Paço
- Carla Margarida Gomes Pereira
- Cátia Alexandra Oliveira da Costa
- Cristina Domingues
- Duarte Fernando Domingues da Rocha
- Eduarda Nabeiro
- Elisabete Sousa
- Eva Costa da Rocha
- Fátima Oliveira Gonçalves
- Felicidade Afonso Silva
- Fernanda Freitas
- Fernanda Godoy Azevedo
- Joana Flávia Pereira
- José Luis Fernandes Soares
- Laura Freitas
- Liliana Fernandes
- Lúcia Barbosa
- Luna Ferreira do Souto
- Madalena Cardoso
- Manuel Gonçalves Fernandes
- Manuela Lobato
- Maria Aldina Rodrigues de Lima
- Maria da Graça de Melo
- Maximiano José Gonçalves
- Odete Dias
- Patricia Afonso Silva
- Patrícia Claudia Martins Teixeira

- Rosa Madalena Rodrigues de Lima
- Rossana Fragiel de Rodrigues
- Sónia Cristina Rebelo Alves
- Sónia Ferreira
- Tânia Alexandrina Sousa e Sousa
- Zulmira Cardoso
- Sónia Andreia Durães
- Patricia Solha
- Bárbara Lima
- Maria de Fátima Pereira Esteves
- Altina Barros
- Fernanda Catarina P. Pinto Barbosa
- Telma Dantas
- Ludovina Sousa
- Verónica Solheiro 
- Sandra Plasência
- Soraia Dantas
- Maria Duartina Dantas
- Catarina Mira
- Alexandra Táboas
- Cláudio Táboas
- Inês Domingues Gonçalves
- Diogo Rafael Rodrigues
- Soraia Vaz
- Diogo Pereira
- Gonçalo Monteiro
- Tiago Lourenço
- Tiago Morais
- Liliana Castro Pereira
- Hélder Alexandre Rodrigues
- Gaspar Rufino Caldas
- Humberto Gonçalves

- Fábia Peres
- Maria Cruz
- Cátia Esteves
- Marcelo Fernandes
- Paula Alves
- Sandra Pires
- Ariana Esteves Pires
- Ana Rita Barbosa Gonçalves
- Pedro Silva
- Flávia Aparecida
- Diana Domingues
- Rui Ribeiro
- Maria Rodrigues Gonçalves
- Tiago Ribeiro Pedroso de Lima
- Diana Raquel Rodrigues Dantas
- Daniela Rocha Soares
- Cecília Ferreira Pinho 
- Susana Domingues
- Padre Arcélio Sousa
- Filipa Rodrigues
- Vera Isabel Castro Brito
- Anselmo Dantas
- Cristina Sofia M. Barbosa Ribeiro 
- Rita Valentina Freitas Cruz 
- Florbela Maria L. Belchior de Carvalho 
- Carolina Rodrigues Oliveira 
- Andreia Filipa dos Santos Cerdeira

SECRETÁRIA DE ESTADO  
DA HABITAÇÃO ASSINALOU  
OS 3 ANOS DE MANDATO 
AUTÁRQUICO
A Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, esteve presente na sessão comemorativa 
do 3º aniversário de mandato do executivo. Na sessão foram apresentadas novas medidas de apoio 
à campanha “Viver em Melgaço” e homenageados todos os voluntários que disseram sim quando a 
autarquia pediu auxílio no combate à propagação do novo coronavírus COVID-19.

Nesta cerimónia, que pretendeu assinalar 3 anos de 
mandato, foi apresentada a campanha que convida os 
portugueses, e todos no geral, a irem viver para Melgaço. 
«Temos condições excelentes e sabemos que quem optar 
por viver em Melgaço vai encontrar aqui os serviços 
básicos necessários. A tudo isto acresce uma qualidade de 

VOLUNTÁRIOS DA PANDEMIA COVID-19 AGRACIADOS COM TROFÉUS

Na sessão o Presidente da Câmara Municipal homenageou to-
dos os voluntários e galardoá-los com uma lembrança, em for-
ma de agradecimento pela sua disponibilidade na luta contra a 
propagação do novo coronavírus COVID-19. Em virtude das 
normas de segurança, os voluntários não estiveram presentes 
na cerimónia, pelo que os troféus foram enviados via correio.

«Para responder a esta pandemia contamos com todos. 
Devo confessar que ficamos surpreendidos com a disponibili-
dade da sociedade civil para se unir aos autarcas, às autoridades, 
aos colaboradores do município e de todas as instituições. Falo-
-vos dos voluntários, do cidadão anónimo que decidiu ser sol-
dado nesta batalha contra o inimigo invisível. Não poderíamos 
esquecer quem respondeu SIM quando pedimos voluntários 
para nos ajudar, para nos apoiar,» palavras de Manoel Batista. 

Aos nossos voluntários: OBRIGADO

vida saudável muito diferente da das grandes áreas metro-
politanas e uma paisagem única. Criámos e estamos a me-
lhorar um pacote de medidas para quem escolher Melgaço 
para Viver e contamos com o Governo para nos apoiar neste 
desígnio.», referiu o autarca, Manoel Batista.
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A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e a 
Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel 
Ferreira, reuniram com o Presidente da Câmara para 
se inteirarem do andamento dos projetos de investi-
mento municipal estratégicos para o nosso território: 
os já em curso e os que estão já programados para o 
futuro, apoiados por Fundos Europeus do Norte2020. 
No final do encontro na Câmara Municipal, houve 
tempo para uma visita às obras dos projectos em curso. 
A Ministra e a Secretária de Estado manifestaram o seu 
agrado ao verificar os elevados índices de execução das 
candidaturas aprovadas para Melgaço.

SECRETÁRIA DE ESTADO  
DO TURISMO EM MELGAÇO
A Secretária de Estado do 

Turismo, Rita Marques, visitou 

o território, marcando presença 

em dois grandes momentos:  o 

arranque das obras do Hotel do 

Peso e a assinatura do protocolo 

“Caminho Minhoto Ribeiro”.

Arrancaram as obras de requalificação 

do mais emblemático Hotel de 

Melgaço: o Grande Hotel do Pezo, 

uma referência em Portugal e por onde 

passaram grandes vultos da cultura e da 

sociedade.

Desejo à empresa que vai investir 

e ao grupo que fará a sua gestão as 

maiores felicidades. Sei serem capazes 

de dar um enorme esplendor ao 

Grande Hotel do Peso!

O meu reconhecimento à equipa 

de projecto do Hotel liderada pelo 

arquiteto e amigo Jorge, à equipa 

da Câmara pela forma e eficaz 

como trataram o processo, à equipa 

consultora liderada pelo Marco 

Rebelo, à equipa do Turismo de 

Portugal pela agilidade e cuidado com 

o processo... Nuno Alves e ao amigo 

Augusto porque, sendo um homem 

da terra trouxe empreendedorismo 

e capacidade financeira para que o 

projeto acontecesse. - Manoel Batista

Também neste dia, em conjunto com os municípios de Monção, Arcos 
de Valdevez, Ponte da Barca, Vila Verde e Braga, Melgaço procedeu-se à 
assinatura do protocolo “Caminho Minhoto Ribeiro”. Este Caminho en-
tronca com o território nacional no lugar de Cevide, freguesia de Cristóval, 
concelho de Melgaço, uma das mais antigas fronteiras terrestres. O conhe-
cimento científico construído nas últimas duas décadas levou as entidades 
galegas a desafiarem os municípios portugueses a desenvolverem os esforços 
tendentes à implementação do Caminho em solo nacional. Melgaço e os 
cinco municípios portugueses, anteriormente referidos, manifestaram 
todo o interesse em desenvolver a investigação histórico-científica, neces-
sária à formalização de uma candidatura nacional para a devida certificação 
deste Caminho que integra os Caminhos de Santiago. 

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL  
REUNIU COM EXECUTIVO

Os estudos realizados pelo Professor  
Cástor Pérez Casal, consideram que o  
“Caminho Minhoto Ribeiro” é um dos 
Caminhos mais antigos que ligava o Norte 
de Portugal à cidade do Apóstolo Santiago: 
«É, por natureza, a espinha dorsal de um 
território que engloba, entre outros, três 
elementos diferenciadores que lhe conferem 
um carácter específico: natureza, termalismo 
e vinho.», refere. 

Com a assinatura deste protocolo, os seis 
municípios comprometem-se a desenvolver 
trabalhos de estudo de uma Rota de inte-
resse Histórico e Cultural Intermunicipal 
denominada “Caminho Minhoto Ribeiro” 
para futura fruição pública.
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AUTARQUIA   
CONVIDA PORTUGUESES   
A “VIVER  EM MELGAÇO”

A pandemia provocada pelo novo co-
ronavírus COVID-19 obrigou a novos 
hábitos e levou a que as pessoas repen-
sassem o seu modo de viver e onde vi-
ver. O trabalho à distância está a levar 
os portugueses, e não só, a procurarem 
maior qualidade de vida e a abandonar 
os grandes centros. É sob este paradigma 
que a autarquia melgacense lança agora 
a campanha “VIVER EM MELGAÇO” 
e onde apresenta várias razões, imate-
riais e económicas, do porquê escolher 
Melgaço para viver. 

Porquê? Porque Melgaço tem qua-
lidade de vida. Tem qualidade de vida 
saudável. Tem mais tempo de qualidade. 
Tem uma paisagem única, deslumbrante 
e diversificada. Quem escolher VIVER 
EM MELGAÇO terá ainda diversos 
benefícios económicos como para habi-
tação própria e permanente, apoios ao 
investimento, à natalidade, à primeira 
infância e às famílias numerosas.

«Queremos convidar os portugue-
ses a virem viver em Melgaço. Esta nova 
realidade demonstrou-nos novas for-
mas de viver. O trabalho à distância está 
a levar os portugueses a procurarem 
maior qualidade de vida e a abandonar 
os grandes centros. Queremos mostrar 
que Melgaço é uma boa opção para viver. 

