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O verão em Mirandela anuncia calor, noite quen-
tes, sufocantes, mas também animação e alegria.

As aldeias, a vila e a cidade preparam os seus 
festejos, celebrando as suas padroeiras e os seus 
padroeiros, dando as boas vindas a familiares, 
amigos e amigas de sempre mas que muitas 
vezes só podemos ver nestas alturas.

O verão anuncia a festa mas também a devoção. 
Mordomos, juízes, voluntários e voluntárias 
dedicam o seu tempo, os seus dias, a preparar de 
forma dedicada os festejos, as atividades e a 
sempre emotiva e solene procissão.

Viver o verão é também reconhecer o esforço e 
dedicação destes homens e destas mulheres que 
ano após ano mantêm vivas tradições dos feste-
jos, de bem receber e de bem celebrar.

Viver o verão é também reconhecer o papel 
essencial dos colaboradores e colaboradoras da 
Câmara Municipal de Mirandela que, ultrapassan-
do em muito as suas obrigações, contribuem de 
forma anónima mas presente para que tudo 
possa correr bem. Sem eles o verão em Mirandela 
não seria o mesmo.

Um verão que se estende pelo rio Tua e os seus 
a�uentes, que se transformam no alívio fresco e 
acolhedor de tardes quentes e sufocantes, mas 
também em noites de animação em que motards 
de todo o país invadem o Parque Dr. José Gama, 
motas de água agitam o espelho de água e 
bombos saúdam a noite mais longa do ano.

Do Parque do Império ao largo da Ervideira, sons 
de festa e de amizade fazem de Mirandela um 
concelho em festa, destino cada vez mais procu-
rado e desejado pelos que nos conhecem e nos 
querem conhecer.

Verão em Mirandela é festa e alegria e cada um 
de nós deve receber todos os que nos visitam 
com um sorriso na cara como só os transmonta-
nos o sabem fazer. A todos os que trabalham 
para que este verão aconteça temos que agrade-
cer com um sentido abraço de reconhecimento. 

Viva o verão em Mirandela!
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O Presidente responde

(...) as avarias relativas à iluminação pública 
podem e devem ser diretamente comunicadas 
pelo cidadão à EDP Distribuição através da 
linha telefónica gratuita 800 506 506, disponí-
vel 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou
através da plataforma eletrónica 
www.edpdistribuicao.pt.(...)

António Branco
Presidente da Câmara Municipal

(...) agradeço a vossa melhor atenção para a 
iluminação pública da Rua Dr. José Mendo 
em Mirandela que, à data de hoje, 12 de 
Junho de 2015, não se encontra a funcionar 
em nenhum dos candeeiros. Esta situação 
coloca em perigo os trauseuntes que por ali 
passam, e contribui para o sentimento de 
insegurança dos moradores. (...)

Pedro Pinto
Através do Formulário de Sugestões do 
portal do Município de Mirandela
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Prestação de Contas 2014
No final do mês de abril, a Assembleia Municipal de 
Mirandela aprovou o Relatório de Atividades e Prestação de 
Contas referentes ao exercício do ano de 2014. Neste 
Boletim Municipal apresentamos alguns dados que permi-
tem observar o trajeto determinado que estamos a realizar 
na estabilização das finanças municipais.

Com a aprovação do Plano de Saneamento Financeiro em 
2013, foram assumidos diversos compromissos que 
passam pela redução das despesas correntes mas também 
e essencialmente pela redução da dívida para valores 
considerados sustentáveis.

No ano 2014 foram arrecadadas receitas de cerca de 3,2 
milhões de euros em fundos comunitários, valor que será 
certamente reforçado em 2015 pela conclusão dos diver-
sos investimentos em curso.
Este tem sido um percurso difícil mas seguro que em 
nenhum momento pôs em causa o apoio da Câmara 
Municipal à sociedade civil mirandelense.

Só a nível desportivo, existem 18 modalidades praticadas 
no concelho, nos mais diversos escalões etários, que além 
de apoio logístico e técnico, têm ainda suporte financeiro 
municipal, com destaque para o Sport Clube de Mirandela e 
CTM que contam com um apoio financeiro anual que 
ultrapassa os 200.000,00€.
Em 2014, o valor dos apoios às diversas coletividades, 
considerando cedências de instalações e apoio logístico,
transporte e impressões entre outros, ultrapassa 1,8 
milhões de euros.

No Relatório de Atividades de 2014 pode verificar-se o registo 
588 eventos de iniciativa ou com apoio municipal o
que é demonstrativo da dinâmica deste concelho.
A ação social não foi descurada, quer através do Plano de 
Emergência Social, do Regulamento dos Apoios Económicos 
ou da Ação Social Escolar com um total de 1177 apoios 
diretos nas diversas componentes. Em 2014 apenas em 
refeições escolares foram executados cerca 300.000,00€.

O Relatório de Atividades, disponível no site municipal, é a 
clara demonstração do trabalho diário, permanente e eficaz 
dos colaboradores e colaboradoras da Câmara Municipal 
de Mirandela. Não seria possível sem a sua dedicação e 
empenho apresentar estes resultados e responder às 
inúmeras solicitações que todos os dias nos são endereçadas.
A certificação em qualidade de todos os serviços munici-
pais é uma demonstração também clara e concreta do 
papel fulcral dos recursos municipais.

Cientes da necessidade de respeitar estes compromissos, 
mas também da necessidade de criar mecanismos de 
racionalização, implementámos um novo paradigma na 
gestão das finanças municipais que se traduziu num 
resultado líquido positivo no exercício de 2014 de 
1.543.379,44€. Um crescimento significativo em relação ao 
valor dos resultados líquidos em 2013 que foram de 
421.335,54€.

Nesse mesmo contexto, em 2014 reduzimos as despesas 
correntes em 23%, bem como a redução bruta da dívida 
municipal em 2.438.220,61€. Resultados que não compro-
meteram a concretização de investimentos essenciais para 
o futuro de Mirandela.
Se a reabilitação do Centro Cultural Municipal, a conclusão 
do Museu da Oliveira e do Azeite, da Ecoteca, do Quartel 
da GNR de Torre de D. Chama ou a construção do Campo 
de Treinos Sintético na Reginorde são investimentos que 
identificamos como importantes, a construção da Escola 
Superior de Comunicação, Administração e Turismo do IPB 
representa uma aposta no desenvolvimento e na sustentabi-
lidade do concelho. Um equipamento construído pela 
Câmara Municipal de Mirandela que representa cerca de 5 
milhões de euros de investimento, dos quais 750.000,00€ 
serão assumidos diretamente pelas receitas municipais e 
que dará as necessárias condições para esta Escola 
Superior desenvolver melhor as suas atividades.

