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editorial

MANOEL BATISTA
Presidente da Câmara Municipal

Melgacenses,

 Esta é a altura do ano em que recebemos no território todos os melgacenses 
que espalhados pelo mundo regressam a casa. A todos um forte abraço. Preparámos 
para estes meses muita animação, muitos momentos de encontro e união entre os 
que cá estamos e os que sempre estão no nosso coração. Desfrutem!

 Melgaço está a viver um período de forte investimento. Nas próximas páginas 
poderão conhecer os projetos e as obras em curso e em conclusão que se traduzem 
num investimento superior a 3 milhões de euros. Deveremos destacar também os 
3 milhões de euros aplicados nas redes de abastecimento de água e de saneamento 
que nos permitirá atingir valores muitos próximos dos 100% de cobertura.

 Definitivamente Melgaço está afirmado e é reconhecido como o Destino de 
Natureza Mais Radical de Portugal, como se pode ver pela adesão aos nossos eventos 
que são já uma referência nacional e internacional.

 Por último, peço que estejam atentos a uma nova dinâmica que vai nascer 
no centro da Vila. As lojas POP-UP vão provocar mudanças, alterando conceitos 
tradicionais. Se agirmos sempre da mesma maneira, atingiremos os mesmos resultados. 
É preciso ter a coragem de abordar as dificuldades, encontrando nelas oportunidades.

Melgaço tem!

CENTRO DE ESTÁGIOS



destaque

A comitiva conheceu o projeto de modernização e redimensionamento 
da adega da Quinta de Soalheiro. Na visita, os governantes 
conheceram as recentes infraestruturas e equipamentos da marca 
de alvarinho que, ao longo dos anos, tem apostado na investigação 
e desenvolvimento, contribuindo para a valorização económica e 
turística da região. O projeto em questão é financiado pelo Programa 
de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020), num investimento 
global de cerca de 1 milhão de euros. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM MELGAÇO

Em périplo pelo Alto Minho, o 
Ministério da Economia – o Ministro 

da Economia, Pedro Siza Vieira, 
juntamente com a sua equipa, o 

Secretário de Estado da Economia, 
João Correia Neves, a Secretária 

de Estado do Turismo, Ana Mendes 
Godinho, o Secretário de Estado da 

Defesa do Consumidor, João Silva 
Torres, e o Secretário de Estado da 

Valorização do Interior, 
João Paulo Catarino – visitaram o 

nosso território.su
m
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MELGAÇO RECEBEU APOIO
DO FUNDO RECOMEÇAR
PARA AQUISIÇÃO DE REBOQUES 
CISTERNAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

UM INVESTIMENTO DE 649.262,02 EUROS (FUNDO DE COESÃO: 551.872,71 EUR)

SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE  
INAUGUROU ETAR DA ZONA INDUSTRIAL DE PENSO

MELGAÇO ASSUMIU RESPONSABILIDADES 
NA GESTÃO DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO, 
DA HABITAÇÃO, DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 
E APOIO AOS BOMBEIROS
E REJEITOU A TRANSFERÊNCIA DE CINCO COMPETÊNCIAS POR 
CONSIDERAR QUE NÃO REÚNE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS

destaquedestaque

- Tratamento Preliminar: inclui dois sistemas de gradagem 
para remoção de sólidos grosseiros e finos e um desarenador/
desengordurador;
- Tratamento Primário: inclui a homogeneização do efluente, 
correção do pH e nutrientes;

- Tratamento Secundário: tratamento Biológico Aeróbio por 
lamas biológicas em modo SBR num reator com capacidade 
total para tratamento de 500 m3/dia de efluente;
- Tratamento Terciário: constituído por um leito de areia de 
fluxo ascendente.

O projeto contou com o financiamento dos FEEI - Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (em concreto do Fundo de Coesão), 
através do Portugal 2020, nomeadamente do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. 

O Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, inaugurou as obras de requalificação da ETAR da Zona Industrial de 
Penso. Um investimento de 649.262,02 euros (Fundo de Coesão: 551.872,71 EUR), que vai solucionar problemas de falta de 
capacidade da antiga ETAR. 
Este equipamento proporciona a Melgaço um tratamento do tipo biológico aeróbio por lamas ativadas, em modo descontínuo 
sequencial (SBR). Assim, o sistema de tratamento é constituído por:

Com estas competências, o autarca, Manoel 
Batista, considera que “Melgaço estará mais 
próximo da população, conseguindo assim 
maior agilidade e eficácia nas respostas”.
Melgaço rejeitou a gestão das praias; a 
exploração de jogos de fortuna ou azar; 
a instalação e gestão das estruturas de 
atendimento ao cidadão; a gestão do 
estacionamento público; e as competências 
no âmbito da justiça.
No que respeita à transferência de 

competências para as entidades 
intermunicipais, a Assembleia Municipal de 
Melgaço deliberou aprovar que seja aceite 
pela Comunidade Intermunicipal, CIM-Alto 
Minho, a transferência de competências 
nos seguintes domínios: promoção 
turística e gestão de projetos financiados 
por fundos europeus e programas de 
captação de investimento.
O mesmo órgão determinou a não 
aceitação pela CIM - Alto Minho no que 

respeita à justiça e ao apoio às equipas de 
intervenção permanente das associações 
de bombeiros voluntários. Esta última 
será da responsabilidade de Melgaço, que 
se compromete a apoiar as equipas de 
intervenção permanente dos bombeiros 
na área onde estas atuam, nomeadamente 
através da comparticipação nos custos com 
seguros de acidentes de trabalho e compra 
de equipamentos.

A Câmara Municipal de Melgaço aprovou a transferência das competências nas áreas 
da gestão das vias de comunicação, da habitação, do património imobiliário público 
sem utilização e o apoio aos bombeiros, no âmbito do processo de descentralização 
implementado pelo Governo. Das competências apresentadas, rejeitou cinco, por 
considerar que não reúne os meios humanos e técnicos necessários para tais 
responsabilidades.

PROPOSTA PRELIMINAR DO “PLANO DE  
URBANIZAÇÃO DA ZONA EMPRESARIAL DE ALVAREDO”
Saiba-se que o período de participação pública, inicia-
do a 22 de fevereiro, decorreu até 14 de março. Duran-
te esse intervalo, a população de Melgaço teve opor-
tunidade de apresentar as suas sugestões e solicitar 
informações sobre o processo. O principal objetivo 

deste Plano é implementar um novo polo de dinamiza-
ção empresarial, com vista à qualificação da estrutura 
produtiva e ao aumento da competitividade empresa-
rial no concelho.