«Queremos convidar os portugueses a virem viver em Melgaço. Estamos a criar um pacote ainda 
mais apetecível, para quem escolher Melgaço para Viver. Melgaço apaixona, por diferentes 
razões!» - Manoel Batista

Queremos acolher mais habitantes.» refere o autarca, Manoel 
Batista, realçando que «Melgaço tem condições excelen-
tes. Sabemos que quem optar por viver em Melgaço vai 
encontrar aqui os serviços básicos necessários. A tudo isto 
acresce uma qualidade de vida saudável, muito diferente da 
das grandes áreas metropolitanas e uma paisagem única. 
Estamos a criar um pacote ainda mais apetecível, para quem 
escolher Melgaço para Viver… e contamos com o Governo 
para nos apoiar neste desígnio…».

Manoel Batista destaca ainda o testemunho de um recém-
-habitante: «um novo habitante de Melgaço, confessou-me 
que aqui sente-se em férias permanentemente. Garantiu 
que o tempo que gastava no trânsito todos os dias, se trans-
formou em tempo de qualidade com a família e lhe permitiu 
voltar a uma antiga paixão: a prática de desporto!».

A campanha acontece a nível nacional, através de diversos 
meios, nas redes sociais e no site municipal, onde constam 
todas as informações da campanha (www.cm-melgaco.pt).
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Jovem casal está entre os primeiros 
novos povoadores do período 
pandémico Covid-19

Ainda a campanha “Viver em Melgaço” não se adi-
vinhava quando Gabriel Gonçalves e Andreia Alves, de 
35 e 34 anos, respectivamente, pensaram na terra natal 
para consolidar a vontade da qualidade de vida com que 
ambicionavam “há largos anos”.

A seu favor tinham a capacidade de desenvolver em 
teletrabalho – e o conceito parece que só começou a 
fazer sentido desde Março de 2020, mas já existia há 
muito em diversos sectores – as funções que desempe-
nham nas multinacionais com que trabalham.

Gabriel é Engenheiro de software e desempenha um 
cargo de liderança na área de qualidade de software 
numa multinacional posicionada no top 3 mundial na 
indústria de bens de consumo; e Andreia é Engenheira 
de telecomunicações, r
software e equipamentos de redes de telecomunica-
ções numa multinacional, também nos lugares do pódio 
mundial.

Moravam em Lisboa desde 2010, mas o surto pandé-
mico Covid-19 levou-os a efectivarem a mudança para 
um contexto social que consideram ser mais propícia à 
“segurança da família”.

Um dia, Gabriel teve que interromper a sua inter-
venção numa reunião por videoconferência – séria, 
como se imagina - porque a equipa com quem levava 

Gabriel Gonçalves e Andreia Alves 
escolheram ‘Viver em Melgaço’ e querem 
que seja uma decisão para a vida

João Martinho

a importante sessão a efeito, inclusive o director, 
se distraíra com a paisagem verdejante que se vis-
lumbrava através da janela. Por momentos, o melga-
cense teve de suspender a solenidade do momento em 
que reunia com a equipa instalada em Nova Iorque para 
rodar a câmara e fazer uma breve apresentação da sua 

paisagem de fundo e do seu 
concelho.

O jornal “A Voz de Mel-
gaço” falou com o jovem 
casal que, a caminho da sua 
busca por uma melhor qua-
lidade de vida, são dos pri-
meiros do período pandé-
mico a escolher “Viver em 
Melgaço”.

AVM – Quando decidiu 
mudar-se para Melgaço e 
ter aqui residência perma-
nente?

nossas profissões já nos 
dava a possibilidade de pas-
sar temporadas em Melgaço, 
cerca de uma semana em al-
guns períodos do ano, mas 
já há alguns anos que tínha-
mos o desejo de regressar e 
viver na nossa terra. Com o 
instalar da pandemia e todas 
as restrições, a globalização 
do teletrabalho e a possibi-
lidade de conciliação com as 

-
nais, tornou a possibilidade 
numa realidade e em Março 
deste ano decidimos optar 
pela mudança. 

AVM – Ainda assim, em 
termos laborais, sentiram 
alguma condicionante re-
lativamente à distância? 

Com reagiram as empresas, quando anunciaram a 
mudança de domicílio para o extremo Norte do país?

Gabriel Gonçalves (GG) – As nossas empresas são 
multinacionais com pólos estabelecidos na capital, exis-
te sempre a condicionante da elevada distância quando 
é necessário algu ma deslocação esporádica, seja por 

-
tões mais burocráticas com necessidade presencial. No 
entanto, é uma condicionante que perde peso na balan-
ça dos prós e contras sempre que pensamos na elevada 
qualidade de vida que Melgaço nos proporciona e na 
proximidade da família, que também tem um enorme 
impacto nesta decisão e suporta muitas destas situa-
ções, principalmente no que toca a toda a logística e 

Quando decidimos mudar para Melgaço encon-
trávamo-nos no auge do primeiro pico pandémico, 
pelo que as nossas empresas não puseram qualquer 

de possível regresso. Assim que houve um abrandar 
[da primeira vaga] da pandemia, as possibilidades de 
regresso aos escritórios começaram a ser discutidas, 
mas rapidamente conseguimos chegar a acordo. Toda 
esta situação transformou completamente o mundo do 
trabalho, até as empresas mais conservadoras começa-

funcionários e a entender que o momento exige uma 
readaptação total. 

Diria até que o avanço do trabalho remoto e tele-
trabalho foi superior, neste poucos meses, ao que se 

ão do trabalho 

AVM – Contudo, tendo vivido dez anos em Lis-
boa, como foi a habituação ao contexto social de 
Melgaço, enquanto lugar para viver com a família?

GG – Como família, nunca perdemos o contacto com 
Melgaço, por isso a habituação existiu, mas foi muito 
rápida e positiva. O concelho tem uma qualidade de 
vida única e proporciona, para quem viveu anos numa 
cidade com a dimensão de Lisboa, um meio mais sin-
gular, mais acolhedor, mais calmo. Alguns pormenores 

ESPECIALIDADES 
DE MEDICINA 
DENTÁRIA

Rua Direita, nº 16 - Melgaço 4960-542 · 910 130 451
(Clínica Curae Melgaço, junto à Igreja Matriz)
medicinadentariamelgaco@gmail.com
Facebook.com/medicinadentariamelgaco

> Branqueamento dentário
> Cirurgia Oral
> Dentisteria
> Endodontia
> Implantologia
> Ortodontia 
 (Damon Autoligável)

> Ortodontia Invisalign
> Próteses 
 (Fixa e Removível)

> Tratamento Bruxismo
> Piercing Dentário
> Medicina Estética 
 (Ácido hialurónico e toxina botulínica)

atualidade
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Estão distribuídos contentores próprios para a recolha de 
resíduos verdes, em locais estratégicos, como por exem-
plo nos cemitérios, para os munícipes depositarem 
pequenos volumes de resíduos verdes, que posterior-
mente o Município procede à sua recolha e tratamento. 
Estes contentores são cinzentos e estão devidamente 
identificados.

Quando se tratarem de grandes volumes destes re-
síduos, o munícipe pode solicitar a recolha e transporte 
deste material para a central, mediante agendamento e 
o pagamento de uma taxa.

Os resíduos verdes nunca deverão ser depositados nos 
contentores de resíduos indiferenciados, pois estes resí-
duos ocupam grande volume do contentor, que perde a 
sua capacidade de receção de RSU’s e também serão enca-
minhados para aterro, o que significa a ocupação de volu-
me do aterro e a impossibilidade de “reciclar” este material

Tem-se verificado a deposição de monstros (resí-
duos) e também de resíduos de construção e demolição 
(RCD’s) sem registo pelos serviços municipais, o que 
constitui uma deposição ilegal, portanto sujeito a coi-
ma. O grande problema é que se espalham em grande 
número pelo concelho, o que representa um impacte 
visual e ambiental muito negativo. Sem o registo é extre-
mamente difícil para os serviços organizarem-se de for-
ma a manter o concelho limpo.

Assim é fundamental que os  munícipes que efetuem 
o registo, via email ou por telefone.

Se houver necessidade de recolha deste tipo de resí-
duos fora do estipulado no calendário ou se o volume 

MELGAÇO LIMPO  
DEPENDE DE TODOS

de resíduos a recolher de forma gratuita é muito superior 
ao permitido no regulamento municipal nº 215/2016, que 
estão previstos 2m3 por munícipe, os serviços procedem à 
recolha em hora e dia a combinar e mediante o pagamento 
de uma taxa.
De uma forma sistematizada, a recolha de monstros é realizada 
uma vez por mês em cada freguesia (o mapa está disponível no site 
do município) e cada munícipe pode registar 2m3 de “monstros”, e 
desta forma é completamente gratuita.

A recolha de resíduos urbanos indiferenciados é da 
competência do município e realizada com o auxílio de 
duas viaturas. Apesar dos esforços dos serviços operacionais 
de recolha de resíduos, tem se verificado  a deposição de 
resíduos fora do contentor, e os animais rapidamente espa-
lham na via pública os resíduos provocando maus cheiros e 
pondo em causa a higiene e salubridade pública.

 Se o contentor onde costuma depositar os seus resíduos 
estiver cheio, deverá dirigir-se a outro mais próximo. O 
serviço está organizado de forma a que estas situações não 
se verifiquem, contudo existem diversos fatores esporádicos 
e difíceis de controlar, como por exemplo um aumento 
abrupto de deposição de resíduos num determinado con-
tentor ao fim de semana. 

A deposição indevida dos resíduos está sujeita a coima e 
estipulada no Regulamento Municipal de Serviço e Gestão 
de Resíduos Urbanos. 
Relembramos também que os resíduos deverão ser acondicionados 
em sacos bem fechados e nunca deverão ser depositados a granel, 
que rapidamente provocam maus cheiros e escorrências na via 
pública, e novamente põem-se em causa questões de salubridade.