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

EUROS

2013 2014 2011 2012 2013 2014

Projetos Co-financiados

2013

1.498.751,87

2014Empréstimos
Fornecedores CC
Fornc. Imobilizado

15.865.475,63
7.487.185,18
1.228.424.91

14.419.912,69
6.792.944,28
865.866,05

2013 2014

3.194.182,66

EVOLUÇÃO COMPARTICIPAÇÃO PROJETOS CO FINANCIADOS

Receitas

Despesas EU
RO

S

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

EU
RO

SDespesas Correntes
Despesas de Capital

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Receita Corrente
Receita de Capital
Outras Receitas

2011

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

17.423.011,36

17.493.650,14

13.152.146.90
4.341.503.24

13.222.298,80
4.200.682,56

30,00

2012

19.963.055,06

19.717.152,48

15.257.023.16
4.460.129.32

14.735.917,36
5.226.976,22

161,48

2013

28.043.353,81

27.915.617,05

21.612.770.45
6.302.846.60

17.117.289,77
10.924.330,79

1.733,25

2014

22.544.091,50

21.928.407,93

15.168.166.19
6.760.241.74

17.770.969,51
4.106.332,47

254,25 EU
RO

S

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Resultado Líquido do Exercício

2013

421.335,54

2014

2013 2014

1.543.379,44 EUROS

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

Transportes Escolares  5%
Refeições Escolares  2%

Políticas Ativas de Emprego 1%

Água 6%

Tratamento de Águas Resíduais 17%

Iluminação Pública 3%

Instalações (Energia) 3%

Comunicações Telefónicas e Postais 1%

Pessoal 31%

Encargos Financeiros 6%

Instituições sem Fins Lucrativos 3%

Associações de Municípios 5%

Outras Despesas Correntes 10%

Resíduos 7%
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O programa Somos Portugal, emitido em direto pela TVI aos domingos à tarde, 
regressou a Mirandela por altura da Feira da Alheira. Foi mais uma vez um sucesso de 
audiências e uma grande mais-valia para a dinâmica comercial quer da Feira da Alheira 
que decorria no Parque do Império, quer para os estabelecimentos da cidade.

28/02/2015 O eurodeputado José Manuel Fernandes apre-
sentou em Mirandela a sua obra “Pela Nossa Terra – Trás-os-
-Montes 2015” numa sessão presidida pela Ministra de Estado e 
das Finanças, Maria Luís Albuquerque, em que participou o 
Presidente da Câmara Municipal de Mirandela e o Presidente do 
Instituto Politécnico de Bragança teve a seu cargo a apresentação 
do livro.

23/03/2015 Os jardins de Mirandela passaram a ter mais 
vida, cor e sabor com a iniciativa municipal que permitiu aos 
munícipes apadrinhar árvores de fruto dos jardins públicos da 
cidade. 

20/03/2015 A Câmara Municipal de Mirandela e a 
Universidade Aberta (UAb), universidade pública de 
ensino à distância, assinaram um protocolo de colabora-
ção para a instalação de um Centro Local de 
Aprendizagem no concelho de Mirandela.

No âmbito do Plano Anual de Atividades do AEM decor-
reu, durante o mês de fevereiro, a Semana do Agrupa-
mento na EB2 Luciano Cordeiro e na Escola Secundária 
com atividades organizadas pelos docentes e alunos 
dirigidas à comunidade escolar e a UAEM de Mirandela, 
sedeada na Escola EB1/JI de Carvalhais, promoveu mais 
uma edição da Semana dos Afetos.

A CPCJ de Mirandela organizou mais uma edição do Mês 
da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, dedicando o 
mês de abril à consciencialização da comunidade local 
para a necessidade da promoção e proteção dos direitos 
das crianças e dos jovens.

09/04/2015 A Semana da Saúde organizada pela 
Câmara Municipal em parceria com entidades promo-
toras de bem-estar, foi uma excelente oportunidade para 
sensibilizar a sociedade civil para temas-chave na área da 
saúde e promover hábitos de vida saudáveis.

25/04/2015 A Unidade Pastoral Nossa Senhora do 
Amparo acolheu em Mirandela mais de 400 jovens no 
encontro do Dia Diocesano da Juventude 2015. O dia foi 
de cultura, festa, oração, missão, juventude e fé, com 
momentos de partilha e convívio em que também partici-
pou o bispo da diocese, D. José Cordeiro.

28/06/2015 Inauguração do Gabinete de Apoio ao 
Munícipe/Espaço do Cidadão de Torre de Dona 
Chama, com a presença do Secretário de Estado para a 
Modernização Administrativa, Joaquim Cardoso da Costa. 
Neste dia decorreram também as comemorações do 26º 
aniversário de elevação a vila de Torre de Dona Chama.

22/05/2015 O XXII Festival de Jardins Nómadas encheu 
de cor e alegria as ruas da cidade com mais de 100 
carretas floridas transportadas pelos jardineiros da Câmara 
Municipal, pelas crianças das escolas e jardins-de-infância 
e utentes da APPACDM.

A Praça do Município foi mais uma vez palco da sessão 
solene do hastear da bandeira nacional, comemorativa 
do 25 de Abril, numa evocação à liberdade e aos direitos 
adquiridos com a revolução que há 41 anos mudou a 
sociedade portuguesa.
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O escoamento da água da chuva 
não pode estar ligado ao saneamento

No futuro serão efetuadas inspeções a 
todos os edifícios e verificadas as 
ligações das águas pluviais, estando 
prevista a aplicação de coimas nos 
casos em que as 
ligações se mantenham clandestinas.

A CPCJ de Mirandela organizou mais uma edição do Mês 
da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, dedicando o 
mês de abril à consciencialização da comunidade local 
para a necessidade da promoção e proteção dos direitos 
das crianças e dos jovens.

09/04/2015 A Semana da Saúde organizada pela 
Câmara Municipal em parceria com entidades promo-
toras de bem-estar, foi uma excelente oportunidade para 
sensibilizar a sociedade civil para temas-chave na área da 
saúde e promover hábitos de vida saudáveis.

11/04/2015 O Rancho Folclore de S. Tiago trouxe ao 
Auditório Municipal de Mirandela a 18ª edição do Festival 
Nacional de Folclore, no âmbito das comemorações do 
seu 52º aniversário. Compareceram neste Festival 6 grupos 
etnográficos de grande qualidade.

25/04/2015 A Unidade Pastoral Nossa Senhora do 
Amparo acolheu em Mirandela mais de 400 jovens no 
encontro do Dia Diocesano da Juventude 2015. O dia foi 
de cultura, festa, oração, missão, juventude e fé, com 
momentos de partilha e convívio em que também partici-
pou o bispo da diocese, D. José Cordeiro.

A Praça do Município foi mais uma vez palco da sessão 
solene do hastear da bandeira nacional, comemorativa 
do 25 de Abril, numa evocação à liberdade e aos direitos 
adquiridos com a revolução que há 41 anos mudou a 
sociedade portuguesa.

22/05/2015 O XXII Festival de Jardins Nómadas encheu 
de cor e alegria as ruas da cidade com mais de 100 
carretas floridas transportadas pelos jardineiros da Câmara 
Municipal, pelas crianças das escolas e jardins-de-infância 
e utentes da APPACDM.