As candidaturas ao Fundo Recomeçar - 
Ambiente, submetidas pelas freguesias de 
Fiães, S. Paio e pela União de Freguesias 
de Vila e Roussas, do Município de Melgaço, 

foram aprovadas. Tratam-se de apoios 
para aquisição de reboques cisternas, 
equipamentos que auxiliarão no combate aos 
incêndios, num apoio de 30.960 mil euros. 76
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ETAR REPRESENTA UM INVESTIMENTO DE 167.977,50€

COM NOVA ETAR MUNICÍPIO ATINGIRÁ 
93% DE COBERTURA DE SANEAMENTO
NO ÂMBITO DO PROJETO “SANEAMENTO À FREGUESIA DE PAÇOS”

A nova ETAR de Melgaço, na freguesia 
de Paços, está em fase de conclusão. 
Num investimento de 167.977,50€, 
este equipamento irá tratar os efluentes 
domésticos dos cerca de 350 habitantes 
residentes, estando também preparado 
para tratar a população flutuante, o 
que resulta num dimensionamento 
para aproximadamente 700 habitantes 
equivalentes. Quando a ETAR entrar em 
funcionamento, o concelho de Melgaço 
alcançará uma cobertura populacional 

muito próxima dos 93%, com rede pública 
de saneamento.
Com esta obra, Melgaço vê assim concluído 
o “Saneamento à freguesia de Paços”, 
num investimento total estimado de 
704.728 EUR (Custo total elegível: 652.533 
EUR | Comparticipação do Fundo de Coesão 
– POSEUR: 554.653,05 EUR). Este projeto 
cobre, com rede de saneamento público, 
praticamente toda a área populacional da 
antiga freguesia de Paços e ainda abrange o 
lugar da Esquipa, da freguesia de Cristóval: 

concretiza a implantação de 12.661 metros 
lineares de coletores, a construção de 282 
ramais de ligação às habitações, a instalação 
de duas Estações Elevatórias e, por fim, a 
ETAR, na qual se efetuará o tratamento de 
todo o efluente. Abrangerá os 347 habitantes 
residentes. Prevê-se que a rede de 
saneamento de Paços e a correspondente 
ETAR, estejam em funcionamento até ao 
final deste ano.

ATÉ FINAL DE 2019, MELGAÇO TERÁ MAIS CERCA DE 
25 KM DE REDE DE COLETORES DE SANEAMENTO

CASAS MORTUÁRIAS DA VILA E ALVAREDO:
INVESTIMENTO DE 300 MIL EUROS

PERTO DE 100% DE COBERTURA DE REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 93% DE SANEAMENTO

Com a conclusão das intervenções que estão 
a decorrer, nomeadamente saneamento ao 
lugar da Barqueira (Paderne); saneamento 
ao lugar de Orjaz (Cubalhão); saneamento 
ao lugar de Alcobaça (Lamas de Mouro); 
saneamento aos lugares de Coriscadas ao 

Rodeiro (Castro Laboreiro); saneamento a 
Fiães – 2.ª fase; saneamento aos lugares de 
Eiriz e Baldosa (Gave), Melgaço terá mais 
cerca de 25 km de rede de coletores de 
saneamento.
Para concluir as grandes intervenções 

no que respeita ao saneamento, falta 
apenas concretizar parte dos projetos de 
“Saneamento à freguesia de Fiães – 3.ª 
Fase” e de “Saneamento à freguesia de 
Cousso (lugar de Virtelo)”.

As casas mortuárias das freguesias de Vila 
e Alvaredo foram inauguradas. Cerca de 
300 mil euros, é o valor do investimento 
nestes equipamentos: a casa mortuária 
da Vila teve um custo de 145.000€, numa 
comparticipação de 80.000€ da Câmara 

Municipal, e a casa mortuária de Alvaredo um 
custo de 155.000€, numa comparticipação 
de 60.000€ da Câmara Municipal. Ambos os 
edifícios foram construídos de raiz. A casa 
mortuária da Vila localiza-se junto à antiga 
Escola Primária e a casa de mortuária de 

Alvaredo, situa-se no Lugar do Pinheiro. 
As Juntas de Freguesia da União das 
Freguesias de Vila e Roussas e de Alvaredo 
veem assim cumprida uma necessidade da 
população: “um investimento que dignifica 
a freguesia”, consideram os autarcas. 

Cerca de 3 milhões de euros é o valor do 
investimento do município nas redes de 
abastecimento de água e de saneamento, 
após aprovação de 14 candidaturas do Ciclo 
Urbano da Água, num importante apoio do 
Fundo de Coesão – mais de dois milhões e 
duzentos mil euros. 

No que respeita às coberturas das redes 
de abastecimento e água (tendo em 
consideração a população residente), o 
município, antes destas intervenções do 
ciclo urbano de água, tinha uma cobertura 
de 98,3%. Após estas, ficará com uma 
cobertura de 99,9%. Relativamente às 

coberturas das redes de saneamento 
(tendo em consideração a população 
residente), o município antes apresentava 
87,7%. Quando o presente sistema entrar 
em funcionamento, o concelho de Melgaço 
alcançará uma cobertura populacional de 
92,6% com rede pública de saneamento.

ESTUDO AVALIOU 308 MUNICÍPIOS NOS ANOS 2016 E 2018 NOS INDICADORES: GOVERNANÇA, 
EFICÁCIA DE SERVIÇO AO CIDADÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL 
E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

RATING MUNICIPAL PORTUGUÊS: 
MELGAÇO ESTÁ NOS 30 MELHORES MUNICÍPIOS

Foram apresentados os 
resultados obtidos na avaliação 
dos 308 municípios portugueses, 
para os anos de 2016 e 2018 
e Melgaço posicionou-se entre 
os 30 melhores municípios 
portugueses, sendo que 
quando avaliados os territórios 
pequenos, está entre os 10 
melhores.  De destacar ainda 
o 19º lugar quando avaliado o 
indicador  serviços aos cidadãos. 
O estudo, coordenado por 
Paulo Caldas para a Ordem dos 
Economistas, pretende dar todos 
os anos uma visão integrada de 
avaliação dos municípios.

O estudo foi exaustivo e 
apresentou os resultados 

por município, destacando os 
melhores e os piores em cada 
tema. Apresentando-se para 
os anos de 2016 e 2018 os 
10 melhores e os 10 piores, 
em termos de dimensão do 
município (pequenos, médios 
e grandes) e por região Norte, 
Centro, Alentejo, Lisboa, Algarve, 
Madeira e Açores. O referido 
estudo apresentou ainda as 
principais implicações ao nível 
das políticas e estratégias 
municipais. Foi a primeira vez 
que se realizou um Rating 
Municipal Português, com uma 
avaliação com notas a critérios 
que vão para além da atividade 
autárquica.
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decorrente de desemprego involuntário 
ou de doença incapacitante, entre outras 
situações de carência que poderão ser 
também consideradas. A Dignitude, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, 
sem fins lucrativos, é a responsável pelo 
desenvolvimento, operacionalização e gestão 
deste Programa, sempre em articulação com 
o Município.
O Programa abrange, exclusivamente, os 
medicamentos quando prescritos em receita 
médica e comparticipados pelo SNS. É 
conferido ao beneficiário abem: o direito a 
um apoio adicional ao atribuído pelo SNS, 
que pode ir até ao máximo de 100% do PVP 
dos medicamentos prescritos, ou 100% do 
PVP5, quando aplicável. Os beneficiários 
poderão escolher livremente a farmácia. 
O Município compromete-se a financiar 
anualmente em 100€ da comparticipação 

solidária abem: por cada beneficiário 
identificado e registado pelo mesmo. Os 
restantes montantes ficarão a cargo do 
Fundo Solidário abem.

Na sessão estiveram presentes o Presidente 
da Câmara Municipal de Melgaço, o 
Presidente da Delegação do Norte da 
Associação Nacional das Farmácias e Diretor 
da Associação Dignitude, Francisco Faria, e 
a Gestora de Parcerias, Mariana Rolinho.
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A embaixadora da Finlândia, Tarja 
Laitiainen, visitou Melgaço e avaliou in loco 
a possibilidade de implementar no território 
uma solução de aproveitamento de recursos 
florestais (biomassa), uma experiência que 
apresenta bons resultados no país nórdico 
e que poderá ser uma excelente solução na 
prevenção dos incêndios.
O Presidente da autarquia, Manoel Batista, 
e o Vereador da Proteção Civil, José Adriano 
Lima, receberam Tarja Laitiainen na Câmara 
Municipal e acompanharam-na na visita a 

Castro Laboreiro, para que esta pudesse 
atestar a possibilidade de implementação 
de projetos piloto de valorização energética 
da biomassa. 
Durante a visita, a Embaixadora teve ainda 
a oportunidade de conhecer um pouco do 
território e as suas potencialidades: visitou 
a zona ribeirinha e a zona de montanha, 
conheceu o cão Castro Laboreiro e apreciou 
a gastronomia local.