O contributo de todos é fundamental para uma boa 
cidadania!

A gestão dos resíduos recicláveis (recolha de papel e 
cartão, embalagens, vidro, óleos alimentares usados, lâmpadas 
e pilhas) é da responsabilidade da Valorminho – Valorização 
e Tratamento de Resíduos Sólidos SA, estando distribuído 
pelo concelho diversos ecopontos para a respetiva deposição. 

É intenção do Município continuar a requerer junto 
da Valorminho, mais equipamentos para promover a reci-
clagem e no sentido de colmatar as necessidades sentidas pela 
população.

Por iniciativa do Município foram instalados três novos ecopontos 
subterrâneos, dois localizados na Rua Fonte da Vila e um na Rua da 

Escola com capacidade, cada ecoponto, de 3000L de resíduos 
recicláveis e ainda um contentor, com a mesma capacidade, 

para receber os resíduos indiferenciados.
O município tem conhecimento dos gran-

des volumes de embalagens e cartão produzido 
pelos comércios e a sua deposição nestes con-
tentores é muito difícil. O serviço de recolha de 

cartão que era realizado às sextas-feiras foi extin-
to, pelo facto de o cartão recolhido não justificava 

a “pegada ambiental” que o camião de recolha em 
funcionamento representava, principalmente no gasto de 

combustível e emissões de CO
2
.

 Assim, foi instalado junto ao Mercado Municipal uma caixa de 
grandes dimensões para receber os plásticos e um autocompactador 
para o cartão. 

Este sistema permite uma capacidade de deposição de papel 
e cartão em grandes quantidades, uma vez que o sistema de 

compactação permite a redução do volume de resíduos e au-
menta exponencialmente a sua capacidade de armazenamento e 

permite que os comerciantes, através de uma rampa, depositem aí os seus 
resíduos recicláveis de uma forma muito mais cómoda e rápida. Pode tam-
bém ser utilizado por qualquer munícipe.

Verifica-se que muitas vezes  são depositados resíduos que pelas suas 
características não podem ser reciclados e que surgem com alguma frequên-
cia nos equipamentos de reciclagem, como por exemplo: tapetes, caixas de 

fruta, copos e louças de vidro ou cerâmica, filme pvc, tubagens, latas 
de tinta etc. 

Quando surgirem dúvidas na deposição de algum tipo de material 
solicitamos que contactem os serviços que esclarecerão na forma de 

proceder para depositarem corretamente os seus resíduos.
Relembramos que as pilhas e lâmpadas podem ser entregues 

na Divisão de Obras e Serviços Urbanos, no Estaleiro 
Municipal ou nas juntas de freguesia.

Está disponível e em funcionamento a 
central de compostagem, localizada na zona 
industrial de Penso, com o intuito de receber 
resíduos verdes como relvas, folhas e/ou 
pequenos ramos. Aqui são armazenados para 
posterior tratamento e para conversão em 
composto, um adubo orgânico natural. 

 A contribuição de todos é fundamental para um Melgaço LIMPO!
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CENTRO DE ESTÁGIOS DE MELGAÇO

As obras de reestruturação estão a ser finalizadas e repre-
sentaram um investimento de cerca de 200 mil euros.

"Queremos devolver um estádio integralmente recupe-
rado, para que se mantenha um espaço de qualidade. Que-
remos alavancar mais e mais o centro de estágios como um 
espaço de projeção de Melgaço." - Manoel Batista 

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL DOS 
ARRUAMENTOS DAS RUAS FONTE DA 
VILA, S. TIAGO E DA RUA DA ESCOLA

Estão concluídas, e foram já inauguradas. Estes espaços 
foram alvo de intervenção quer ao nível de pavimentos, 
quer ao nível de infraestruturas, nas quais se incluiu fibra 
ótica e rede de gás, num investimento total de 498 650,90€ 
(acrescido de IVA) cofinanciado pelo FEDER (NORTE-
-04-2316-FEDER-000205) em 414.460,00€. 

As referidas ruas possuíam um conjunto de problemas 
que ficaram resolvidos com as beneficiações de que foram 
alvo, nomeadamente:
 › 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.

Todas as intervenções tiveram em consideração a pre-
servação e valorização dos valores naturais como únicos e 
essenciais na paisagem do lugar, sempre com a perceção da 
importância que a visitação e a procura do turismo de na-
tureza constituem.

AUTARQUIA DISPONIBILIZA  
ACESSO GRATUITO À ESCOLA  
VIRTUAL A CERCA DE 700 ALUNOS

Com este serviço, da Porto Editora, os professores e alunos 
têm a possibilidade de usufruir de um acesso individuali-
zado, bem como de se relacionarem e comunicarem pela 
plataforma, num ambiente seguro, com soluções de gestão 
da aprendizagem e com os recursos educativos adequados 
aos currículos. «A educação é um dos principais fatores de 
desenvolvimento humano e social e, como tal, tem sido, 
ao longo dos anos, uma das grandes prioridades do Muni-
cípio de Melgaço.», atenta o autarca Manoel Batista.

O município tem contribuído, de forma ativa e em 
articulação com a comunidade educativa, para a progres-
siva melhoria das condições de ensino e para o sucesso 
na aprendizagem das crianças e jovens do concelho. 
«As novas tecnologias na educação têm sido uma aposta  
efetiva do município. A sala do futuro criada no âmbito do 
projeto School4All é um exemplo de que novas aborda-
gens pedagógicas são fundamentais para o sucesso esco-
lar. As novas tecnologias de informação e comunicação 
têm um papel fundamental no futuro e no sucesso es-
colar e a pandemia veio reforçar tal facto, “obrigando” 
a uma maior utilização dos meios/canais digitais, quer 
pela comunidade escolar, como por todos em geral.», 
salienta Manoel Batista.

De realçar que, em virtude da situação pandémica provoca-
da pelo novo coronavírus COVID-19, em maio, a autarquia 
adquiriu 45 computadores portáteis e equipamentos de aces-
so à internet para empréstimo aos alunos mais carenciados 
e para que, desta forma, conseguissem ter aulas à distância, 
em casa, em segurança. Os equipamentos representaram 
um investimento de 22.126,16€ (c/IVA). «A autarquia está 
e sempre estará atenta às necessidades dos nossos alunos.», 
realça o presidente da Câmara Municipal.

O município aderiu ao serviço educativo 
Escola Virtual, pelo período de dois anos 
letivos (2020-2021 / 2021-2022), 
garantindo a todos os alunos do ensino básico 
e secundário, cerca de 700, o acesso gratuito 
a esta plataforma de apoio ao estudo e a 
um conjunto diversificado de ferramentas, 
conteúdos multimédia e recursos digitais. 
A iniciativa representa um investimento de 
14.043,26 €.
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RUA JOSÉ CÂNDIDO GOMES DE ABREU 

Está a ser requalificada para proporcionar condições de 
mobilidade pedonal satisfatórias, nomeadamente para 
pessoas com mobilidade reduzida, e será diminuída a área 
destinada a circulação automóvel.

A obra é cofinanciada pelo FEDER através do Programa 
Operacional Regional do Norte – Norte 2020 no âmbito do 
PAMUS e do PARU. Recorde-se que, no âmbito do PARU 
Melgaço, já foram reabilitadas as ruas Fonte da Vila, de S. 
Tiago e da Escola, o largo do Mercado Municipal e ainda a 
Rua Quinta dos Frades.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO  
DO LARGO DE SANTA BÁRBARA

Estão já concluídas as obras no Largo de Santa Bárbara, 
em Alvaredo. No decorrer das mesmas, o executivo acom-
panhou com visitas regulares ao andamento das obras que 
tiveram como objetivo organizar o estacionamento e bene-
ficiar a pavimentação. Foi ainda criada uma área de lazer, 
dotada de condições de excelência também para os acessos 
ao local de culto. Esta intervenção foi executada pela Junta, 
com o apoio técnico da Câmara Municipal.

PAVIMENTAÇÕES

Eira de Sante
Estão concluídas. O projeto teve como objetivo principal 
organizar a área de estacionamento e beneficiar a área pa-
vimentada da Eira, mantendo as características de estadia e 
lazer do local. O mobiliário urbano foi preservado e foram 
plantadas novas árvores (Magnólias), criando assim áreas de 
sombra e em substituição das existentes, que tiveram de ser 
abatidas para reorganização do espaço e estacionamentos. 
Procedeu-se à pavimentação em betuminoso dos acessos de Sante 
(Paderne) a Igreja (S.Paio) e de Devesa (Paderne) a Soutulho 
(S.Paio), numa extensão de aproximadamente 2 Km. 

Troço da N301
Pavimentação em betuminoso do troço da N301, entre o 
Largo Amadeu Abílio Lopes e o lugar de Viso - Chaviães 
(extensão de aproximadamente de 1 Km). A intervenção 
insere-se na empreitada de “Pavimentações e Sinalização 
Rodoviária.

Lugar de Vila do Conde
Inaugurada esta obra na freguesia de Fiães, numa extensão 
de aproximadamente 1,5 Km, inserida na empreitada de 
“Pavimentações e Sinalização Rodoviária. Com esta inter-
venção, e em colaboração com a Junta de Freguesia, foi ainda 
construída a rede de saneamento deste lugar.

Em S. Paio e Paderne
O Executivo visitou o arranque da obra de pavimentação 
em betuminoso da estrada que liga o lugar de Igreja, em S. 
Paio, a Sante, em Paderne, bem como a obra na estrada de 
Soutulho, em S. Paio, a Deveza, em Paderne. Trabalhamos 
para que Melgaço tenha condições de excelência. Para o 
bem-estar dos nossos habitantes, mas também para quem 
nos visita.
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ALVAREDO

REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DO CAMINHO JUNTO À ASSOCIAÇÃO “A BATELA” ABATE DAS ÁRVORES, JUNTO À ESTRADA DA GRANJA

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CHARNECA TOPONÍMIA

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SANTA BÁRBARA

ESTRADA DA GRANJA - COVELO

Esta obra foi concretizada com a colaboração da “Quinta de Soalheiro” que suportou todas as despesas inerentes ao alarga-
mento do caminho e colaborou com a pavimentação da área envolvente ao edifício da Associação.