A ligação do escoamento da água da 
chuva (águas pluviais) ao saneamento 
público comporta grande risco de 
saturação dos coletores e consequente 
rebentamento das tampas de sanea-
mento das ruas, além de que pode 
provocar inundações em habitações e 
comércios. 
Acresce que as águas pluviais escoa-
das pelos coletores de saneamento são 
encaminhadas para as Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
de forma desnecessária, uma vez que a 
água proveniente da chuva não preci-
sa e não deve ser tratada. Ao entrar na 
ETAR esta água aumenta a taxa de 
saneamento que é 
cobrada em função do caudal e que 
todos temos de pagar.
A água da chuva pode correr superfi-
cialmente até entrar nas sarjetas que 
estão ligadas a coletores específicos 
para o efeito e que a encaminham 
para o rio. Também por esse motivo, 

não se deve escoar água de lavagens 
com detergentes ou outros resíduos nas 
sargetas.
Pelos motivos expostos, todo o escoa-
mento de águas pluviais ligado ao sane-
amento público tem de ser eliminado, 
cabendo aos proprietários, inquilinos e 
administrações de condomínio realizar a 
operação.
A Câmara Municipal de Mirandela 
disponibiliza apoio técnico aos interessa-
dos através do número de telefone 278 
200 200, no sentido de promover uma 
rápida e eficaz alteração do modo de 
escoamento das águas pluviais nos 
edifícios em que este processo se faz 
através do saneamento público.

Caro proprietário, inquilino e/ou administrador de condomínio,
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Torre de Dona Chama

Alojamento turístico
Casa Dona Chama - Turismo Rural

Rua Carolino Gonçalves, 131 | 5385-097 Torre de Dona Chama
T: 278312244/964817064/961303894

E-mail: casadonachama@casadonachama.com

Casa Dr. Bonfim
Rua Dr. Bonfim da Costa Neves, 17 | 5385-096 Torre de Dona Chama

T: 278339126/968475313
E-mail: reservas@casadrbomfim.com

Área: 27,65 km²
População: 1105 habitantes

Densidade populacional: 40 hab./km²
(Censos 2011)

“Situada no extremo norte do concelho, a vila de Torre de Dona Chama é a sede da freguesia com o mesmo 
nome e da qual também fazem parte as aldeias de Guide, Vilares e Mosteiró.

Com uma localização privilegiada e uma economia assente na agricultura, comércio e serviços, a freguesia da 
torre tem potencialidades que nos permitem encarar o futuro com relativo otimismo.
Carregada de história e tradições ancestrais, a Torre tem motivos de interesse que a podem e devem vir a trans-
formar num destino turístico apelativo e impulsionador da retoma da economia local.
Neste desígnio coletivo, a revitalização das duas feiras mensais, o artesanato e, sobretudo, o património existente, 
assumem papel de relevo.

Se a tudo isto, juntarmos a beleza natural e as caraterísticas da sua gente, temos reunidas todas as condições 
necessárias e suficientes para que a freguesia de Torre de Dona Chama faça, obrigatoriamente, parte integrante 
do roteiro turístico do concelho, da região e do país, passando a ser local de visita obrigatória.
Assim sejamos capazes de responder positivamente aos desafios que o presente nos impõe e o futuro nos 
exige.”

Fernando dos Reis Mesquita Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama
 

Pelourinho e Berroa Igreja Matriz de Vilares

Quartel da GNR

Quartel dos Bombeiros Voluntários

Ponte Romana

Igreja Matriz de Mosteiró Igreja Matriz de Guide

Centro Pastoral: Casa Mortuária

A vila de Torre de Dona Chama  tem vindo a ser dotada  com significativas 
infraestruturas e serviços que apoiam o seu desenvolvimento. Estes equipa-
mentos resultam de um trabalho conjunto de várias instituições que nos 
últimos anos uniram esforços para proporcionar qualidade de vida à popula-
ção desta freguesia e ao mesmo tempo criar condições para a fixação dos 
mais jovens.  
O quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torre de 
Dona Chama, inaugurado em setembro de 2009, que a Câmara Municipal 
de Mirandela financiou, tal como o Posto da GNR que a Câmara Municipal de 
Mirandela está a construir e com data prevista de conclusão ainda em 2015, 
são muito importantes para a fixação destes serviços e para dar condições 
de trabalho dignas aos profissionais que diariamente zelam pela segurança 
da população e bens. 

A centralidade é reforçada pela Escola Básica 
EB12 pela oferta que representa também para 
alunos dos concelhos vizinhos de Macedo de 
Cavaleiros e Vinhais e cujo transporte a Câmara 
Municipal de Mirandela tem assegurado num 
investimento anual de mais de 54.000,00€.
Na área da saúde e ação social destaca-se o 
Centro Social e Paroquial, com as suas valências 
de centro de dia, apoio domiciliário e residência 
sénior, que cria postos de trabalho e presta um 
serviço tão importante quanto necessário à 
população mais idosa e dependente.  
Recentemente foi possível reabilitar a Casa 

Mortuária e Centro Pastoral em resultado de uma candidatura ao programa SP3 
PRODER que a Câmara Municipal de Mirandela conseguiu aprovar junto da 
DESTEQUE, no valor de cerca de 80 mil Euros. 
A aposta  no apoio à recuperação do património religioso  tem sido  também uma 
opção  da Câmara Municipal de Mirandela, como são exemplo as igrejas de Guide, 
Mosteiró e Vilares da Torre,  por acreditar que estas intervenções  protegem a 
identidade destas localidades e preservam  as referências culturais e religiosas dos 
seus habitantes. 
Considerando a oferta de serviços já disponíveis às populações foi decida a criação 
de um Espaço do Cidadão (EdC), também designado de Mini GAM, que  foi  inaugu-
rado a 28 de junho na vila de Torre de D. Chama, trazendo  à freguesia e localidades 
limítrofes uma nova de dimensão de modernidade e proximidade com os serviços 
municipais, permitindo a resolução de muitos assuntos que antes 

implicavam a deslocação à sede de 
concelho. 
Estes investimentos entre outros, como a 
remodelação da rede de abastecimento 
de água realizada em simultâneo com a 
instalação da rede de gás natural, 
ocorrem num momento de particulares e 
generalizadas dificuldades financeiras mas 
que não têm impedido a Câmara Munici-
pal de  mensalmente apoiar a Junta de 
Freguesia de Torre de D. Chama com 
uma verba para fazer face a dificuldades e 
compromissos que permitam ultrapassar 
estes tempos de dificuldades.
A dinâmica social da Torre de D. Chama 
assente em diferentes coletividades 
sociais, cinegéticas, desportivas ou 
recreativas  afirma a confiança num futuro 
que apenas pode passar pelo esforço 
conjunto em afirmar esta vila como um 
polo de desenvolvimento de todo o norte 
do concelho de Mirandela e concelhos 
limítrofes.
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Modernizar@Mirandela

.Autoridade para as Condições do Trabalho
- Registo de contrato de trabalhadores estrangeiros
- Queixas e denúncias (com encaminhamento das 
mesmas para o serviço desconcentrado mais 
próximo)
- Aquisição de livros e publicações à ACT
- Disponibilização e submissão de formulário 
destinado ao esclarecimento de dúvidas
- Simulador: Cálculo do valor a receber no final do 
contrato de trabalho
- Formulários e minutas
.ADSE Direta
- Emissão de certificado provisório
- Alteração de NIB, nome e morada do beneficiário
- Pedido de 2ª via do cartão de beneficiário
- Entrega de documentos de despesa
- Consulta de conta corrente
- Declaração para efeitos de IRS
.Caixa Geral de Aposentações (CGA)
- Requerimento de Pensão de Sobrevivência
- Reembolso das Despesas de Funeral

Mini GAM de Torre de Dona 
Chama
Data de abertura: 29 de junho de 
2015
Rua António Bernardo, nº. 9
5385-096Torre D. Chama
Telefone: 278312131
Horário: Segunda a sexta-feira das 
9h00/12h30 e das 14h00/17h30

Mini GAM de Avidagos
Abertura em 2015
Rua Dr. Joaquim Trigo Negreiros, 
nº. 28
5370-052 Avidagos
Telefone: 278969338
Horário: Segunda a sexta-feira das 
9h00/12h30 e das 14h00/17h30

Mini GAM de Frechas
Abertura em 2015
Rua D. Manuel I, nº.144 
5370-135 Frechas
Telefone: 278941080
Horário: Segunda a sexta-feira das 
9h00/12h30 e das 14h00/17h30

No âmbito de um modelo de gestão integrado, o Gabinete 
de Apoio ao Munícipe (GAM), veio facilitar a relação do 
cidadão com a Autarquia através de um serviço de atendi-
mento de qualidade assente em valores de competência, 
personalização, transparência e melhoria contínua.