MELGAÇO E FINLÂNDIA ESTUDAM IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROJETOS PILOTO NO COMBATE A INCÊNDIOS

COLÓQUIO “CIDADANIA PARA O SÉCULO XXI: A CONTRIBUIÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS”: 

UM MOMENTO DE PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS 
ENTRE AS COMUNIDADES EUROPEIAS
NO ÂMBITO DA REDE DE VILAS CIDADÃS DA EUROPA
Os municípios de Melgaço e Monção foram 
os promotores do colóquio “Cidadania 
para o século XXI: a contribuição das 
comunidades locais”. A iniciativa aconteceu 
no âmbito da Rede de Vilas Cidadãs da 
Europa e trouxe à região delegados europeus 
oriundos da Polónia, Itália e França. Os 
vários intervenientes partilharam as suas 
experiências e saberes, com o intuito de 
contribuir para o enriquecimento de boas 
práticas, no que foi um momento de reflexão 
e aprendizagem entre as comunidades 
europeias.

Aucamville, Brzeziny Campagne, Brzeziny 
Ville, Lavelanet, Melgaço, Monção, Morsano 
al Tagliamento, Montgiscard, Salgareda, 
St Alban e Tarascon sur Ariège foram os 
participantes. A Rede de Vilas Cidadãs da 
Europa, promotora do projeto “Memória, 
Emigração, Imigração, Integração, a grande 
questão do Viver juntos”, no âmbito do 
programa «Europa dos Cidadãos», é 
composta por municípios franceses e as 
respetivas vilas europeias geminadas com 
estes, como é o caso de Lavelanet e Melgaço, 
ou Tarascon e Monção. 
Desde 2013 que o Município de Melgaço tem 
participado nos encontros da rede, em várias 
cidades, tendo ficado a cargo dos municípios 
Portugueses a organização de um encontro 
no primeiro semestre de 2019. Combater 

preconceitos xenófobos em expansão na 
União Europeia e pôr em relação os vários 
intervenientes no terreno, que nos respetivos 
países procuram responder aos desafios 
lançados pela integração das populações 
provenientes da imigração recente, ou mais 
antiga, são objetivos deste projeto.
O colóquio realizou-se, na Casa da Cultura 
de Melgaço. “As Memórias de Fronteira: 
Histórias de partidas e de acolhimentos” (por 
Román Alonso | Universidade de Santiago 
de Compostela) e “As novas fronteiras e as 
novas cidadanias” (por Paulo Seixas | ISCSP - 
Universidade de Lisboa) estiveram em debate. 
Realizou-se ainda uma Mesa Redonda, 
com o autarca de Melgaço, Manoel Batista; 
Paulo Seixas, do ISCSP - Universidade de 
Lisboa; Román Alonso, da Universidade de 

Santiago de Compostela; Pedro Calado, 
Alto Comissário para as Migrações; Manuel 
Pizarro, candidato às Eleições Europeias. 
Álvaro Campelo, da Universidade Fernando 
Pessoa, foi o moderador da sessão. No final, 
os participantes foram visitar o Espaço 
Memória e Fronteira e a vila de Castro 
Laboreiro.
O momento foi marcado pela sessão de 
aprovação da Carta de Monção & Melgaço, 
documento que fecha o ciclo de encontros 
e debates internacionais deste projeto. Foi 
ainda apresentado o relatório do projeto 
Serge Laborderie, documento sobre o 
balanço das várias sessões realizadas desde 
2014, em França, na Itália, na Polónia, em 
Bruxelas, em Melgaço e Monção.

“PARTICIPA, MELGAÇO É SEGURO!”
O DESTINO DE NATUREZA MAIS RADICAL DE PORTUGAL EXPLICOU 
QUAIS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS 
DURANTE ATIVIDADES DESPORTIVAS.
O Centro de Estágios foi palco de um 
simulacro de prevenção de acidentes durante 
provas desportivas. Sob o mote “Participa, 

Melgaço é seguro!”, a ação assume relevante 
importância para que a segurança das 
provas de desporto seja um sucesso.

GARANTIDO O ACESSO A MEDICAMENTOS
AOS MAIS CARENCIADOS
NO ÂMBITO DO PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
O Município de Melgaço e a Dignitude 
assinaram um protocolo de colaboração 
do Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento. A presente formalidade 
tem por objetivo garantir o acesso ao 
medicamento em ambulatório aos cidadãos 
que não têm capacidade financeira para 
os adquirir. «Um passo para o combate 
às assimetrias entre classes sociais do 
concelho.», atenta o autarca de Melgaço, 
Manoel Batista.
Ao abrigo deste protocolo, as duas entidades 
colaboram na implementação de estratégias 
de mobilização da sociedade para os 
objetivos de filantropia e de solidariedade 
subjacentes ao Programa abem. Os 
destinatários são os cidadãos beneficiários 
de prestações sociais de solidariedade, mas 
também todos os que se deparem com uma 
situação inesperada de carência económica, 

REUNIÕES DE CÂMARA 
DESCENTRALIZADAS

Em Parada do Monte
Roussas
Cousso
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As mulheres foram mimadas e no seu dia, além de uma lembrança oferecida pelo executivo, 
receberam o convite para desfrutarem de uma visita ao Núcleo Museológico da Torre de 
Menagem, ao Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, ao Museu de Cinema Jean Loup 
Passek e ao Espaço Memória e Fronteira. A ação enquadrou-se na iniciativa «Cultura + 
Mulher» com o propósito de promover e divulgar a cultura da região. A Porta de Lamas de 
Mouro, a Casa da Cultura e o Solar do Alvarinho foram outras das sugestões de Melgaço 
para este dia. 

DIA DA MULHER ASSINALADO…

COMUNICADO CTT
COLOCAÇÃO DA TOPONÍMIA E NÚMERO DE POLÍCIA 
NAS FREGUESIAS DE MELGAÇO

Cristóval, Paços, Chaviães, Penso, Rouças, 
Cubalhão, Parada do Monte e Vila já estão 
concluídas.
Com o apoio da câmara municipal, as juntas 
de freguesia avançaram com a atribuição 
de Toponímia e Número de Polícia, mais 
conhecidas como nome da rua e número 
da porta.
Esta iniciativa demonstra a preocupação 
das juntas de freguesia com a distribuição 
domiciliária do correio e das ambulâncias em 
caso de emergência, entre outros aspetos.
Com as freguesias cada vez mais 
despovoadas torna-se, muitas vezes, uma 
tarefa quase impossível “entregar a carta a 
Garcia” ou chegar a quem está em desespero 
à espera de ajuda. É frequente vermos os 
distribuidores à procura das pessoas para 
fazer as entregas ou as ambulâncias do INEM 
com sirenes ligadas para assinalarem a sua 
presença, na tentativa de serem ajudadas 
na prestação dos seus serviços.
Decorrente desta situação, torna-se 
obrigatória a atualização dos endereços das 
correspondências que nos são dirigidas, de 

Alguns conselhos úteis para atualização dos endereços:

- Dirigir-se à sua junta de freguesia para obtenção do certificado 
de residência atualizado, para ser fornecido quando lhe for 
solicitado;

- Para atualizar a morada da conta da água/saneamento, deve 
dirigir-se aos serviços da Câmara em frente às Finanças;

- Operadoras Telefónicas/Telemóveis através das linhas de apoio 
indicadas na sua fatura;

- Faturação EDP, no ponto representante da Empresa;

- Pensões/Reformas, na Segurança Social;

- Contas bancárias, seguros, jornal local e outros, junto do 
representante autorizado;

Devem sempre contar com o apoio das juntas de freguesia 
envolvidas, de modo a evitar situações desagradáveis. 

modo a evitar a sua devolução, atualização 
essa que deve ser sempre de acordo com 
a decisão da junta de freguesia/câmara 
municipal, pois se casos há em que ao nome 

anteriormente utilizado, foi acrescentado 
rua, travessa, beco, etc., outros há em que 
a nova indicação nada tem que ver com a 
anterior designação.