Para a realização desta obra, a Junta de Freguesia adquiriu dois edifícios em ruínas, junto ao referido Largo, para alarga-
mento e requalificação do Largo de Santa Bárbara. Esta requalificação permite a veículos de maiores dimensões, efetuarem 
a inversão de marcha, como, por exemplo, a veículos de recolha de resíduos ou de emergência, bem como permite lugares 
de estacionamento organizado e a instalação de contentores de recolha de resíduos.

Esta requalificação tem como 
objetivo facilitar a circula-
ção de veículos pesados pelo 
acesso da Sobreira, e assim 
condicionar a circulação 
deste tipo de veículos, entre 
os lugares do Padreiro e da 

Charneca, condicionando o trânsito dos mesmos por esta via. Aproveitando 
esta requalificação, pretendemos melhorar as condições da área de lazer, do 
referido Largo, bem como organizar e aumentar a área de estacionamento, 
garantindo melhores condições a quem frequenta este espaço de convívio. 
Para se proceder ao aumento da área de estacionamento público, o estaleiro 
da Junta de Freguesia vai ser transferido para o terreno envolvente junto à 
Sede da Junta de Freguesia, cujo projeto e construção está enquadrado no 
projeto de requalificação da respetiva sede que se encontra em fase de exe-
cução, com início da obra prevista para 2021.
De forma a dar resposta aos problemas que a população/moradores nos 
apresentou, relacionados com a circulação de veículos pesados, reunimos 
com a Quinta de Soalheiro para lhe apresentar o projeto, de modo a resol-
ver ou minimizar este problema. A qual, se disponibilizou a suportar todas 
as despesas com a implementação do projeto e transladação do estaleiro 
para o terreno adjacente à sede da Junta de Freguesia, disponibilizando-se 
em colaborar com a Freguesia em projetos futuros.

A Junta de Freguesia está prestes concluir o 
processo de toponímia.
Um processo que exige o cumprimento de 
vários trâmites legais, que terminam com a 
colocação das placas, com nomes de rua e 
números de porta onde consta também as 
coordenadas de GPS.
Desde já informamos que, após a colocação 
da placa com o número de porta em cada 
habitação, é deixado também um impresso 
que deverá ser preenchido, com o nome, o 
número do bilhete de identidade ou cartão 
de cidadão e data de nascimento de cada 
elemento do agregado familiar. 
Após o preenchimento do referido impresso, 
deve ser remetido à junta de freguesia para 
posterior emissão/autenticação do compro-
vativo de morada.

A Junta de Freguesia de Alvaredo, em colaboração com a Câmara Municipal, 
procedeu à obra de pavimentação da Estrada da Granja.

De forma a garantir a segurança de quem circula na referida estrada, bem como evitar que o novo pavimento fosse danifi-
cado pelas raízes das árvores localizadas junto à mesma, achamos importante proceder ao seu abate. Uma vez que as mesmas 
pertenciam a particulares, houve necessidade de reunir com todos os proprietários, onde se chegou a um consenso entre 
ambas as partes, sendo dada autorização para o seu abate, numa extensão de seis metros e extração das respetivas raízes.
De forma a garantir a segurança e a conservação das nossas redes viárias, vamos continuar com este procedimento noutras 
situações semelhantes.
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COUSSO

Colocação de alguns espelhos convexos Limpeza e manutenção de faixas de gestão de combustível em toda a freguesia
Colocação de tubagens para condução 
de águas pluviais

Manutenção e colocação de fontanários

Obras de beneficiação de condutas de 
aguas pluviais, incluindo colocação e 
fixação de grelhas metálicas, valetas 
em cimento, travessias e aquedutos no 
Lugar da Cela

Pavimentação do caminho Nascente, no Lugar de Cela Pavimentação de espaço para estacionamento no lugar de Cerdeiras e no monte

Colocação de ecopontos em vários locais da freguesia Obras de manutenção no cemitério da freguesia Segunda fase de construção da Casa Mortuária

Substituição do telhado da sede da junta de freguesia

Limpeza de bermas e valetas em toda a freguesia Obras de beneficiação no Lugar da Aldeia Pavimentação de Travessa no caminho do Campo do Seixo

Alargamento do caminho do Cruzeiro da Cela

Beneficiação do espaço envolvente das Alminhas do Campo do Seixo

Início das obras de saneamento no Lugar de Virtelo
Obra da responsabilidade da Câmara Municipal
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CRISTÓVAL

Arranjo tanque do Sobreiro

Arranjo do telhado da sede da Junta

Casa Mortuária de Cristóval

Pavimentação estrada do cemitério a Campo de Souto, obra da responsabilidade da Câmara Municipal

Pavimentação da Rua das Flores
Pavimentação Rua St António até ao cemitério, obra da responsabilidade  
da Câmara Municipal
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FIÃES

A Junta de Fiães saúda a população residente e todos os na-
turais da freguesia que por motivos profissionais ou outros 
não habita entre nós.

 
A Junta prossegue o seu plano de atividades.

  
No âmbito dos apoios sociais: 
-  Atribuição de bolsas de estudo a todos os alunos da fre-

guesia do Jardim de infância ao ensino universitário.
- Subsídio de apoio aos Bombeiros Voluntários de Melgaço. 
-  Subsídio de apoio à Associação os Espadachins para apoio 

aos doentes oncológicos.
-  Subsídio à Associação Melgaço em Patins.
-  Subsídio ao Sport Clube Melgacense.

O plano de Obras está em execução, embora com um ritmo 
mais lento devido às contingências de segurança da saúde 
dos trabalhadores. 
-   Foram concluídas as obras de abastecimento de águas e sa-

neamento do Lugar de Alcobaça a cargo da Câmara Muni-
cipal e a Junta pavimentou a cubo um arruamento do lugar.

-   Está concluída a obra de pavimentação da estrada em tapete 
asfáltico a cargo da Câmara Municipal do Lugar de Vila do 
Conde e prosseguem os trabalhos da construção da rede de 
saneamento numa parceria entre a Câmara  e a Junta.

-  Construíram-se muros de suporte das estradas de Pou-
safoles, Souto Mendo de Baixo, Souto Mendo de Cima, 
Adedela e Fulão.

-  Colocou -se nova cobertura  na garagem da junta e colo-
caram-se grades de resguardo para pessoas e veículos nos 
lugares de Souto Mendo de Baixo e de Porto Carreiro. 

-  Procedeu-se à substituição da totalidade das luminárias 
para leds. 

Prevenção dos incêndios e da preservação do meio ambiente.
-  Procedeu-se à limpeza de parte dos baldios e bermas das 

estradas para prevenção dos incêndios.
-  Procedeu-se  ao aproveitamento das sobras da água  do 

abastecimento público para a construção de novos tanques  
para a prevenção dos fogos.

-  Procedeu-se à abertura de um estradão o Lugar da Ade-
dela para a prevenção contra os incêndios. 

No que concerne aos problemas de saúde pública provoca-
da pelo Covid 19, a Junta procedeu ao bloqueio com blocos 
de granito de grandes dimensões das quatro passagens de 
ligação a Espanha, cumprindo assim o fecho das fronteiras. 
A Junta também alertou a população para a necessidade do 
cumprimento das recomendações da Direção Geral de Saú-
de, quanto ao confinamento, o distanciamento e à lavagem 
das mãos. A Junta procedeu à distribuição de luvas e máscaras 
a toda a população da freguesia. 

A população com mais de 65 anos será vacinada contra 
a gripe sazonal.

Abastecimento de água para bebedouro de animais Jugaria: alargamento de caminho

Fulão-muro de suporte Muro de suporte no Cruzeiro de Adedela

Arranjo do Rio Internacional Trancoso Muro de suporte e alargamento de estrada em Soutomendo de Baixo

Arranjo de telhado e aumento da garagem da junta de freguesia Limpeza em toda a freguesia

Vila do Conde. Pavimentação e saneamento, no âmbito das intervenções em todo 
o concelho de Beneficiação da Rede Viária, obra da responsabilidade da Câmara 
Municipal

Alcobaça. Pavimentação em cubo em todo o lugar, obra da responsabilidade da Câmara 
Municipal
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GAVE

Mamoa no Batateiro (arranjo), obra da responsabilidade da Câmara Municipal Caminho e regadio (Asnela) Caminho em Cevidade

Limpezas em toda a freguesia Parque de merendas no Batateiro, obra da responsabilidade da Câmara Municipal Pavimentação em Prouteiro

Pavimentaçao e alargamento em São Cosme, obra da responsabilidade da Câmara Municipal Plantação de medronho (Senhora do Alívio)
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PADERNE

SINALIZAÇÃO E NÚMEROS DE POLÍCIA

CAMINHO DO OUTEIRO

REQUALIFICAÇÃO DA EIRA DE SANTE BENEFICIAÇÃO DAS VALETAS 

REPARAÇÃO DO PAVIMENTO EM SAINDE SANEAMENTO DA VERDELHA

REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO VELHO

ESTRADA DEVESA-VERDELHA-SANTE

LIMPEZA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA

REQUALIFICADA A COBERTURA  
DO EDIFÍCIO DA JUNTA

Foram instaladas placas de sinalização dos diferentes lugares da freguesia. Está praticamente concluída a substituição de 
todas as placas de números de polícia. Esta iniciativa tornou-se absolutamente necessária, face ao avançado estado de 
degradação das anteriores.

Está concluído o alargamento do Caminho de Outeiro, 
obra há muitos anos aguardada pelos seus habitantes. 