Desde há seis anos que os mirandelenses têm no GAM um 
local onde a eficiência e competência na resolução das 
questões dos munícipes tem sido uma constante.

Depois deste investimento no meio urbano, com todos os 
benefícios, associados à prestação de um serviço de 
qualidade, proximidade, desburocratização e eficiência, a 

A crescente necessidade de responder às exigências 
dos cidadãos e empresas, tem levado ao alargamento 
das atribuições e competências das autarquias e 
consequentemente a uma complexificação nos siste-
mas organizacionais e administrativos, com procedi-
mentos complexos, demorados e burocráticos.
Neste sentido, tornou-se urgente um esforço acrescido 
no sentido de desenvolver medidas de modernização 
administrativa que promovam uma melhoria dos 
processos de gestão e redução de custos, no sentido 

da promoção da 
qualidade, 
eficiência e 
eficácia do 
serviço público.

Neste contexto 
marcado por uma 
forte pressão 
para que as 
organizações da 
administração 
pública reforcem 
a sua capacidade 
de resposta e 
inovem nos 
modelos de 
gestão e relacio-
namento com os 
cidadãos, o 
Município de 
Mirandela estabe-
leceu como 
prioridade a 
modernização e 
reorganização 
dos seus servi-
ços como base 
de partida para 
atingir o nível de 
excelência na 

prestação de serviços de qualidade focados nas 
necessidades dos munícipes e das empresas.
Foi assim que surgiu a candidatura Modernizar@Mi-
randela do Município de Mirandela ao Sistema de 
Apoios à Modernização Administrativa com o objetivo 
de reorganizar a informação e serviços em torno das 
necessidades do município, mas acima de tudo das 
necessidades e eventos de vida dos cidadãos e 
empresas.

Qualificação e Simplificação do Atendimento 
aos Cidadãos e Empresas
- Aquisição de hardware  e software  de suporte aos Balcões 

das freguesias
- Aquisição de hardware  e software  para modernização do 

GAM central
- Implementação de sistemas de gestão de atendimento nos 

GAMs
- Balcão Único nas Freguesias/Espaço do Cidadão                      
- Aplicação Visitante/Munícipe
- Upgrade para plataforma multicanal    

Racionalização de estruturas e serviços
- Segurança Informática e reforço de sistemas e dados
- Novo sistema VOIP para a Município
- Segurança Informática e reforço de sistemas e dados  

Reengenharia de Processos
- Ações de suporte - consultoria técnica especializada
- Reengenharia de Processos

Mini GAM
Câmara Municipal de Mirandela entendeu que o mesmo 
deveria ser redesenhado para o meio rural.

Assim, no âmbito da Atividade 1 do projeto SAMA, surgem 
os Espaços do Cidadão, também designados de Mini GAM, 
em 3 freguesias piloto do concelho de Mirandela cujo 
número de pessoas residentes na freguesia e nas fregue-
sias limítrofes justifica a criação deste espaço.

Não tendo naturalmente a dimensão do GAM da cidade de 
Mirandela, estes 3 Mini GAM estão equipados e preparados 
para tratar, resolver ou encaminhar um conjunto dos assun-
tos do quotidiano dos cidadãos.

- Pedido de Subsídio por Morte
- Requerimento para Pagamento de Quotas de 
Subscritores na situação de Licença sem 
Vencimento e Situações equiparadas
- Requerimento de Subsídio de Funeral
- Requerimento de Subsídio por Assistência de 
Terceira Pessoa e de Subsídio Mensal Vitalício
- Requerimento de Aposentação de Ex-Subscritor
- Alteração de Dados Pessoais
- Requerimento de Contagem de Tempo de 
Ex-Subscritor
.Direção Geral da Administração da Justiça 
(DGAJ)
- Vários serviços
.Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas (DGLAB)
- Certidão de batismo/ nascimento
- Certidão de casamento
- Certidão de óbito
.Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP)

- Vários serviços
.Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
- Revalidação da carta de condução
- Alteração da morada da carta de condução
- Pedido de 2ª via de carta de condução
.Instituto de Segurança Social (ISS)
- Vários serviços
.Portal do Cidadão
- Alterações Cartão do Cidadão
- Certidões Civis
.Direção Geral do Consumidor – Rede de Apoio 
ao Consumidor Endividado
.Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 
(SPMS)
.Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
- Marcação de renovação da autorização e do 
cartão de residência
- Marcação de prorrogação de permanência
- SAPA – Sistema automático de pré-agendamento

Serviços prestados nos Mini GAM

Mirandel
a à dis

tância 
de um 

toque

Investimento total da candidatura: 

426 750,00€
Valor elegível para financiamento: 

377 220,00€
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JULHO

25 e 26
Grande Prémio 
Europeu de Jetski
Mirandela
A modalidade de jet ski continua a sua 
tradição em Mirandela neste 
fim-de-semana de 
competições com 
alguns dos melhores 
pilotos e equipas 
nacionais e internacionais.

AGOSTO
2
Encontro Nacional de 
Minis
Mirandela

11
Estágio de cadetes da
ARNN
Piscina Municipal
Mirandela

11
Caminhada Solidária
Nª Sª do Amparo
Mirandela

Os concertos em locais improváveis 
estão de regresso e espalham a 
música dos artistas do concelho de 
Mirandela por toda a cidade.

4 a 27
Talentos de Mirandela
Mirandela

17
Concerto de encerramento
do ano letivo da Esproarte
Mirandela

19
Cinema ao Ar Livre
7 Pecados Rurais
Largo da J. de Freguesia
Passos

11
XV Festival de Folclore
de Verão
Parque do Império
Mirandela
O Rancho Folclórico de S. Tiago traz mais 
uma vez a Mirandela grupos etnográficos 
de grande qualidade e a garantia de um 
serão muito bem passado ao ritmo de 
cantares e danças tradicionais portuguesas.