INVESTIMENTO ULTRAPASSA OS 3 MILHÕES DE EUROS

Saneamento à freguesia de Paços 664.835,94 € 62%

Com o objetivo de abranger toda a freguesia de Paços com a rede pública de 
saneamento e ainda abranger o Lugar da Esquipa da Freguesia de Cristóval.
Prevê-se que o presente sistema entre em funcionamento até o final de 
2019.

Saneamento aos lugares das 
Coriscadas ao Rodeiro - Castro 

Laboreiro
243.185,89 € 85%

A presente execução tem como objetivo abranger diversos lugares da 
freguesia de Castro Laboreiro, nomeadamente: Coriscadas Falagueiras, 
Queimadelo, Outeiro, Antões, Vido e Rodeiro, com a rede pública saneamento.
Prevê-se que o presente sistema entre em funcionamento até o final de 
2019.

Abastecimento de água
e saneamento ao lugar

de Orjaz – Cubalhão
128.526,61 € 100%

A presente empreitada encontra-se concluída, tendo-se já comunicado aos 
moradores do Lugar de Orjaz da Freguesia de Cubalhão, para procederem 
à ligação à rede pública de abastecimento de água, estando-se neste 
momento a comunicar aos mesmos para procederem também à ligação 
ao sistema público de saneamento.
Assim, a freguesia de Cubalhão, com exceção do lugar das Cortelhas, fica 
com cobertura total quer do sistema público de abastecimento de água, 
quer do sistema público de saneamento.

Saneamento aos lugares
de Eiriz e Baldosa - Gave   

128.860,00 € 100%

Obra concluída, estando-se a notificar os moradores para procederem 
à ligação ao sistema de saneamento, ou seja está em fase de arranque 
do sistema.
Com a presente empreitada, a freguesia da Gave fica com um nível de 
100% de cobertura da rede de saneamento público.

Abastecimento de água e 
saneamento ao lugar da Alcobaça

146.768,70 € 60%

A presente empreitada está em fase de conclusão, prevendo-se a entrada 
em funcionamento dos sistemas  até final de outubro. A presente obra para 
além de abranger o lugar de Alcobaça, também abrange o lugar de Gavião.
Assim, a  freguesia de Lamas de Mouro, fica com cobertura total quer do 
sistema público de abastecimento de água, quer do sistema público de 
saneamento .

Central de Compostagem 
Municipal

93.498,60 € 100% Obra concluída, aguardando-se o licenciamento ambiental por parte da 
CCDRN para entrar em funcionamento.

Saneamento ao lugar de 
Palheiros - Prado

21.985,54 € 100% Com esta intervenção a freguesia de Prado fica abrangida a 100% com a 
rede de saneamento.

Abastecimento de água às 
Inverneiras de Castro Laboreiro 

- 2ª fase
170.715,61 €

100%

A intervenção consiste numa ampliação do «sistema de abastecimento de 
água de Castro Laboreiro» que abrange os lugares de Laceiras, Barreiro, 
Ramisqueira, João Alvo e Alagoa, Assureira, Podre, Dorna, Entalada, 
denominados «Inverneiras», assim como um reforço das origens e a 
ampliação do reservatório existente em Castro Laboreiro.
Com esta operação serão construídos 10,100 Km de rede, que permitirá 
a cobertura de 100% na freguesia, quer a nível de população, quer a nível 
de alojamentos.

Abastecimento de água ao lugar 
de Cavaleiro Alvo - S. Paio

130.333,39 € 100%

A operação visa a construção de uma rede de distribuição de água que irá 
abastecer o lugar de Cavaleiro Alvo, pertencente à freguesia de S. Paio. 
Também será construída uma Estação de Tratamento de Água de forma a 
tratar todo o sistema de Roussas, incluindo a rede de distribuição a construir.
Com esta operação serão construídos 2,647 Km de rede e uma Estação de 
tratamento de águas (ETA), que permitirá a cobertura de 100% na freguesia.

melgaço temOBRA
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Requalificação da rede viária
de Melgaço 2018

170.352,10 € 70%
Em fase de conclusão.  Esta empreitada visa o melhoramento de pavimentos 
nas freguesias de Cristóval, Chaviães, Fiães, Parada do Monte, Cousso, Castro 
Laboreiro, Paderne, Roussas e Alvaredo.

Pavimentação em cubo
na Rede Viária Municipal

56.127,00 €  60% Em fase de conclusão.

Diversas intervenções na rede
viária de Melgaço: 
muros e acessos

27.095,00 €  56% Será concluída muito em breve.

Impermeabilização do 
reservatório de Cristóval

12.498,00 € 50% 
A presente empreitada está em fase de conclusão e prevê a beneficiação do 
reservatório de água do Sistema de Abastecimento de Água de Cristóval, 
nomeadamente ao nível de impermeabilizações. 

Saneamento ao lugar de Virtelo 
– 1.ª fase

144.082,00 € 0%
A presente obra está adjudicada e vai permitir ultrapassar os 90% de 
cobertura ao nível de rede pública de saneamento na Freguesia de Cousso.
O início dos trabalhos está previsto para setembro de 2019.

Construção de vão de fachada do 
Rios Bar

12.756,47 €
100% A intervenção consistiu na remoção da caixilharia do vão e na sua 

substituição por uma mais eficiente, quer  termicamente, quer ao nível 
de funcionalidade de abertura/fecho.

Recuperação de áreas 
degradadas no PNPG - Saibreiras

125.709,61 € 100% 

As intervenções estão finalizadas. 
Consistem:

- na remoção de 251,58 tn de resíduos resultantes de descargas ilegais
em diferentes pontos na freguesia de Castro Laboreiro (sinalizadas pela
fiscalização e com a cooperação da Junta de Freguesia);
- na beneficiação dos acessos à capela da Anamão e Porto Seco;
- na pavimentação de áreas sujeitas a grave erosão, que impediam o
acesso à capela da Anamão e a Porto Seco, com execução de troços de
valeta em pedra rachão para drenagem de águas fluviais;
- no aterro, com terras provenientes de escavações, para criação de
taludes, com o propósito de minimizar o impacto das escarpas das
saibreiras e possibilidade de plantações com espécies autóctones;
 - na plantação de cerca de 1200 árvores (provenientes de viveiro florestal 
certificado pelo ICNF), das espécies Betula celtiberica e Quercus pyrenaica;
- na estacaria de 600 salgueiros (estacas a partir de salgueiros existentes 
naquelas áreas).

Beneficiação da Rua 
Quinta dos Frades

250.305,10 €  50%
Em fase de conclusão, esta intervenção  permitiu a requalificação integral 
do arruamento da Rua Quinta dos Frades, quer ao nível de pavimentos, quer 
ao nível de infraestruturas, nas quais se inclui fibra ótica e rede de gás.