Está a ser finalizada a requalificação da Eira de Sante, alte-
rando o sentido do estacionamento, que passou de 4 lugares 
para 12, tendo ainda sido melhorado o acondicionamento 
dos caixotes do lixo, obra da responsabilidade da Câmara 
Municipal.

Foram requalificadas as valetas da estrada entre a sede da 
Junta de Freguesia de Paderne e o Lugar do Peso. Esta in-
tervenção, para além de garantir maior segurança, pois de-
sapareceram as valetas profundas, promoveu o alargamento 
efetivo da faixa de rodagem.

Foi reparado o pavimento na Estrada de Sainde. Esta obra, tão aguardada pelos habitantes deste lugar, está 
definitivamente concluída, obra da responsabilidade da 
Câmara Municipal.

Esta obra, embora não inscrita nos compromissos, passou 
a ser um investimento prioritário para este executivo. Na 
verdade, era evidente o estado de degradação em que se 
encontrava o espaço: O muro de suporte, em vias de der-
rocada, apresentava danos estruturais motivados pela ins-
tabilidade do solo e o pavimento estava abatido em vários 
pontos por efeito das constantes infiltrações. Com esta obra 
estamos a devolver a este espaço a dignidade que ele merece.

Foi requalificado o pavimento da estrada que liga os lugares 
da Devesa, da Verdelha e  de Sante (até à Igreja de S. Paio), 
obra da responsabilidade da Câmara Municipal.

Para além de muitas outras intervenções, como a limpeza 
das valetas, procedeu-se à limpeza de várias faixas de gestão 
de combustão (Sante, Monte da Feira do Gado, Escola de 
Pomares). Foram colocadas grades de proteção em várias 
caixas de águas pluviais, para evitar eventuais acidentes 
(Ferreiros, Portela, Peso, Souto e Sainde). Também se 
procedeu à limpeza e reparação dos telhados e recintos dos 
edifícios/armazéns  situados na Feira do Gado.

A cobertura do edifício da Junta foi alvo de grande interven-
ção, tendo sido removidas as chapas de fibrocimento com 
amianto existentes e substituídas por painéis “sandwich”. 
Esta intervenção, para além de pôr termo a vários anos de 
infiltrações, significou o fim dos riscos para a saúde provo-
cados pela libertação de partículas de amianto.
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PENSO

MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO RESULTANTES 
DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

 › Entrega ao domicílio de bens de primeira necessidade (alimentação e medicamentos);

 › Elaboração de documentos da junta de freguesia e entrega/envio para a residência (atestado, prova de vida, certidão, etc.);

 › Protocolo com os CTT - correios de portugal que permite aos pensionistas receberem os seus vales e pagarem as suas 

contas essênciais (água, luz, telecomunicações,etc) com o carteiro;

 › Desinfeção de acessos e espaços públicos;

 › Encerramento da casa mortuária da freguesia por não reunir condições mínimas de segurança;

 › Criação de normas de acesso ao cemitério da freguesia.

Intervenção no Tanque da Telhada

Intervenção no Tanque de Casal Maninho

Limpeza de área Florestal - Valinhas

Pavimentação do caminho de acesso a Choqueiros

Limpeza de faixas de gestão - Monte do Crasto

Pavimentação em cubo do acesso ao Tanque de lavar de Casal Maninho

A antiga Escola Primária de Penso, vai ser a 
futura Sede da Junta de Freguesia.

O Edifício será constituído por dois 
pisos, o inferior, devido à pouca altitude 
conseguida será para arquivo e arrumos, e o 
piso superior para as salas de atendimento e 
salão polivalente.

Pretende-se um espaço mais acolhedor, 
com duas salas de atendimento (uma da Pre-
sidência e outra de Secretária), um espaço 
multifuncional que mediante as situações se 
pode adaptar a auditório, a sala de reuniões 
ou a receção. Terá ainda casas de banho 
já adaptadas a pessoas incapacitadas, assim 
como as acessibilidades serão adaptadas às 
mesmas.

Este projeto esteve a cargo do arquiteto 
David Domingues. 

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO TRANSFORMA A ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DAS RAPARIGAS 
(ESCOLA DE BAIXO) EM SEDE DA JUNTA

A JUNTA ADQUIRIU 
UM SOFTWARE QUE 
PERMITIRÁ MODERNIZAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A 
SECRETARIA DA JUNTA DE 
FREGUESIA TORNANDO-A 
MAIS EFICAZ NO ARQUIVO 
DOS SEUS DOCUMENTOS E NA 
CELERIDADE PROCEDIMENTAIS
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S. PAIO

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. Preocupamo-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. 2021 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.

José Afonso,
(Presidente da Junta)

Alargamento Caminho Soutulho Toponímia da freguesia

Pavimentação Barata - Soutulho. Obra da responsabilidade da Câmara Municipal Encanação de águas pluviais no cemitério

Alargamento de Caminho em Barata Limpeza de valetas em toda a freguesia

Intervenção realizada no âmbito da beneficiação da rede viária executada pela Câmara 
em todo o concelho
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U.F. CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO

Proteção de saibreiras em vários lugares, obra da responsabilidade da Câmara MunicipalRibeiro de Cima. Pavimentação em cubo acesso ao cemitério Melhoramento do acesso a Anemão

Pavimentação no Lugar de PicotimPavimentação na Ceara e muro de suporte Pavimentação em cubo no lugar da Portelinha

Pavimentação Ribeiro de CimaLamas de Mouro - cemitério

Pavimentação no Lugar da Entulhada

Melhoramento do acesso a Porto SecoAlargamento e muro de suporte de terra em Mareco Pavimentação nos lugares do Rodeiro, Queimadelo, Felgueiras e Adofreire 
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U.F. DE CHAVIÃES E PAÇOS

"Um novo período começa quando se inicia um novo ano. É uma época em que tudo se renova. Onde as dificuldades do passado serão apenas lembranças de 
superação. Onde o novo e o renovado tomam forma para gerar uma vida melhor."
Como o ano novo chegou e com ele novas promessas. Todo o início de ano é assim. Planeamos, projetamos, arquitetamos, desejamos 
para o início do próximo ano praticamente as mesmas coisas. Este ano pedirei coisas diferentes... pedirei saúde e  prosperidade.

Conclusão do saneamento em Paços, obra da responsabilidade da Câmara Municipal

Limpeza de estradões no Baldios das Freguesias 

Arranjo exterior da Casa Mortuária Limpeza de valetas e aquedutos na duas freguesias 

Alargamento da entrada do Lugar de Outeiro Ecopontos nas duas freguesias colocados pela Câmara Municipal

Arranjo do tanque público do Outeiro 

Arranjo da entrada do Cemitério Remodelação do edifício do armazém 

Pavimentação em cubo do Caminho de Sá – Lugar de Sá, obra da responsabilidade da 
Câmara Municipal

Arranjo pavimentação da Estrada da Igreja, obra da responsabilidade da Câmara 
Municipal

Pavimentação da estrada de ligação ao Lugar de Merelhe, obra da responsabilidade da 
Câmara Municipal

Colocação de bocas de incêndio em todos os lugares da freguesia, obra da responsabili-
dade da Câmara Municipal

Arranjo de rede de águas com válvulas de pressão na freguesia de Paços,  
obra da responsabilidade da Câmara Municipal

Abertura da estrada de ligação de Fiães a Viladraque, obra da responsabilidade  
da Câmara Municipal
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U.F. DE PARADA DO MONTE E CUBALHÃO

Como é do conhecimento geral, estamos a viver tempos difíceis e anormais, devido à pandemia que está a assolar o mundo 
inteiro. Apesar de todos os condicionalismos provocados, com maior impacto em Março e Abril, o trabalho continuou den-
tro do possível e concretizaram-se obras com vista a melhorar a qualidade de vida de todos. Além das obras visíveis, foram 
desenvolvidas ações de enorme importância e com grande impacto na qualidade de vida e bem-estar de todos. De salientar:
-  Donativo, em parceria com a Paróquia de Parada do Monte, à Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo, para 

aquisição de ventilador;
- Compra de rolo de TNT para distribuição de material de EPI às instituições de solidariedade;
- Doação de donativos a outras instituições locais, como os Bombeiros.

Resta-nos agradecer a todos os voluntários, aos que confecionaram os equipamentos de proteção, aos que de porta em 
porta distribuíram bens essenciais. Foram incansáveis. Em nome da freguesia: MUITO OBRIGADO!

A todos os leitores desejamos um óptimo ano.

Construção de muro de suporte de estrada, e aproveitamento para parque de estacionamento Oferta de pedra em granito, para suporte de Cruzeiro – Cubalhão Beneficiação da captação de água, e construção de bebedouro para animais

Pavimentação do Caminho das Veigas – Orjaz – Cubalhão

Adaptação do edificio da sede da Junta, para instalação de Espaço de Cidadão do Alto Mouro

Limpeza de vários KM de caminhos florestais Beneficiação de fontanário e rua envolvente – Mourim

Alargamento e abertura de acesso para melhor circulação de veículos de emergência

Britagem de resíduos, com aproveitamento para tout-venant Abertura de acesso a ponto de água, para abastecimento de veículos de emergência

Beneficiação de captação de água, e bebedouro para animais
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U.F. DE PRADO E REMOÃES

Foram colocadas, em toda a área da União de Freguesias, placas toponímicas com indicação do nome de arruamentos e 
respetivos números de polícia e placas indicativas dos monumentos, fontes, tanques, etc...

Foi executado o arranjo de todos os espaços ajardinados 
da Freguesia (sede da junta, cemitério de Prado, Igreja de 
Remoães e Av. Centro de Estágios) sendo a sua manutenção 
entregue a uma firma do setor.

Depois de concluída a construção das campas que restavam 
foram executados os respetivos passeios.