25
Gala de Kickboxing
Parque do Império
Mirandela

25 de julho a
2 de agosto
Festas da Cidade 
e em Honra da 
Nª Sª do Amparo
Mirandela

6
Cinema ao Ar Livre
Atrás das Nuvens
Largo do Pelourinho - Berroa
Torre de Dona Chama

7
Cinema ao Ar Livre
Amália - o Filme
Largo da Igreja
Lamas de Orelhão

18
Cinema ao Ar Livre
Aristides de Sousa
Mendes - O Cônsul de 
Bordéus
Praça Central
Torre de Dona Chama

Regulamentos Municipais
Os regulamentos, enquanto atos normativos produzidos pela 
Administração Pública são uma fonte de direito e uma forma 
de atividade administrativa. São instrumentos normativos de 
grau inferior ao das leis que visam pormenorizá-las e 
complementá-las com o intuito de viabilizar a sua aplicação 
e execução. São a expressão da Carta Europeia da Autono-
mia Local e têm dignidade constitucional no seu artigo 241º.

Ciente da importância dos regulamentos na atividade 
autárquica, mais ainda na vida dos munícipes que são os 
visados diretos na aplicação dos mesmos, a Câmara 
Municipal de Mirandela aprovou recentemente um conjunto 
de regulamentos municipais que estão disponíveis no portal 
do Município de Mirandela, em www.cm-mirandela.pt.

Regulamentos aprovados

. Regulamento dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimen-
tos de Venda ao Público e de Presta-
ção de Serviços do Município de 
Mirandela

. Plano Diretor Municipal

.Áreas de Reabilitação Urbana do 
Centro Histórico de Mirandela e do 
Vale da Azenha do Município de 
Mirandela

Regulamentos brevemente em 
consulta pública

. Regulamento de Atribuição de Bolsas 
de Estudo do Município de Mirandela

. Regulamento de Utilização do Campo 
Desportivo da Reginorde (Campo de 
treinos de piso sintético)

. Alteração do Regulamento de Utiliza-
ção da Piscina Municipal de 
Mirandela

. Alteração do Regulamento do Pavilhão 
Inatel

Regulamentos em consulta 
pública

. Regulamento do Controlo de Acesso 
Automóvel à Área Pedonal da Rua da 
República na Cidade de Mirandela

. Regulamento do Orçamento Partici-
pativo do Município de Mirandela

. Alteração da Tabela de Taxas do 
Município de Mirandela

. Regulamento da Venda Ambulante e 
Feiras do Município de Mirandela

. Regulamento do Mercado Municipal do 
Município de Mirandela

. Alteração do Regulamento de Estacio-
namento de Duração Limitada do 
Município de Mirandela.

gabinetejuridico@cm-mirandela.pt | Largo do Município / 5370 - 288 Mirandela

A sua
 

opinia
o con

ta!

Partic
ipe!
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SETEMBRO OUTUBRO

Eventos Permanentes:
JUL | SET

Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel
Hora do Conto (Terças e quintas-feiras)
Internet Sénior (Segundas e Quintas)
Yoga (Segundas/terças/quartas e quintas) 
Agulhas em Movimento (quintas-feiras)
Revisitar Torga (quinzenal, apenas em julho)

13
Passeio pedestre 
de Abreiro
Abreiro

1 e 2
I Jornadas da Rede
Social de Mirandela
Mirandela

Mais uma iniciativa de promoção e 
divulgação dos produtos locais, 
organizada pela Junta de Freguesia de 
Abreiro com a colaboração com a 
Câmara Municipal de Mirandela.

20
V Travessia Águas 
Abertas
Parque Dr. José Gama
Mirandela

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Junta de Freguesia de Torre 
de Dona Chama promove o 
seu artesanato, os seus 
produtos de qualidade e a 
atividade cinegética.

Feira do Artesanato, 
Caça e Produtos 
Regionais de
Torre de Dona Chama
Torre de Dona Chama

26 e 27

16 a 22
Semana Europeia 
da Mobilidade
Mirandela
A Câmara Municipal adere mais uma 
vez à Semana Europeia da Mobilidade 
e Dia Europeu Sem carros (22 de 
setembro) com iniciativas de sensibiliza-
ção da população para a necessidade 
de reduzir o tráfego rodoviário dentro da 
cidade, optando por meios de 
deslocação menos poluentes.

12 e 13 
Water Slide Festival
Mirandela

26
Percurso Pedestre de 
Valbom dos Figos
Valbom dos Figos
Inserido no Dia Mundial do Turismo, 
que se assinala a 27 de setembro, este 
passeio pedestre tem como tema as 
vindimas, dando aos pedestrianistas a 
oportunidade de participar nas 
atividades associadas à vindima.

19 e 20
Feira do Figo e do 
Património
Abreiro

Festas e Romarias do concelho
Pereira (Corpo de Deus) 
7 de junho
Milhais (São Pedro) 
26, 27 e 28 de junho
Alvites (St.ª Maria Madalena) 
18 de julho
Vale de Maior (St.ª Marinha)
18 e 19 de julho
Vila Boa (St.ª Maria Madalena)  
20, 21 e 22 de julho
Vila Verde (St.º Apolinário) 
23 de julho
Valongo das Meadas (S. Gonçalo) 
25 e 26 de julho
Vale de Juncal (São Sebastião) 
25 e 26 de julho
S. Pedro Velho (Divino Sr. do Calvário) 
25 e 26 de julho
Mirandela (N.ª Sr.ª do Amparo) 
25 de julho a 2 de agosto
Múrias (St.ª Madalena) 
1 de agosto
Soutilha (St.ª catarina) 
1 e 2 de agosto
Ribeirinha (Sr.ª da Encarnação) 
1 e 2 de agosto
Vale de Telhas (Sr. do Barreiro) 
1 e 2 de agosto
Cabanelas (S. Sebastião) 
3 de agosto
Alvites (N.ª Sr.ª da Saúde) 
7, 8 e 9 de agosto
Pereira (Senhora da Torre) 
7, 8 e 9 de agosto
Barcel (S. Círiaco) 
8 de agosto
Pádua Freixo (Sr.ª do Bom Caminho) 
8 de agosto
Vilar de Ledra (São Miguel) 
8 e 9 de agosto

Cedães (Santo Ildefonso) 
8 e 9 de agosto
Vale da Sancha (Sr. do Aviso) 
8 e 9 de agosto
Lamas de Orelhão (N.ª Sr.ª do Rosário) 
8 e 9 de agosto
Suçães (S. João Batista) 
8 e 9 de agosto
Torre D. Chama (Sr. dos Passos) 
8 e 9 de agosto
Vale de Gouvinhas (N.ª Sr.ª do Rosário) 
8 e 9 de agosto
Vale de Salgueiro (Sr. dos Aflitos) 
8 e 9 de agosto
Aguieira (Sr.ª do Monte) 
9 de agosto
Fradizela (S. Lourenço) 
10 de agosto
Abambres (Divino Senhor dos Passos) 
2ª semana de agosto
Vila Nova das Patas (Santo António) 
13 e 14 de agosto
Mascarenhas (S.ª da Natividade)
14, 15 e 16 de agosto
Bouça (N.ª Sr.ª da Assunção) 
15 de agosto
Ervideira (St.ª Rita) 
15 de agosto
Guide (Sr.ª de Fátima) 
15 e 16 de agosto
Vila Verdinho (S. Gens)
15 e 16 de agosto
Fradizela (Sr. dos Milagres) 
15 e 16 de agosto
S. Salvador (S. Salvador) 
15, 16 e 17 de agosto
Avantos (St. André) 
18 de agosto
Valbom dos Figos (Senhora do Ó) 
21, 22 e 23 de agosto
Vale de Lobo (S. Gonçalo) 
21, 22 e 23 de agosto
Vale de Asnes (N.ª Sr.ª do Rosário) 
21, 22 e 23 de agosto
Franco (St.ª Bárbara) 
22 e 23 de agosto
Vilares (S. Mamede) 
24 de agosto
Marmelos (S. Gens) 
25 de agosto
Abreiro (Santa Bárbara) 
29 e 30 de agosto
Ferradosa (N.ª Sr.ª do Repouso) 
29 e 30 de agosto
Mirandela (N.ª Sr.ª do Ó) 
3, 4, 5 e 6 de setembro
Passos (N.ª Sr.ª das Graças) 
5 e 6 de setembro
Romeu (Sr.ª de Jerusalém) 
13 de setembro
Vale Prados (St.ª Bárbara) 
20 de setembro
Avidagos (São Miguel) 
29 de setembro
Frechas (São Miguel) 
29 de setembro
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Jornada concentrada do Desporto Escolar na modali-
dade de Basquetebol e Fase Distrital do Torneio de 
Basquetebol do Desporto Escolar (variante 3x3), 
organizadas em fevereiro e março pelo CLED em parceria 
com o Grupo de Desporto Escolar do AE de Mirandela.