Beneficiação da Rua Fonte da
Vila, S. Tiago e Rua da Escola

426.058,91 € 15%

Deverá estar concluída até ao final do ano a intervenção de requalificação 
integral dos arruamentos das ruas Fonte da Vila, S. Tiago e Rua da Escola, 
quer ao nível de pavimentos, quer ao nível de infraestruturas, nas quais 
se inclui fibra ótica e rede de gás.

passo a passo

melgaço tem OBRA

Beneficiação das ruas Fonte da Vila, S. Tiago e Rua da Escola

Central de compostagem municipal

Beneficiação da Rua Quinta dos Frades

Abastecimento de água às Inverneiras de Castro Laboreiro - 2ª fase
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Construção de vão de fachada do Rios Bar

Diversas intervenções na rede viária de Melgaço: muros e acessos

Requalificação da rede viária de Melgaço de 2018

Impermeabilização do reservatório de Cristóval

Rede de abastecimento e saneamento ao lugar da Alcobaça

Recuperação de áreas degradadas no PNPG - Saibreiras

Pavimentação em cubo na rede viária municipal
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Rede de abastecimento e saneamento ao lugar de Orjaz – Cubalhão

Abastecimento de água ao lugar de Cavaleiro Alvo - S. Paio

Saneamento à freguesia de Paços

Saneamento ao lugar de Eiriz e Baldosa - Gave

Saneamento aos lugares das Curiscas ao Rodeiro - Castro Laboreiro

Saneamento ao lugar de Palheiros - Prado

melgaço temOBRA
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freguesiasALVAREDO

A localização perfeita da casa mortuária de Alvaredo, para além 
das excelentes condições, permite agora à população ter acesso 
a casas de banho e parque de estacionamento, equipamentos de 
apoio à igreja e ao cemitério. 

Um investimento total de 155.000€ suportado pela Junta de 
Freguesia de Alvaredo e numa comparticipação de 60.000€ pela 
Câmara Municipal.

A Junta de Freguesia de Alvaredo requalificou o escadório da igreja e colocou iluminação pública - luz led - em todo aquele espaço.  
A população pode agora caminhar em segurança no escadório da igreja! Procedeu também à limpeza e a alguns melhoramentos do espaço.

Casa mortuária de Alvaredo 

Limpeza de valetas e taludes por toda a freguesia

freguesias COUSSO

Limpeza das faixas de combustão à volta dos lugares da freguesia

Requalificação de espaço em frente a loja

Decorrem os trabalhos de construção da casa mortuária. Colocação e substituição de espelhos convexos em toda a freguesia. 2120



freguesiasfreguesias CRISTÓVAL

Calceta de caminho na Rua Verde.

Llimpezas em toda a freguesia

Obra no fundo da sede da junta de freguesia.

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

FIÃES

Arranjo de tanques da Chão da Cancela.

Valetas de Adedela para Porto Carreiro.

Abertura de caminho da Jugaria.

Desmatação de pastos no baldio.

Arranjo de tanques da Lamdroqueira.

Calceta no Largo da Capela de Alcobaça.

Abertura de corta fogo no lugar de Adevelha.

Limpeza da freguesia. Colocação de postes para ligação à antena da vodafone - ligação Fiães e Cristóval.
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freguesiasfreguesias GAVE

Repavimentação do Largo do Cruzeiro.Repavimentação Fonte da Veiga.

Muros de suporte - Baldosa de Baixo.

Colocação de rede no ponto de água do Listedo.

Repavimentação do cruzamento Moreira. Plantação de 44 hectares de carvalhos em baldios.

Muros de suporte da estrada de Listedo.

PADERNE

Construção de valetas no lugar de Aldeia. Pavimentação de caminho no lugar de Várzea.

Construção de muro de suporte de estrada no lugar de Sante.

Colocação de grelhas de escoamento de águas pluviais no lugar de Crastos. 2524



freguesiasfreguesias PENSO

Após a beneficiação do piso do passeio e 
de ter sido colocada uma rede de proteção 
em toda a extensão do muro ali existente 
colocaram-se, agora, dois bancos de jardim 
no largo junto ao Centro de convívio de 
Penso.

Inauguração da requalificação da ETAR da zona industrial de Penso 
O momento foi presidido pelo secretário de Estado do Ambiente, Eng. Carlos Martins.
Uma infraestrutura de ponta, com equipamento de topo existente no mercado. Um investimento municipal de cerca de 750 mil euros. 

Durante o primeiro trimestre do ano foi 
beneficiado o acesso à Eira das Mós. Foi 
levantado todo o cimento que se encontrava 
cheio de buracos e repavimentado todo o 
troço em cubo com junta de cimento.

Beneficiação de conduta de drenagem de 
águas pluviais em Listedo
No lugar de Listedo as tubagens eram 
demasiado diminutas (160mm), o que 
fazia com que a água transbordasse 
frequentemente pelo caminho. 
O objetivo principal da intervenção foi 
aumentar o diâmetro das tubagens, 
passando dos 160mm para os 300 mm. 

A Junta de Freguesia tem procurado dar 
atenção às limpezas de espaços públicos, 
principalmente às faixas de gestão de 
combustíveis junto a edificações. Assim, 
procedeu-se às limpezas em Valinhas, 
no Monte do Crasto, na Sarrada e, 
principalmente, no loteamento do Monte do 
Crasto, local onde se intervencionou a maior 
área. Aqui foram limpos os lotes urbanos não 
edificados pertencentes à freguesia, assim 
como a restante área rústica sob gestão 
da Junta.

Limpeza de espaços públicos / faixas de 
gestão de combustíveis

Colocação de bancos no largo existente 
na estrada de S. Bartolomeu

Pavimentação em cubo do acesso à Eira 
das Mós 

S. PAIO

Limpezas na freguesia.

Melhoramento de entradas a campos agrícolas: Devesa-Barreiro.

Alargamento no caminho de Lamas.

Melhoramento de acesso ao ponto de água.

Nesta página damos conta de alguns dos trabalhos realizados durante o primeiro semestre do corrente ano:
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freguesiasfreguesias U. F. CASTRO LABOREIRO 
E LAMAS DE MOURO

Repavimentação do lugar de Adufreire. Repavimentação do lugar de Falagueiras.

Muro de suporte de estrada em Podre.

Alargamento para passagem automóvel em Curveira.

Ao longo deste primeiro semestre realizamos várias obras na nossa freguesia, criando assim melhores condições para a população e 
para todos visitantes.

U. F. DE 
CHAVIÃES E PAÇOS

Limpeza da freguesia.

Pavimentação do acesso a Viela dos Côtos, lugar de Barreiro.

Pavimentação do Largo da Capela, lugar de Sá.

Pavimentação e colocação de tubos de água no caminho de Sá.

As obras realizadas neste semestre procuraram responder aos anseios e necessidades da população. Aqui alguns exemplos:
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freguesiasfreguesias U. F. DE PARADA DO MONTE
E CUBALHÃO

- levantamento e recolocação de cubo. 
- substituição de rede de água para abastecimento. 
- execução de rede de águas pluviais e águas de rega.

Beneficiação do caminho do Carrascal

Várias intervenções

Pavimentação caminho de Cabadosso

- execução de faixas de proteção às habitações em diversos 
locais da freguesia. 
- limpeza de regeneração natural de pinheiros na cumeada 
de Orjaz, projeto financiado com o apoio do PDR2020 
(aproximadamente 11 hectares). 
- limpeza de vários locais onde se deu importância à regeneração 
de carvalho. 

- no total, foram efetuadas limpezas numa área aproximada de 
33 hectares. 
- foi atribuído um subsídio ao Clube de Caça para compra de 
animais de caça, potenciando assim o aumento da fauna do 
baldio.