A Junta de Freguesia procedeu à recuperação do antigo acesso 
à Fonte da Miltreira (bica), que desde há muitos anos se 
encontrava intransitável.
Foi necessário efetuar a remoção de terras e entulho, que 
obstruíam por completo o referido acesso, bem como efe-
tuar a limpeza de muros, colocando a descoberto o antigo 
piso (calçada e lajeado), bem como a escadaria ali existente.
Terminada a intervenção e para além de colocar a descober-
to a antiga "bica", o acesso permite a ligação entre a Rua da 
Fonte e o Largo Luís Monteiro.

Continuando a recuperação de espaços públicos procedeu-
-se ao melhoramento do tanque dos Bouços, um dos poucos 
ainda utilizados pela população.

Foi executado o melhoramento do Largo da Igreja de Prado, 
através da canalização de águas, pavimentação em cubo e 
recuperação do fontenário ali existente.

Foi executado o arranjo da travessia das águas pluviais na rua 
da Folia, bem como o seu encaminhamento por debaixo do 
viaduto da Estrada Nacional.

A Junta de Freguesia de Prado e Remoães tem, periodicamente, 
levado a efeito a limpeza das vias da União de Freguesias, 
incluindo valetas e muros, bem como desobstrução de regos e 
aquedutos. Na sequência das intervenções efetuadas na área 
da União de Freguesias foi, também, executada a limpeza do 
Trilho das Pesqueiras do Rio Minho, com corte de vegetação.

VACINA DA GRIPE 
Decorreu em Outubro, na União de Freguesias de Prado e  
Remoães, a campanha de vacinação contra a gripe, para todos 
os cidadãos maiores de 65 anos. Durante três dias foram vaci-
nados cerca de 120 inscritos residentes na União de Freguesias. 
Tratou-se de uma parceria entre a ULSAM (Centro de Saúde 
de Melgaço), a Câmara Municipal de Melgaço e as Juntas de 
Freguesia do Concelho.

APOIO PARA MATERIAL ESCOLAR (2020/21)
Foi aprovada a concessão de apoio monetário para aquisição 
de material escolar (ano letivo 2020/21), a todos os alunos 

residentes na freguesia. O referido apoio oscilará entre os 
25€ (pré-escolar) e os 100€ (10º, 11º e 12ºanos). A can-
didatura a estes apoios, publicitada por edital, decorreu 
durante o mês de Dezembro/2020.

INCENTIVOS À FORMAÇÃO (2020/21)
Foi aprovada a atribuição de incentivos à Formação (ano 
letivo 2020/21) para os alunos residentes na União de Fre-
guesias que frequentem os níveis de formação 5, 6 ou 7 do 
Quadro Nacional de Qualificações.

A candidatura aos referidos incentivos, publicitada por 
edital, decorreu durante o mês de Dezembro/2020.

TOPONÍMIA DA FREGUESIA FONTE DA MILTREIRA 

MELHORAMENTO DO LARGO DA IGREJA LIMPEZA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

TANQUE DOS BOUÇOS RUA DA FOLIA (REMOÃES) 

CEMITÉRIO DE PRADOESPAÇOS AJARDINADOS



5756 freguesiasmelgaço passo a passofreguesias

U.F. DE VILA E ROUSSAS

No âmbito do contrato de parceria estabelecido entre a 
União das Freguesias de Vila e Roussas e a Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa Maria de Melgaço, foi realizada uma 
candidatura ao PDR 2020, cujo apoio financeiro foi apro-
vado para a realização de obras na Igreja das Carvalhiças. O 
investimento que se está a realizar através da adjudicação da 
empreitada a Carlos José Abreu da Silva Costa Lda - SAM-
THIAGO, ATELIER DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO, 
prevê intervenções de conservação e valorização do interior 
da Igreja, concretamente nos tetos, paredes interiores, ilu-
minação e pisos. Com esta intervenção pretende-se assegurar 
a continuidade deste importante monumento histórico e  
arquitetónico, bem como a funcionalidade do espaço, con-
siderando a importância social e cultural que assume na vida 
da comunidade.  A obra tem um prazo de execução de 240 
dias e foi consignada em junho de 2020.

A pedido da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal ad-
judicou os trabalhos de beneficiação do caminho de acesso 
ao lugar de Picota. A intervenção incluiu limpeza da tota-
lidade da faixa de rodagem, abrangendo a raspagem, corte 
e redefinição das bermas existentes; aplicação de mistura 
betuminosa, para correção de depressões e regularização 
de pavimento, incluindo limpeza; aplicação de camada de 
desgaste em betão betuminoso, incluindo fresagem nos 
encontros com o tapete existente; levantamento à cota de 
tampas de caixa de visita; execução de muro de suporte em 
blocos de alvenaria de granito; drenagem de águas pluviais 
com colocação de travessias e aplicação de caixas de descarga; 
construção de valeta em betão. Neste procedimento foi ainda 
previsto o tratamento dos locais onde as raízes danificaram 
o pavimento da estrada principal.

Dando continuidade a uma prática regular, com o objetivo de tornar a Freguesia cada vez mais cuidada, realizam-se perio-
dicamente trabalhos de limpeza e manutenção de valetas, bermas, caminhos, baldios e estradões florestais.

Cada vez mais se promove a atividade física e em particular 
as caminhadas. Com o intuito de promover a segurança dos 
caminhantes que utilizam a zona da Assadura para fazer o 
seu treino, a Junta de Freguesia concluiu a colocação de 
gradeamento nos locais mais problemáticos deste trajeto.

A Junta de Freguesia adquiriu um imóvel sito na Rua Direita, 
para instalação da Sede da Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia participou Cortejo dos Mascarados - 
Entrudo 2020, com o tema “Gastronomia Melgacense”.

Os tanques públicos são infraestruturas existentes em mui-
tos lugares da freguesia. Estas infraestruturas foram criadas 
com a finalidade de dar resposta às necessidades básicas das 
populações e surgiram nas primeiras décadas do século XX, 
sobretudo nos anos 30 e posteriormente nos anos 50. 
Atualmente cada vez mais estes tanques são locais simbólicos, 
de muita memória. Muitos locais parecem estar irremedia-
velmente condenados ao abandono. Por tudo isto a Junta de 
Freguesia já desde o anterior mandato tem vindo gradual-
mente a restaurar estas edificações, não só porque ainda são 
necessários e utilizados, mas também porque se pretende e 
sua promoção simbólica.
Desta vez foi a vez de restaurar o tanque público de Lobiô.

CONTRATO DE PARCERIA PARA 
A CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA IGREJA DAS CARVALHIÇAS

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO  
AO LUGAR DA PICOTA 

LIMPEZAS GRADEAMENTO DA ASSADURA

RESTAURO DO TANQUE DE LOBIÔ

AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA SEDE

ENTRUDO
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NATAL
Neste Natal, a autarquia apostou num programa de animação itinerante e na iluminação natalina em 
diferentes pontos da vila, evitando assim a concentração de pessoas dada a situação pandémica provocada 
pelo novo coronavírus COVID-19. Um convite para que as pessoas passeassem por Melgaço e fizessem as 
suas compras no comércio local, em segurança.

EM MELGAÇO
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Empresas, instituições e moradores aceitaram o desafio e decoraram as ruas e montras das lojas para a quadra natalícia! 
Foram premiadas as mais belas e criativas decorações: 1ª categoria “Melhor Decoração Natalícia de Estabelecimentos” 
e 2ª categoria “Melhor decoração natalícia de rua (rua mais bem decorada)”. Resultados divulgados na página de face-
book Município de Melgaço.

CONCURSO “DECORAÇÃO DE NATAL”

MELHOR DECORAÇÃO NATALÍCIA DE ESTABELECIMENTOS

MELHOR DECORAÇÃO NATALÍCIA DE RUA

Rua Fonte da Vila

Praça Amadeu Abílio Lopes Rua Dr. Afonso Costa

Rua Dr. Augusto César Esteves

 Jorge Filipe Catarino Dias Art Paula Bijus Bolos e Bolinhos Gourmet 

Cantinho da Bé Charcutaria da Calçada

Drogaria Chinês Electrorádio Comercial Gnomo

 JCG2000 - Informática

Mira Móveis Santo Cristo

Radar do Êxito Tendências

Suzanna Sapataria

Instituto S. João de Deus - Casa de Saúde S. José Unidade de Saúde de Melgaço 

Diggys (Vedetexcepcional, Ldª)
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“COMPRE LOCAL! COMPRE O QUE É NOSSO.” é 
a campanha de promoção e valorização que a autarquia 
de Melgaço lançou na fase de desconfinamento, em 
maio, com o propósito de revitalizar a economia local 
e que voltou a relembrar na quadra natalícia: «Faça as 
suas compras de Natal em Melgaço. Os nossos produtos 
têm qualidade e são de confiança. Queremos que os 
melgacenses sejam heróis ao salvarem a nossa econo-
mia local. Temos de encarar este propósito como uma 
missão que é de todos», afirmava na altura o autarca, 
Manoel Batista.

«Ao comprarmos o que é de Melgaço, 
estamos a promover o desenvolvimento 
económico do nosso município, 
contribuindo para a recuperação 
económica e minimizando os impactos 
da crise provocada pela situação 
pandémica.», refere  
Manoel Batista. 

COMPRE LOCAL 
COMPRE O QUE 
É NOSSO

A campanha teve como propósito incentivar a popula-
ção a comprar no território, a comprar o que é feito no 
território, o que é do território, mas foi também dirigida 
ao público em geral, já que hoje, mais do que nunca, as 
compras podem ser realizadas via online, ou contactando 
os produtores/empresários ou os parceiros destes. Assim, 
a autarquia, através das redes sociais, desafiou os comer-
ciantes e empresários do concelho para que enviassem as 
campanhas de natal e/ou informações do seu negócio para 
que fossem divulgados nos meios digitais do Município. E 
assim foi!