II Torneio de Xadrez da Junta de Freguesia de 
Mirandela - Feira da Alheira, organizado pelo CAMIR, no 
auditório do Hotel D Dinis. Competição integrada no 
calendário de provas da Federação Portuguesa de Xadrez, 
em Mirandela contou com 100 participantes.

Demonstração de Hóquei, no âmbito da Semana da Saúde, 
organizada pelo CAMIR com o objetivo de dar a conhecer a 
modalidade e angariar atletas para a prática deste desporto.

Estágio de Artes Marciais direcionado para a Defesa 
Pessoal e graduações dos atletas da ATLDR, no Pavilhão 
da EB 1/2 de Torre D. Chama, em 3 de maio. Participaram 58 
atletas do concelho de Mirandela e de Ovar. Organização da 
ATLDR.

Campeonato Regional de Inverno da Associação 
Regional de Natação do Nordeste, na Piscina Municipal de 
Mirandela, com a participação de 121 atletas, no mês de 
março.

IV BTT Rota da Alheira, organizada pelo CCM. III Rota 
do Azeite em Valbom dos Figos, da responsabilidade da 
ACRD de Valbom dos Figos. Provas integradas no calen-
dário desportivo da ACB para a época desportiva do Open 
Regional de Maratonas em BTT, decorreram no mês de 
março e tiveram cerca de 200 participantes.

Os Encontros Municipais de Petizes e Traquinas 
contam com a participação dos 3 clubes de futebol e 
cerca de 80 jovens atletas do concelho de Mirandela. São 
no total 7 encontros que dão competição aos escalões 
mais baixos que não têm quadro competitivo na AFB e 
decorrem de dezembro a junho.

Formação em Primeiros Socorros no Desporto dirigida 
aos recursos humanos dos clubes desportivos do concelho 
de Mirandela. A primeira sessão, de um total de nove, 
decorreu no Auditório Municipal e teve 34 participantes.

Mirandela a Mexer é uma iniciativa municipal que conta com 
a colaboração de pessoas e entidades ligadas à prática do 
exercício físico e que durante os meses de maio e junho 
promove atividades de acesso livre no Parque Dr. José Gama.

Taça de Portugal em Kickboxing e Muay Thai, organizada pelo Ginásio Clube 
Mirandelense, reuniu em Mirandela, nos dias 18 e 19 de abril, cerca de 400 atletas 
provenientes de 56 clubes nacionais.

Primeiro jogo da Final do Play Off do Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão em Séniores Femininos, no 
Pavilhão Central da Reginorde, em 3 de maio. O CTM 
Mirandela venceu a competição por 3-0 ao Ala Gondomar.
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Produtos de QualidadeProdutos de Qualidade
Os empresários e produtores de Mirandela tiveram nos últimos meses merecido reconhecimento pelo 
trabalho realizado na inovação e criação de produtos de qualidade.
Distinções de mérito e honoríficas e primeiros lugares em concursos nacionais e internacionais 
colocaram os produtos de Mirandela na ribalta dos mercados de excelência.

Terra
 de C

ampeoesMirand
ela

Ténis de Mesa
(CTM Mirandela , João Geraldo, 

Rita Fins e Selecções)

Provas Internacionais
• Classificação do João Geraldo para os 16-avos-final do Mundial de 

Ténis de Mesa
• João Geraldo conquista bronze na taça do mundo integrado na 

Selecção Nacional de Seniores Masculinos
• João Geraldo conquista Ouro no Campeonato da Europa integrado  

na Selecção Nacional de Seniores Masculinos
• Rita Fins vence medalha de Bronze de Pares em Juniores Femininos 

no Open da República Checa
• Rita Fins vence medalha de Ouro de Singulares em Juniores 

Femininos no Open do Funchal
• Joana Fins conquista medalha de Ouro por equipas no Open de 

Portugal em Juniores Femininos
• Rita Varejão Conquista Medalha de Ouro por equipas no Open de 

Portugal para Cadetes
• Rita Fins conquista medalha de Bronze em Singulares e Medalha de 

Prata por equipas no Open de Portugal em Juniores Femininos

Provas Nacionais
• João Geraldo é Campeão Nacional de Singulares em Seniores 

Masculinos 
• Rita Fins é Campeã Nacional de Singulares em Seniores Masculinos

• Maria Barros e Sílvia Santos Vencem Campeonato Nacional de 
pares em Infantis

• CTM Mirandela vence Campeonato Nacional de Infantis Femininos
• CTM Mirandela vence Campeonato Nacional de Cadetes Femininos
• CTM Mirandela vence Campeonato Nacional de Juvenis Femininos

• CTM Mirandela vence Campeonato Nacional de Juniores Femininos
• CTM Mirandela vence Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina
• CTM Mirandela vence Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina

• CTM Mirandela Vence Taça de Portugal em Seniores Femininos
• CTM Mirandela vence Super Taça em Seniores Femininos

Provas Regionais
CTM Mirandela venceu por equipas nos escalões:

• Infantis Femininos
• Iniciados Femininos
• Cadetes Femininos

• Juniores Masculinos
• Juniores Femininos

Campeonato Nacional de Semi Rápidas em Sub8
• Martina Jambas do CAMIR alcançou o 2º lugar 
Campeonato Nacional de Semi Rápidas em Sub14
• Ana Pereira do CAMIR alcançou o 3º lugar

• GD Cachão vence Campeonatos Distritais em Benjamins e Infantis
• SC Mirandela vence Taça Distrital em Benjamins

• AD São Pedro classifica-se em 2º lugar na Taça Distrital e Infantis

3
TítulosFutebol

XXIII Taça Vale do Tejo para Associações Regionais
• José Lemos conquista medalha de bronze