- pavimentação em betão de caminho agrícola. 
- execução de rede de regadio.

U. F. DE PRADO E REMOÃES

Melhoramento nas redes de abastecimento aos fontanários (Remoães).

Alargamento do acesso à APPACDM.

Pavimentação do Largo da igreja de Prado.

Limpeza da freguesia.

Pavimentação no acesso ao Centro hípico.

Pavimentação no acesso Breia-Cancela.

Iluminação no acesso a Remoães.
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freguesias U. F. DE VILA E ROUSSAS

Inauguração da Casa Mortuária da Vila Fundo Recomeçar 

- colocação de rampa de acesso para pessoas com mobilidade condicionada 
na sede da junta de freguesia.
- correção do alinhamento dos rails à entrada do lugar do Estar – Roussas.
- pavimentação em calçada à portuguesa no lugar de Mijanços – Roussas.
- pavimentação com drenagem de águas pluviais em travessa no lugar 

de Paçô.
- colocação de espelhos rodoviários nos lugares de Igreja, Adegas e Bilhões 
– Roussas.
- melhoramento de caminho e colocação de tampa, em Perzes – Roussas.

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

Assinatura do termo de aceitação do financiamento para aquisição de uma 
cisterna com kit de incêndios.

Um investimento 145.000€, numa comparticipação de 80.000€ da Câmara 
Municipal.

Intervenções na freguesia

Cortejo dos Mascarados - Entrudo 2019. Segundo passeio sénior, este ano a Aveiro. Fitness Solidário - Liga Portuguesa Contra o 
Cancro.

Espetáculo da Comédias do Minho “Pontos na 
Paisagem”.

EVENTOS

5ª EDIÇÃO DO ALVARINHO WINE FEST FOI UM ÊXITO 

CHEFS ESTRELAS MICHELIN PREPARARAM 
JANTAR COM LAMPREIA E ALVARINHO 

O Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, foi o palco para a 5ª edição 
do Alvarinho Wine Fest, nos dias 8, 9 e 10 de junho. Durante três 
dias foram apreciados mais de 100 vinhos da casta alvarinho e  
apresentados 30 produtores da sub-região Monção e Melgaço, num 
evento que voltou a valorizar a autenticidade dos dois territórios 
com novas combinações e experiências.
 «Os nossos vinhos são muito bem acolhidos em Lisboa, temos tido 
nota disso desde a primeira edição e com um crescimento enorme», 
afirma o autarca de Melgaço, Manoel Batista.

melgaço tem
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Associação Melgaço em Patins
Parque Urbano Rio do Porto

[GALA DE PATINAGEM]
14 AGO | 22h00

Encontro de Concertinas 
Praça da República

16 AGO | SEXTA-FEIRA

15h0015h00

Teatro de Rua “A História do Couto Misto”
Praça da República 

11h0011h00

Mesa Redonda & Projeção de Documentários sobre 
“A História do Couto Misto”
Espaço Memória e Fronteira

10h0010h00

Concertinas no Largo
Largo Hermenegildo Solheiro 

16h3016h30

Cachena no Espeto
Largo Hermenegildo Solheiro 

20h0020h00

Grupo Folclórico Amizades do Alto Minho de Messy
Largo Hermenegildo Solheiro   

21h3021h30

Apresentação do Grupo Folclórico Etnográfico da Casa do 
Povo de Melgaço
Largo Hermenegildo Solheiro

22h1522h15

[FESTA DO EMIGRANTE]
16 AGO

Festival Internacional de Folclore  
Largo Hermenegildo Solheiro

[O MUNDO A DANÇAR]
2 AGO | 22h00

[Croácia]

[Rússia]

[Bolívia]

[Benim]

Abertura do Mercado 

10 AGO | SÁBADO

11h00

Cortejo Histórico pelo mercado11h30

Voo de Aves de Rapina pela “Rapiñas do Salnés”
Largo Hermenegildo Solheiro

12h00

Danças Orientais pela “Velha Lamparina” 
Ruas do mercado medieval

14h30

Animação “Le Persil Noir & Xamaril” 
Ruas do mercado medieval

14h00

Música Medieval pelos “Tok’ avacalhar” 
Ruas do mercado medieval

15h30

Bailias pela “Manipulartes”
Castelo de Melgaço  

16h00

Bailias pela “Manipulartes”
Largo Hermenegildo Solheiro

18h30

Torneio Apeado pela “Velha Lamparina” 
Largo Hermenegildo Solheiro

Animação “Le Persil Noir & Xamaril” 
Ruas do mercado medieval

18h00

Família Eremita pela “Velha Lamparina” 
Ruas do mercado medieval

Voo de Aves de Rapina pela “Rapiñas do Salnés” 
Largo Hermenegildo Solheiro  

19h00

Lenda da Inês Negra pela “Velha Lamparina” 
Castelo de Melgaço

22h00

Concerto Medieval pelos “Le Persil Noir & Xamaril” 
Largo Hermenegildo Solheiro

23h00

Música Medieval pelos “Tok’ Avacalhar”
Ruas do mercado medieval

00h00

Espetáculo de Fogo pelos “Velha Lamparina” 
Castelo de Melgaço

00h30

Abertura do Mercado 

11 AGO | DOMINGO

11h00

Animação “Le Persil Noir & Xamaril” 
Ruas do mercado medieval

11h30

Bailias pela “Manipulartes”
Largo Hermenegildo Solheiro

14h30

Voo de Aves de Rapina pela “Rapiñas do Salnés” 
Largo Hermenegildo Solheiro

12h00

Desfile Nupcial pelo Mercado 
Casamento medieval pela “Velha Lamparina” 
Igreja da Misericórdia

15h00

Danças com Serpentes pela “Velha Lamparina”
Ruas do mercado medieval

16h30

Bailias pela “Manipulartes” 
Castelo de Melgaço

17h30

Os cobradores de Impostos pela  “Velha Lamparina” 
Ruas do mercado medieval

18h00

Animação “Le Persil Noir & Xamaril” 
Ruas do mercado medieval

18h30

Entrada do grupo de gaiteiros “Rio Mouro”

[DIA DO BRANDEIRO]

3 AGO | SÁBADO

4 AGO | DOMINGO

09h0009h00

Sessão de Abertura  
Presidente da Câmara Municipal de Melgaço - Manoel Batista
Memórias dos Brandeiros | Dr. Rodrigues Lima

10h3010h30

Missa11h0011h00

Cortejo Etnográfico “A transumância”12h3012h30

Animação musical com concertinas15h3015h30

Concurso “Apanha do Porco”16h3016h30

Animação musical com “Laurence”18h0018h00

Percurso Pedestre “Olhares Multidisciplinares”
Ponto de encontro Restaurante “O Brandeiro” às 09h00 

Info/Inscrições: 251465010 (Isabel Ramalhosa)          
                         933894259 (Agostinho Alves) 

09h3009h30

Corrida de Cavalos
Animação musical 

15h0015h00

• Feira das tradições do Brandeiro e produtos locais | 10h00 às 20h00
• Broa e Cabrito recheado no Forno de Lenha

ATIVIDADES PERMANENTES

Branda da Aveleira

3  4 AGO

Música Medieval pela “Tok’ avacalhar” 
O animal mais bem treinado do mundo pela “Velha Lamparina” 
Ruas do mercado medieval