CASA ESTEVES CENTRO DE ARTESANATO ROSA RIBEIRO

PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO SOALHEIRO TENDÊNCIAS VALADOS DE MELGAÇO MINHODKASBR  JÓIAS

CENTRO DE  ESTÁGIOS CENTRO HÍPICO ENCOSTA DA CAPELA

MELGAÇO WHITEWATER MONTE PRADO MINHO HOTEL

MELGAÇO RADICAL
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Uma vez mais, as associações, instituições e escolas locais do concelho deram asas à criatividade e decoraram as ruas da 
vila com materiais reciclados alusivos à época natalícia.

NATAL ECOLÓGICO

APPACDM, na Rotunda da Vinha Agrupamento Pré-escolar, no próprio local
Associação D. Paterna,  
no Largo Hermenegildo Solheiro

Associação Castro Solidário,  
no Largo Hermenegildo Solheiro

Centro Paroquial de Chaviães,  
no Largo Hermenegildo Solheiro 

ESDL, no próprio local
SCM - Respostas de Infância,  
no Largo Hermenegildo Solheiro

Sport Club Melgacense, na Rotunda da Vinha

Lar Santa Casa da Misericórdia, 
na Praça da República

Porta de Lamas de Mouro, no próprio local Associação de Estudantes da EB2,3S Melgaço, no próprio local Centro de Estágios de Melgaço, no próprio local

Associação Melgaço Radical, Rua Dr. António Durães Casa da Cultura e Biblioteca Municipal, no próprio local

Biblioteca de Castro Laboreiro,  
no próprio local

Associação Os Simples,  
na Rua Santo Cristo

Associação S. Tiago de Penso, 
no próprio local

“Brindar à Vida com Espumante Alvarinho” 
foi o mote da VI edição da Festa do Espu-
mante de Melgaço, que este ano decorreu 
num formato online, nas redes sociais.

A autarquia não quis deixar passar em 
branco o certame e reinventou-o: através 
das redes sociais e do site municipal foram 
apresentadas as 22 referências de espumante 
de alvarinho de Melgaço, bem como os pro-
dutos da região. 

Perante as vicissitudes em virtude da 
situação pandémica, Melgaço encontrou aqui 
uma forma de promover e ajudar os produ-
tores e a economia local a reerguer-se. «Os  
nossos produtores merecem o reconheci-
mento do seu trabalho! Foi uma forma de 
darmos a conhecer o território, os produtos 
do território, facilitando a realização de ne-
gócios.», afirma o autarca, Manoel Batista.

Melgaço tem 14 produtores  
de espumante
Adega do Sossego, Alvaianas,  
Casa de Canhotos, Dom Ponciano,  
Dona Paterna, Encosta da Capela,  
Encostas da Cabana, Encostas dos 
Sobrais, Quinta do Regueiro,  
Quintas de Melgaço, Reguengo de 
Melgaço, Soalheiro, Terras de Real e 
Valados de Melgaço, são os 14 produtores 
que produzem espumante de Alvarinho 
em Melgaço, resultando num total de 22 
referências e de diferentes perfis.

FESTA DO  
ESPUMANTE 
CELEBRADA 
ONLINE

ALEXANDRE CALHEIROS - GERÊS ANÍBAL NOGUEIRA - PORTO

SÓNIA FERREIRA - PADERNE CARLA ESTEVES - MELGAÇO

FAMÍLIA FERNANDES ENES - PORTO

 LEANDRO FARIA - GUIMARÃES

PAULO ROCHA - SANTA MARIA DA FEIRA

GÉRALDINI GOMES - FRANÇA

ELSA E BRUNO - ROUSSAS  VEREADOR JOSÉ ADRIANO LIMA - MELGAÇO

JOANA LUÍS - LARGO DA CALÇADASOFIA HORA - PRADO

CLÁUDIA SOARES - ALVAREDO

MARYLOU LESAGE 
- PAÇOS

CRISTINA ESTEVES 
MELGAÇO

ROBERTO, MELANIE,  
ÓSCAR E ANA FILIPA 
- PAÇOS

FAMÍLIA TÁBOAS - VILA

MÁRIO MONTEIRO - MELGAÇO
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NA COMUNICAÇÃO SOCIAL NOTÍCIAS

FESTA 
DAS VINDIMAS
- RTP

AQUI 
PORTUGAL
- RTP

+ INFO E JORNAL 
DIÁRIO DO PORTO 
CANAL EM DIRETO  
DE MELGAÇO

BOA CAMA
BOA MESA
UM ROTEIRO POR 
MELGAÇO! - SIC

REVISTA VINHOS
ESSÊNCIA DO VINHO
- RTP

REVISTA GULA 
(BRASIL)



69aconteceumelgaço passo a passo68 melgaço tem... 

RECONHECIMENTO
OBRIGADO POR ELEVAREM A MARCA MELGAÇO!

OS ALVARINHOS DE 
MELGAÇO ENCOSTA DA 
CAPELA E ALVAIANAS FORAM 
GALARDOADOS COM MEDALHA 
DE OURO NOS PRÉMIOS 
VINDUERO-VINDOURO 2020, NA 
CATEGORIA VINHOS BRANCOS 
SEM ENVELHECIMENTO. 

O ALVARINHO CONTACTO 
2019, DO PRODUTOR 
ANSELMO MENDES, ESTÁ NO 
TOP 100 VINHOS DE 2020 
DA CONCEITUADA REVISTA 
AMERICANA WINE ENTHUSIAST. 
FOI DISTINGUIDO NO 37° LUGAR!

DIA INTERNACIONAL PELA  
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA  
CONTRA AS MULHERES  
ASSINALADO COM EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS

ARQUIVO MUNICIPAL  
DISPONIBILIZA ONLINE  
FUNDO DA MISERICÓRDIA 

DIA MUNDIAL DO CINEMA

ENVIE-NOS AS INFORMAÇÕES DOS RECONHECIMENTOS DA SUA MARCA  
PARA QUE OS POSSAMOS DIVULGAR NOS NOSSOS MEIOS.
Enviar via e-mail: gabinetedecomunicacao@cm-melgaco.pt.
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NOITE DOS MEDOS ASSINALADA  
COM DECORAÇÃO ALUSIVA
Este ano, em virtude das medidas preventivas de contenção à propagação do novo coronavírus 
COVID-19, não celebramos a Noite do Medos nos mesmos moldes: apostamos na decoração das 
ruas e do Castelo de Melgaço.

DESAFIÁMOS A POPULAÇÃO A DECORAR  
AS SUAS CASAS E AS ENTIDADES OS 
SEUS ESPAÇOS. OS RESULTADOS FORAM 
FANTÁSTICOS.

EXPOSIÇÃO “AS BRUXAS ESTÃO AQUI…”, NA CASA DA CULTURA
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DIA MUNDIAL DO PÃO

INAUGURADA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES 
DA ALTICE PORTUGAL

INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS  
EM CASTRO LABOREIRO

MELGAÇO VINTAGE

A Porto Canal foi a Castro Laboreiro 
conhecer o método de confeção do pão 
tradicional da aldeia.

Foi inaugurada a mais recente Torre de telecomunicações da Altice Portugal no nosso município.  
O equipamento permite a Melgaço usufruir de uma rede móvel mais rápida e resiliente.

O equipamento foi artisticamente intervencionado por 
Rafa López e no âmbito do Programa de Residências 
Artísticas "Amar o Minho", promovido pelo consórcio 
Minho In (constituído pelas Comuni dades Intermuni-
cipais do Alto Minho, Ave e Cávado).

«É com comunicações que se faz 
o desenvolvimento.»
Manoel Batista

Investigadores da Romanarmy.eu estiveram no recinto fortificado de Lomba do Mouro, uma estrutura arqueológica si-
tuada na fronteira entre Portugal e a Galiza, nos concelhos de Melgaço (Portugal) e de Verea (Ourense), com o objetivo 
de validarem a hipótese de que esta se trata de um acampamento militar romano de carácter temporário. 

A confirmar-se, Lomba do Mouro seria o acampamento romano de maiores dimensões do Noroeste Peninsular e 
poderia estar vinculado com a penetração e saída do atual território português e galego de um importante contingente 
militar de mais de 10.000 soldados. Os arqueólogos estão a realizar estudos para obter datações absolutas que permi-
tam conhecer o momento de construção, ocupação e abandono da fortificação.

O Município lançou a Melgaço Vintage, uma feira de antiguidades, velharias, artesanato e 
artigos em segunda mão, com o propósito de dinamizar o comércio de rua, incentivando 
ao colecionismo e à reciclagem.

Realizou-se, pela primeira vez, no dia 9 de agosto, no Largo Hermenegildo Solheiro e, 
desde então, acontece ao segundo domingo de cada mês, no mesmo espaço (no horário de inver-
no, das 10h00 às 17h00, e de abril a setembro, no horário de verão, das 09h00 às 18h00).
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A situação pandémica obrigou à reestruturação do habitual programa do Melgaço em Festa, levando ao cancelamento de 
algumas atividades e à apresentação de outras. A autarquia apostou no cinema drive-in, vídeo mapping na Torre de Mena-
gem e no streaming via redes sociais para levar a festa a casa de todos. 
O Dia do Brandeiro, o Festival Internacional de Folclore, a Festa do Emigrante e a Festa C(r)asteja foram recordados nas 
redes sociais e as ações ao ar livre decorreram sob exigentes medidas de segurança.

MELGAÇO TEM ANIMAÇÃO

MELGAÇO TEM CINEMA

MELGAÇO TEM ESPETÁCULO

MERCADO MEDIEVAL

Inauguração  
da escultura  
“Capa Crasteja”,  
de Madalena Lima
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CERCA DE 150 ATLETAS NA 1ª PROVA DA TAÇA DE PORTUGAL DE CICLOCROSSE

TAÇA DE PORTUGAL TRAIL RUNNING 1.ª PÓS-GRADUAÇÃO  
EM PORTUGAL EM  
TRAIL RUNNING  
ACONTECE EM MELGAÇO

Vítor Santos e Ana Santos, ambos da Patocycles/Eyres by Shamir, venceram na categoria de elite.