Campeonatos Regionais de Inverno para o SC Mirandela
• Tomas Martins, Inês Lemos, Ana João Martins e José Lemos 

alcançam um total de 33 pódios

34
Títulos

Natação

2
Títulos Xadrez

Campeonato Regional por Equipas
• 2º Lugar Clube Ciclismo de Mirandela
Meia Maratona
• Elites sub23: 1º Lugar Carlos Carvalho do CC Mirandela
• Master 30: 2º Lugar Carlos Camilo do CC Mirandela
• Master 40: 2º Lugar Arnaldo Bernardo do ACRD Valbom dos Figos
• Master 50: 1º Lugar Paulo Lisboa do CC Mirandela
Maratona
• Master 50: 1º Lugar Paulo Esteves do CC Mirandela

6
Títulos BTT

Campeonato Nacional, Campeões Nacionais pela AMAO
• Cristina Novo em Seniores na categoria de – 61 Kg
• Alexandre Trindade em Seniores na categoria de – 77 kg
• Gonçalo Sousa em Juniores na categoria de – 67 kg

3
Títulos Pancrácio

• Fundação Salesianos de Mirandela vence XXII Jogos Nacionais 
Salesianos em Futsal (Infantis Mistos) e Xadrez (Iniciados, Juvenis e 
Juniores)

2
Títulos Futsal

Xadrez

24
Títulos

Taça de Portugal
Ginásio Clube Mirandelense conquista Taça de Portugal em Kickboxing
Campeonato Nacional de Kickboxing
• Campeões Nacionais de Light Contact: Ana Moás; Manuel Santos; 
Mariana Santos; Cristiana Martins Diana Santos; Martim Fernandes
• Vice Campeões Nacionais em Light Contact: José Santos; Ana Pinto
• Campeões Nacionais em K1: José Alonso; Nuno Pereira
• Vice Campeão Nacional em Full Contact: João Matos
• Campeões Nacionais de Muay Thai: José Alonso; Nuno Pereira

Kickboxing
14

Títulos

MIRANDELAde

QUALIDADE

CASA DE SANTO AMARO / Herdeiros Manuel Sousa Ataíde Pavão 
Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra - Prémio de Qualidade Mário Solinas
Primeiro Prémio na Categoria - Azeite Frutado Verde Ligeiro
The Olive Japan 2 x Medalha de Ouro
New York International Olive Oil Competition Medalha de Ouro | Medalha de Prata
Terraolivo 2015 2 x Grand Prestige Gold
10th Oil China Competition 2015  Medalha de Prata

 

OLIVE JAPAN 2015 International Olive Oil Competition
Medalha de Ouro - Azeite Virgem Extra

QUINTA VALE DO CONDE / Sociedade Agrícola do Conde

 

MIRANDELAde

QUALIDADE

ESSÊNCIA DO DOURO WINES & GOURMET
Revista Vinhos - “Os Melhores do Ano 2014”

Os melhores de Portugal da região de Trás-os-Montes
“Flor do Tua Trás-os-Montes Grande Reserva tinto 2011”

“Palácio dos Távoras Trás-os-Montes Grande Reserva tinto 2011”
Portugal Wine Trophy 2015

Medalha de Ouro - Vinho Flor do Tua Reserva Tinto Tras os Montes 2013
Medalha Grande Ouro - Vinho Flor do Tua Grande Reserva Tinto 2012

Medalha de Ouro - Vinho Palácio dos Távoras Grande Reserva 2011

MIRANDELAde

QUALIDADE

MIRANDELAde

QUALIDADE

MIRANDELAde

QUALIDADE

MIRANDELAde

QUALIDADE

MIRANDELAde

QUALIDADE

MAGNA OLEA / Jerónimo Pedro Mendonça de Abreu e Lima
Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra - Prémio de Qualidade Mário Solinas
1º Finalista - categoria Frutado Verde Médio

5º Concurso Nacional de Enchidos, Ensacados e Presuntos Tradicionais Portugueses 
O Melhor dos Melhores dos Enchidos Tradicionais Portugueses: Butelo
Medalha de Ouro - Butelo, Alheira de Mirandela, Alheira, Alheira para crianças, Chouriço Azedo, 

Barrigas Fumadas
Medalha de Prata - Chouriço Doce, Salpicão, Alheira de Caça, Paio Fumado

ALHEIRAS ANGELINA / ALVES & RIBEIRO Lda 

TOPITÉU - ALHEIRAS DE MIRANDELA
5º Concurso Nacional de Enchidos, Ensacados e Presuntos Tradicionais Portugueses 
Medalha de Ouro - Alheira Atada à Mão, Chouriço Doce
Medalha de Prata - Alheira de Mirandela, Enchido Tradicional Silvestre

4º Concurso nacional de Pães, Broas, Folares e Bôlas Tradicionais Portugueses
O Melhor dos Melhores - Folares Salgados

Medalha de Ouro - Folares Salgados, Pão de Trigo, Pão de Centeio, Bôlas de Azeite

ALVES & RIBEIRO Lda / PADARIA D’ANGELINA

5º Concurso Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses
Medalha de Ouro - Queijo de Cabra Transmontano (velho)

Medalha de Prata - Queijo de Cabra Transmontano

LEICRAS - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE CABRA SERRANA

MIRANDELAde

QUALIDADE
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Breves

XV Feira do Tordo 
14 e 15 de fevereiro de 2015
A Associação de Caça e Pesca Nossa Senhora do Viso 
organizou a 15ª edição da Feira do Tordo em 
Mascarenhas, um evento obrigatório no calendário cinegé-
tico e dos apreciadores de produtos locais de qualidade.
O tordo tem destaque neste certame por ser uma iguaria 
gastronómica muito apreciada e em que se especializaram 
as gentes de Mascarenhas, além de ser uma espécie que 
existe com profusão nesta zona do concelho de Mirandela.

I Feira do Vinho e do Bacelo 
1 de março de 2015
Decorreu com grande sucesso a 1ª edição da Feira do 
Vinho e do Bacelo na aldeia de Fradizela. O vinho e o 
cultivo do bacelo têm grande tradição na Fradizela, 
representando uma das atividades agrícolas que mais 
postos de trabalho cria e retorno económico tem para a 
freguesia.
A Junta de Freguesia de Fradizela foi a grande impulsio-
nadora desta que será certamente uma feira de 
referência concelhia, complementando o cartaz anual 
de feiras temáticas já existente.

Feira da Alheira de Mirandela
6, 7 e 8 de março de 2015
A Feira da Alheira de Mirandela é um importante evento 
comercial e promocional em que se concentram as 
melhores tradições transmontanas. A Alheira 
Certificada e os enchidos de qualidade de produção 
mirandelense destacam-se e aliam-se à gastronomia, 
ao artesanato e a outros produtos regionais para mos-
trar o que de melhor Mirandela tem.

Feira à Moda Antiga
14 e 15 de março de 2015
A Feira à Moda Antiga animou mais uma vez o Parque 
do Império, em Mirandela, com uma bonita e colorida 
azáfama onde os usos e costumes ancestrais e os 
produtos regionais têm destaque.
A organização é da Associação Velha Lamparina que 
se encantou com Mirandela e desde 2011 organiza, 
com o apoio da Câmara Municipal, esta feira repleta de 
história e cultura tradicional portuguesa.