Voo de Aves de Rapina pela “Rapiñas do Salnés”
Largo Hermenegildo Solheiro

19h00

Os Amigos da Pinga  pela “Velha Lamparina” 
Largo Hermenegildo Solheiro

19h30

Degustação de Iguarias nas Tabernas20h00

ATIVIDADES PERMANENTES
Tenda de Informações & Aluguer de Trajes 
Exposição de Aves de Rapina
Acampamento Militar
Passeios de Burrinhas
Largo Hermenegildo Solheiro

Tendas para Repasto & Artesanato
Alameda Inês Negra 

Demostração de Ofícios Medievais 
Manjares da Terra
Rua Direita 

Campo de Jogos Infantis
Cercas de Animais de pequeno porte
Tenda Berbere
Castelo de Melgaço 

00h00

[Espetáculo PIROMUSICAL]

22h00

Largo do Mercado Municipal
11 AGO

[Espetáculo 
com ANTÓNIO 
   ZAMBUJO]

Baile Crastejo
Peça teatral - “Pedir a moça em casamento”

14 AGO | QUARTA-FEIRA

15 AGO | QUINTA-FEIRA

16 AGO | SEXTA-FEIRA

22h0022h00

Baile Popular22h0022h00

Sessão de abertura
Feirinha de Produtos Locais

10h0010h00

Jornadas Históricas 2019
Com Fátima Silva, José Domingues e Álvaro Campelo 
Moderador: Américo Rodrigues

18h0018h00

Carpeada Tradicional11h0011h00

Concurso do Cão de Castro Laboreiro14h3014h30

Música e Recriação Histórica
Danças típicas de Castro Laboreiro | Recriação histórica 
de Boda Crasteja | Grupo Folclórico Amizades do Alto 
Minho de Messy de Melgaço

16h0016h00

[FESTA CRASTEJA]
Vila de Castro Laboreiro

Um Dia de Atividades Aquáticas (50€) 
Informações e marcações: 
Peneda-Gerês Canyoning Center 
932 480 157 | geral@canyoningcenter.com

Tour interpretativo ao Castelo de Castro Laboreiro 
com Workshop (10€)
Informações e marcações: 
Just Natur | 967 200 344 | geral@justnatur.com

10h3010h30

09h0009h00
às 19h0019h00

Concerto Medieval por Sara Fantini 
Igreja Matriz  

22h30

Espetáculo de Fogo pela “Velha Lamparina”
Castelo de Melgaço

23h30

Abertura do Mercado 

9 AGO | SEXTA-FEIRA

11h00

Cortejo Histórico pelo mercado11h30

Voo de Aves de Rapina pela “Rapiñas do Salnés”
Largo Hermenegildo Solheiro

12h30

Encantador de Serpentes pela “Velha Lamparina” 
Ruas do mercado medieval

15h00

Animação “Le Persil Noir & Xamaril 
Ruas do mercado medieval

14h30

Música Medieval pelos “Tok’ avacalhar” 
Ruas do mercado medieval

13h00

Torneio Apeado pela “Velha Lamparina” 
Largo Hermenegildo Solheiro

17h00

Bailias pela “Manipulartes” 
Castelo de Melgaço 

Animação “Le Persil Noir & Xamaril 
Ruas do mercado medieval 

18h00

Voo de Aves de Rapina pela “Rapiñas do Salnés” 
Largo Hermenegildo Solheiro

19h00

Os Amigos da Pinga pela “Velha Lamparina”  
Ruas do mercado medieval

21h30

Bailias pela “Manipulartes”
Largo Hermenegildo Solheiro

22h00

9  11 AGO
EM

16 AGO

20
19

MELGAÇO EM FESTAMELGAÇO EM FESTA melgaço temmelgaço tem
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melgaço temmelgaço tem FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIO DE MELGAÇOFESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIO DE MELGAÇO
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2019

25 EDIÇÕES A CELEBRAR MELGAÇO!
MAIS DE 60 MIL VISITANTES NA FESTA DO ALVARINHO 
E DO FUMEIRO

31 produtores de alvarinho, 18 de queijos, fumeiros e produtos locais, 
5 tasquinhas e 8 instituições e empresas, de diferentes ramos. A 
inauguração teve a presença do Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, Pedro Nuno Santos que enalteceu o evento e a dinâmica 
do território.

melgaço temmelgaço tem EVENTOSEVENTOS
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CAMINHADA INTERNACIONAL
PELAS PESQUEIRAS DO RIO MINHO

MARCHAS DE S. JOÃO: 
UMA REFERÊNCIA NO ALTO MINHO

UM FIM DE SEMANA DE SABORES E MUITO MAIS
NO DESTINO DE NATUREZA MAIS RADICAL DE PORTUGAL

Acompanhados por pescadores de Melgaço e 
de Arbo (Galiza), os participantes assistiram 
a uma simulação da pesca da lampreia e 
descobriram mais sobre esta arte ancestral. 

Um percurso de 6 km, em que se desfrutou 
das maravilhosas paisagens, de Portugal e 
de Espanha.

Bifes de presunto, cabrito do monte, bucho 
doce e alvarinho foram as propostas para 
o Fim de Semana Gastronómico. Uma 
irresistível proposta para Discover Melgaço.
O Município associou-se uma vez mais à 
iniciativa «Fins de Semana Gastronómicos», 
promovida pela Entidade Regional de 
Turismo do Porto e Norte de Portugal. 
Vários restaurantes, aderentes à iniciativa, 
fizeram as delícias de quem se quer perder 
na descoberta da gastronomia melgacense: 
Adega do Sabino, Adega do Sossego, 
Boavista, Floral de Melgaço, Mira Castro, 
Mini-Zip, Miradouro do Castelo, O Adérito, 
O Brandeiro, Paris, Serra, Tasquinha da 
Portela, Verde Minho, Chafarix, O Vidoeiro 
e Tasquinha de Melgaço.

melgaço temmelgaço tem EVENTOSEVENTOS

4140



ESTENDAL DE POESIA 
APRECIADO POR TODOS

“O RIO MINHO É VIDA”

ESPAÇOS
MUSEOLÓGICOS
COM ENTRADAS 
GRATUITAS 

O CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CASTRO 
LABOREIRO CELEBROU O 15º ANIVERSÁRIO

melgaço temmelgaço tem CULTURACULTURA

Com um workshop de broa artesanal e uma caminhada pelo trilho castrejo.

Encontro Solidário de Reis e Janeiras.

No Dia Internacional dos Museus.

Noiserv.

Hot Air Balloon.

Hourglass.

Viajar Portugal: Jorge Nande e convidados.

Espetáculo musical “De Não Saber o Que Me Espera” – Cantar Abril.

“ALL MUSIC FEST”
VOLTOU A ANIMAR
OS FINS DE SEMANA

Uma mostra composta por fotografias e esculturas de 
pesqueiras e lampreias do Rio Minho.

4342



Baile dos mascarados.

Cortejo dos mascarados.

Cortejo dos mascarados.

Desfile de carnaval.

Uma tarde carnavalesca com os idosos.

O Carnaval em Castro Laboreiro.

“CORTEJO DOS MASCARADOS” 
FOI A GRANDE NOVIDADE 

DO ENTRUDO

VÁRIAS ATIVIDADES
PARA COMEMORAR
O LIVRO E A LEITURA

4 ª EDIÇÃO DE
“EM ABRIL LIVROS MIL”

Leitura do livro “A Menina Gotinha de Água”.Feira do livro.

Conto: “Camilo, um camelo no deserto”.Apresentação do livro “Um Lobo nunca abandona a sua alcateia”.

Workshop “Sussurradores”.Pintura de versos emblemáticos no espaço público.

Peça de teatro “A ida ao Brasil”. Conto: “Um Chã não toma um Xá”.