Cerca de 80 atletas disputaram a Taça de Portugal Trail Running 
2019/20, que decorreu em Melgaço, com todas as condições de segu-
rança. Beatriz Alves e Ricardo Carreira foram os grandes vencedores.

250 ATLETAS NA PRIMEIRA EDIÇÃO DO TRANSPENEDA-GERÊS  
– CORRIDA DOS 4 CASTELOS

SELEÇÃO NACIONAL DE BOCCIA
PREPAROU-SE PARA OS JOGOS 
PARALÍMPICOS TÓQUIO 2020

UM MANTO BRANCO DE NEVE

O primeiro nevão deste inverno chegou a várias localidades 
do nosso concelho: Castro Laboreiro, Lamas de Mouro, 
Gave, Parada do Monte, Cousso, Cubalhão e Paderne.

Todas as informações junto da ESDL 
- Escola Superior de Desporto e Lazer, 
sediada em Melgaço: Complexo Despor-
tivo e de Lazer Monte Prado | telefone: 
258 809 678 | e-mail: geral@esdl.ipvc.pt.

Foram 160 quilómetros a percorrer o Parque Nacional da Peneda-Gerês, com passagem pelos castelos de Melgaço, 
Castro Laboreiro, Lindoso e de Montalegre. João Rodrigues, dos Amigos da Montanha, e Andreia Parreiras, da A.C.S. 
Mamede, foram os grandes vencedores. A prova foi organizada pela Carlos Sá Nature Events, em parceria com os municípios 
de Melgaço, Montalegre, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Terras de Bouro e ainda com a ADERE Peneda Gerês.
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JANEIRO

LAMPREIA DO RIO MINHO
UM PRATO DE EXCELÊNCIA
15 de janeiro a 15 de abril

COMÉDIAS DO MINHO 
Performance | FIBRA
22 de janeiro, 21h
Casa da Cultura de Melgaço 

ALL MUSIC FEST - TIM
Data a definir
Casa da Cultura de Melgaço

FEVEREIRO

LAMPREIA DO RIO MINHO - 
UM PRATO DE EXCELÊNCIA
15 de fevereiro a 15 de abril

COMÉDIAS DO MINHO 
Ação Paralela ao espetáculo [ESTÁVAMOS] 
PARA LÁ DO TEMPO (Projeto Pedagógico)
Sessões para escolas: 4 e 5 de fevereiro
Casa da Cultura de Melgaço

COMÉDIAS DO MINHO 
Espetáculo de Teatro 
[ESTÁVAMOS] PARA LÁ DO TEMPO
5 e 6 de fevereiro, 21h
Casa da Cultura de Melgaço 

COMÉDIAS DO MINHO 
Projeto Comunitário 
ESTÓRIAS DE CÁ PARA LÁ E DE LÁ 
PARA CÁ (Contadores de Histórias)
Fevereiro – Março 

ENTRUDO
A definir data e moldes do evento

MARÇO

LAMPREIA DO RIO MINHO 
UM PRATO DE EXCELÊNCIA
15 de fevereiro a 15 de abril

CULTURA + MULHER
8 de março

ALL MUSIC FEST
Ver programa em www.cm-melgaco.pt.
12 de março
Casa da Cultura de Melgaço

5ª MARATONA BTT XCM  
DE MELGAÇO 
TAÇA DE PORTUGAL
21 de março
Centro de Estágios de Melgaço

COMÉDIAS DO MINHO 
Filme 
TRIBUNAL DOS SENTIDOS 
(Projeto Pedagógico)
Sessões para Escolas: março – abril 

COMÉDIAS DO MINHO 
Espetáculo de Teatro  
LUSÍADAS, GLÓRIA E ENGANO 
(School4All)
Sessões para escolas: março – maio 

COMÉDIAS DO MINHO 
Oficina de Expressão Dramática 
DAR CORPO AO PENSAMENTO 
(School4All)
Sessões para escolas: março – maio
 

COMÉDIAS DO MINHO 
Oficina de Formação Pedagógica 
AS PALAVRAS SÃO CORES  
SÃO PAISAGENS (School4All)
Março – maio

VI MELGAÇO 
ALVARINHO TRAIL  
- QUINTAS DE MELGAÇO
23 de maio

JUNHO

TAPETES FLORIDOS  
DO CORPO DE DEUS
3 de junho 
Vila de Melgaço

PEGADA ZERO – VI JORNADAS 
DE TURISMO DE NATUREZA 
PNPG – MELGAÇO 2020
3 a 6 de junho (a confirmar)

ESPETÁCULO 
CENTENÁRIO AMÁLIA 
11 de junho 
Casa da Cultura de Melgaço

MARCHAS DE SÃO JOÃO 
26 de junho 
Vila de Melgaço (a confirmar)

ALVARINHO WINE FEST  
MONÇÃO E MELGAÇO
Data e local a definir

JULHO

BIBLIOTECAS DE VERÃO
Julho e agosto
Centro de Estágios de Melgaço  
e Alameda Inês Negra

COMÉDIAS DO MINHO 
Oficinas Artísticas 
ATLAS (Projeto Pedagógico)
05 - 09 de julho 
Casa da Cultura de Melgaço
Apresentação final: 10 de julho, 15h | Valença

ABRIL

LAMPREIA DO RIO MINHO 
UM PRATO DE EXCELÊNCIA
15 de fevereiro a 15 de abril

“EM ABRIL LIVROS MIL” 
Durante o mês de abril

ALL MUSIC FEST
Ver programa em www.cm-melgaco.pt.
9 de abril | Casa da Cultura de Melgaço

COMÉDIAS DO MINHO 
Espetáculo de Teatro-Dança 
ESTRANHÕES E BIZARROCOS 
(Projeto Pedagógico)
Sessões para escolas: 08 e 09 de abril
Sessões para famílias: 10 de abril, 11h 
Casa da Cultura de Melgaço 

XCO DE MELGAÇO 
TAÇA DE PORTUGAL C2
17 e 18 de abril
Centro de Estágios de Melgaço

FESTA DO ALVARINHO 
E DO FUMEIRO
30 de abril, 1 e 2 de maio

MAIO

ALL MUSIC FEST
Ver programa em www.cm-melgaco.pt.
7 de maio
Casa da Cultura de Melgaço
 

COMÉDIAS DO MINHO 
FITAVALE - Festival Itinerante de Teatro 
de Amadores do Vale do Minho 
(Projeto Comunitário)
21 – 23 maio

3ª OBSTAKLUS RACE MELGAÇO
Centro de Estágios de Melgaço

COMÉDIAS DO MINHO 
Espetáculo de Teatro 
A PERTURBAÇÃO  
DO CIDADÃO EXEMPLAR
16 e 17 de julho, 21h | 18 de julho, 16h 
Casa da Cultura de Melgaço

GRANDE PRÉMIO  
DO MINHO JUNIORES
23 – 25 de julho 
Centro de Estágios de Melgaço

CAMPEONATO  
DE PORTUGAL DE DRIFT
31 de julho e 1 de agosto 
Centro de Estágios de Melgaço

AGOSTO

MDOC, FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE DOCUMENTÁRIOS 
DE MELGAÇO 
2 a 8 de agosto (programa próprio)

MELGAÇO EM FESTA 
6 a 17 de agosto (programa próprio):
•  Festival Internacional de Folclore  

'O Mundo a Dançar' 
6 de agosto, 22h00, vila de Melgaço

•  Dia do Brandeiro 
7 e 8 de agosto, na Branda da Aveleira

•  Mercado Medieval: 13 a 15 de agosto,  
vila de Melgaço

•  Festa C(r)asteja 
15 de agosto, em Castro Laboreiro

•  Festa do Emigrante 
17 de agosto, vila de Melgaço

HIGHLANDER MELGAÇO 
31 de agosto - 4 de setembro

SETEMBRO

MONÇÃO E MELGAÇO  
GRANFONDO
19 de setembro

OUTUBRO

ESPETÁCULO DE CANTARES 
AO DESAFIO
DE REPENTE CANTA A GENTE  
(No âmbito de um projeto intermunicipal 
da CIM Alto Minho)
10 de outubro
Casa da Cultura de Melgaço

NOITE DOS MEDOS 
30 de outubro
Vila de Melgaço

NOVEMBRO

FESTA DO ESPUMANTE
26, 27 e 28 de novembro

DEZEMBRO

PROGRAMA DE NATAL
A definir

ALUMIADA A S. TOMÉ
20 de dezembro 
Penso

Em virtude das medidas 
de combate à pandemia 

COVID-19, todos os eventos 
foram cancelados.

Todas as informações em:  
www.cm-melgaco.pt 
e nas redes sociais da autarquia.
 
Os eventos poderão sofrer alterações 
ou serem cancelados em virtude da 
situação pandémica.
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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 entregue na Câmara Municipal ou enviado por correio para:

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

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679), o Município de Mel-
gaço informa que os dados pessoais recolhidos neste impresso destinam-se, única e exclusivamente, para os fins previstos 
neste pedido.

Os dados serão armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável.
Mais informa que tem os seguintes direitos:
k  solicitar o acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, sem comprometer a 

licitude do tratamento efetuado, bem como a ser informado em caso de violações de segurança;
k  ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a presente, 

informando quais os dados, a finalidade do tratamento e outra informação pertinente;
k  apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.

Estes direitos podem ser exercidos através do email: dpo@cm-melgaco.pt.

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:  Localidade:  País: 

(assinatura)

O Requerente

MELGAÇO
PASSO A PASSO

REVISTA MUNICIPAL N.º 74 |  JANEIRO 2020

RUA QUINTA DOS FRADES:

250 MIL EUROS DE INVESTIMENTO
PÁG. 11

MELGAÇO
PASSO A PASSO

REVISTA MUNICIPAL N.º 75 |  JULHO 2020

+CO3SO EMPREGO:

PROGRAMA NACIONAL 

APRESENTADO EM MELGAÇO
PÁG. 2
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