CARROS ALEGÓRICOS E FANTASIAS 
DESFILARAM PELAS RUAS DA VILA.

melgaço temmelgaço tem CULTURACULTURA
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melgaço temDESPORTO

Para assinatura do contrato de financiamento da Igreja Paroquial 
de Santa Maria Madalena de Chaviães.

SECRETÁRIO DE ESTADO
DAS AUTARQUIAS LOCAIS
EM MELGAÇO

“LAMAS SONS & VENTOS” REUNIU MÚSICA, 
ARTE E TRADIÇÕES EM LAMAS DE MOURO

MELGAÇO RECORDOU “CONTRABANDO” 
COM TEATRO DE RUA

“LETRAS DE AMOR”

Peça de teatro “Tempos Alegres do Contrabando”.

Visita guiada ao Espaço Memória e Fronteira.

EQUIPAS DO JAPÃO, EGIPTO, AUSTRÁLIA, 
ESPANHA E DE PORTUGAL REALIZAM
ESTÁGIO EM MELGAÇO

ANDEBOL
Seleção Japonesa Sub 21: 1 a 8 de julho 
Seleção Egípcia Sub 21: 11 a 15 de julho
Seleção Australiana Sub 21: 12 a 18 de julho
Seleção Portuguesa Sub 21: 13 a 15 de julho

RUGBY
Club de Rugby São Miguel: 8 a 12 de julho

CICLISMO
José Mendes, Sporting-Tavira: 3 a 12 de julho

FUTEBOL
Gil Vicente: 7 a 13 de julho
Grupo Desportivo de Chaves: 14 a 21 de julho
Club Deportivo de Tenerife: 30 de julho a 7 de agosto

2ª EDIÇÃO

Seleção Japonesa de Andebol Sub 21.

Seleção Portuguesa de Andebol Sub 21.Seleção Egípcia de Andebol Sub 21. Seleção Australiana de Andebol Sub 21.

Gil Vicente Futebol Clube. Grupo Desportivo de Chaves. Campeão de Ciclismo de Estrada, na categoria de 
Elites, José Mendes, do Sporting-Tavira.

Club de Rugby São Miguel Sub 12 e Sub 14.

Atletas de diversas modalidades - futebol, andebol, ciclismo e rugby - preparam-se para a próxima época desportiva.

melgaço tem CULTURA

A Casa da Cultura e a Biblioteca Municipal convidaram a 
população e turistas a deixarem “Letras de Amor”.
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melgaço temmelgaço tem DESPORTODESPORTO

MELGAÇO E GALIZA 
PLANEIAM A CRIAÇÃO 
DO TROFÉU 
MINHO – GALAICO

EM AGENDA

Grande Prémio do Minho (Juniores) | 26 a 28 de julho

7º encontro BMW Melgaço | 10 de agosto

Torneio de futsal de verão | 9 a 15 de agosto

II Obstaklus Race Melgaço | 25 de agosto

II Monção e Melgaço Granfondo | 22 de setembro  

SELEÇÃO NACIONAL DE TRAIL RUNNING 
ESTAGIOU EM MELGAÇO

«Encontramos aqui todas as condições para o nosso primeiro estágio, rumo ao Mundial, no dia 8 de 
junho.», disse na altura o Selecionador Nacional, José Carlos Santos.

CERCA DE 200 ATLETAS NOS CAMPEONATOS 
NACIONAIS DE CICLISMO DE ESTRADA
(ELITES, SUB 23 E FEMININAS)
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Boggers de Portugal e de Espanha 
e agentes de turismo 
DISCOVER MELGAÇO

«Numa terra de verde inebriante, cujo nome 
conjuga em jeito de antítese o Mel da simpatia 

das suas gentes com o Aço que tempera o 
carácter de quem nela nasce e que lhe molda a 

vida, não podíamos ter tido melhor acolhimento.
E há mil razões para visitar esta vila raiana, 

onde, com orgulho, dizem que começa Portugal.» 
- Blog Os Meus Trilhos

descubra melgaçodescubra melgaço

“PEGADA ZERO – IV JORNADAS DE TURISMO DE NATUREZA – PNPG – MELGAÇO 2019”

UM EVENTO PARA EXPERIENCIAR 
O QUE MELGAÇO TEM
O evento arrancou no Dia Mundial do Ambiente, 
5 de junho, com o colóquio “Rios e Montanha, 
Aventura e Segurança”, no auditório da Escola 
Superior de Desporto e Lazer, e contou com a 

presença do Secretário de Estado do Desporto, 
João Paulo Rebelo, bem como de especialistas 
de renome, que analisaram a segurança nas 
atividades de natureza e aventura em Melgaço. «(…) Melgaço visita-se o ano inteiro!» - Blog Os 

Meus Trilhos

«Unos días maravillosos, en un entorno natural 
único y con un pedazo de equipo! GRACIAS por 

todo!» - Blog Sinmapa

«Te gusta el rafting? Hacer barranquismo? 
Perderte por la montaña? Tienes que conocer 

Melgaço, el destino de naturaleza más radical de 
Portugal.» - Blog La Cosmopolilla

O DESTINO DE NATUREZA MAIS RADICAL DE PORTUGALO DESTINO DE NATUREZA MAIS RADICAL DE PORTUGAL
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descubra melgaçodescubra melgaço

CERCA DE 1700 ATLETAS NO V MELGAÇO 
ALVARINHO TRAIL - QUINTAS DE MELGAÇO
ORIUNDOS DE PORTUGAL E DE OUTROS PAÍSES: DE ESPANHA,  
ALEMANHA, BÉLGICA, BRASIL, DINAMARCA, ESTÓNIA, FRANÇA E DA ÍNDIA.

IV MARATONA DE BTT DE MELGAÇO – UKUBO

5ª PROVA DA TAÇA DE PORTUGAL DE CICLOCROSSE

2ª PROVA DO CAMPEONATO DE PORTUGAL DE DRIFT 

Cerca de 500 maratonistas (competição e lazer) 
participaram no evento, pontuável para a Taça de 

Portugal de XCM (1ª etapa) e para o Campeonato 
do Minho BTT XCM – Discover Melgaço (2ª etapa).

O evento trouxe a Melgaço cerca de duas centenas de entusiastas da modalidade!
A chegada à meta foi complicada, mas conseguiram! Um circuito entre lama, areia, terra, “escadas”, obstáculos para saltar, subidas e 
descidas curtas e o transporte da bicicleta ao ombro a correr.

Mais de 30 entusiastas da modalidade, que competirão em 
diferentes categorias: Pro, Semi Pro e Iniciados.

Por entre trilhos e 
caminhos rurais…

Adrenalina, aventura, 
descoberta, superação…

«Obrigado Melgaço, que grande prova aqui têm! 
Adoro correr no Alto Minho, as paisagens são 
espetaculares, os trilhos são do melhor que há» 
- Mário Fonseca, vencedor do Ultra Trail.

O DESTINO DE NATUREZA MAIS RADICAL DE PORTUGALO DESTINO DE NATUREZA MAIS RADICAL DE PORTUGAL
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PEDIDO DE ENVIO REGULAR DA REVISTA MUNICIPAL
SIM, desejo receber gratuitamente a Revista Municipal de Melgaço, que 

solicito me seja enviada para a seguinte direção

Informação sobre o tratamento proteção de dados pessoais
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679), o Município de Melgaço 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:

• 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;
• 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;
• apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.
Estes direitos podem ser exercidos através do email: dpo@cm-melgaco.pt.

Nome:

Morada:

Código Postal:

O Requerente,

(assinatura)

- Localidade:

País:

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