Feira dos Ramos
28 e 29 de março de 2015
Por altura do período pascal, o Grupo de Amigos da Feira 
dos Ramos e a Junta de Freguesia de Frechas organizam 
uma bonita feira que junta os melhores produtos locais e 
regionais, os eventos religiosos próprios da data, os jogos 
tradicionais e as apelativas e únicas no concelho corridas de 
cavalos que já são a imagem de marca deste evento. Os 
cavaleiros são maioritariamente locais e aproveitam esta 
data para mostrar as suas belas montadas. 

VII Feira do Vinho e Morangos 
9 e 10 de maio de 2015
A Feira do Vinho e Morangos de S. Pedro Velho não para de 
crescer. Neste crescimento projeta-se na importância que a 
cultura do morango tem vindo a alcançar na economia da 
freguesia, bem visível no número de visitantes da feira e no total 
escoamento da produção de morangos.
Para o crescimento e notoriedade desta feira muito tem contri-
buído a ação da Junta de Freguesia de S. Pedro Velho, entida-
de organizadora do evento que, com o apoio dos produtores 
locais, de entidades ligadas à agro-indústria e da Câmara 
Municipal de Mirandela, não mede esforços para dar aos 
produtos de S. Pedro Velho o lugar de destaque merecido.

Feira da Cereja
16 e 17 de maio de 2015
No mês de maior produção dos cerejais de Mascarenhas, a 
Associação Cultural de Mascarenhas presta homenagem à 
cereja, aos seus produtores e a toda a população da 
freguesia, organizando a animada Feira da Cereja. 
Há cerejas para todos os gostos: em caixa, ao ramo, em 
compota, em licor ou em doçaria, complementadas por 
outras iguarias de fabrico caseiro que fazem as delícias dos 
visitantes.
 

Feira do Queijo e do Mel
13 e 14 de junho de 2015
A União de Freguesias de Avidagos, Pereira e Navalho 
organizou a 2ª edição da Feira do Queijo e do Mel, na locali-
dade de Avidagos. Além das tradicionais bancas de exposi-
ção e venda de produtos regionais e artesanato, esta feira 
tem a particularidade de incluir um concurso de ovinos e 
caprinos em que participam os criadores locais.
Ficou a promessa de rotatividade do local de realização da 
feira dentro da União de Freguesias. A edição do próximo 
ano realizar-se-á na aldeia de Pereira, de forma a proporcio-
nar a todos a mesma notoriedade.
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Requalificação do pavimento da Ponte Velha Beneficiação interior e exterior do Centro Cultural Municipal

Pavimentação dos passeios da Av. Eng. Machado Vaz

Restauro da Igreja de Guide

Reabilitação do edifício da sede da Associação de Socorros 
Mútuos dos Artistas Mirandelenes

Campo de Treinos de piso sintético (Reginorde)

Requalificação do Largo de Vilar de Ledra
Substituição do telhado da Igreja de 
São Pedro Velho 

Obras de beneficiação da Igreja de 
Valongo das Meadas

Arranjo exterior das novas instalações da Escola de 
Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela/IPB

Arranjo do acesso ao Museu da Oliveira e do Azeite. Implementa-
ção da rede de fibra ótica, substituição das infraestruturas de 
saneamento, escoamento de águas pluviais e abastecimento de 
água, gás e eletricidade e pavimentação na Travessa D. Afonso III, 
Rua e Beco de Montevideu.
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Oásis do Nordeste Transmontano
Em 16/5/1984 aconteceu o fim do anseio mais sentido 
do concelho, através da deliberação da Assembleia da 
República, com a elevação de Mirandela à categoria de 
cidade. Esta histórica decisão veio culminar um longo 
processo reivindicativo, municipal e popular, para cuja 
concretização se foram unindo esforços de todos os 
que sempre sonharam, sincera e justamente, com o 
seu real valimento e ansiado progresso.
Foi dia inesquecível de verdadeiro júbilo pelo aconteci-
mento, festivo e de rara emoção na alma do seu povo.
Forais de D. Afonso III em 25/5/1250 e de D. Dinis, em 
2/9/1282, o primeiro outorgado em Guimarães e o 
segundo na Guarda, são elucidativos da sua real 
importância, vinda de D. Sancho I e D. Afonso II dadas 
as invejadas condições de centralidade regional e 
grande riqueza do solo, ubérrimo e banhado pelos rios 
e ribeiras, que os transformavam numa fonte alimentar 
da maior valia para o aglomerado de pouco mais de 
160 residentes.
Dispondo de privilegiada localização no interior 
transmontano cedo se foi processando natural cresci-
mento, conforme as diferentes épocas que o reino e 
depois o regime republicano aproveitaram e souberam 
imprimir medidas de enriquecimento, a nível de 
geografia, melhoramentos sociais e culturais.
Daqui podemos concluir que Mirandela, já então vila 
cidade e beneficiando de posição geográfica invejável, 
viu criadas unidades militares, escolas superiores, 
escolas de artes e ofícios, posto agrário, pontes e 
edifícios públicos, infraestruturas de maior significado 
cultural e cívico. Significativa foi a decisão do Marquês 
de Pombal, um profundo conhecedor do subdesenvol-
vimento do interior do país, ao decretar para Mirandela 
a criação de uma Universidade, com um curso de 
Latim e os que se julgassem de interesse para a 
promoção da sua gente.
E, nada admirou pois, que em 16/4/1973, o então 
ministro Veiga Simão, no aparecimento do ensino 
politécnico, aqui decretasse a sede do mesmo em 
Trás-os-Montes, com as valências agrícola e veterinária 
e extensão florestal em Vila Real. Porém, o período 
revolucionário que lhe seguiu levou daqui aquilo que 
aos mirandelenses pertencia governamentalmente e de 

inteira justiça.
Se o caminho-de-ferro em 1897 trouxe lufada de 
conhecimento e, já na Era Moderna, o Cachão beneficiou 
do maior complexo agroindustrial da Europa, não vamos 
referir o golpe vibrado na sua manutenção nem o aspeto 
degradante a que chegou pois a culpa imputada a alguns 
vai forçosamente para todos aqueles que não souberam ou 
puderam defender a nossa terra, sem olharem a posições 
partidárias ou interesses próprios.
Chegados a novo século acreditamos que nem mesmo os 
corações mais desiludidos ou cansados deixem de defen-
der o burgo que lhes serviu de berço, lutando pela elevação 
do nível de vida da população através de uma necessária e 
válida coordenação social, em perfeita dignificação, de 
acordo com os seus valores históricos, créditos e 
inexauríveis possibilidades de expansão.
Se, nos quedarmos num delicioso contemplavismo perante 
as invulgares condições que a cidade sempre dispôs, 
facilmente concluiremos que existem algumas lacunas e 
manchas de atraso a clamarem pronto remédio. Qual 
desafio aos seus filhos, não podem fiar-se que o progresso 
brote da glória e superiores qualidades culturais e de 
progresso, sem outro esforço que não seja o abrir da 
torneira, à espontaneidade ou ao trabalho dos outros. 
Sabemos que está elaborado um plano de urgentes 
benefícios concelhios, certamente a maioria ainda longe de 
atingir um momento de concretização conhecidas as 
resistências, anacronismos e até incompreensões próprias 
de lamentável e paralisia. A sua realização será imperiosa e, 
em grande parte, de responsabilidade do município, pelo 
que apesar das inerentes dificuldades e mesmo algum 
desfalecimento, o possam concretizar de pronto. 
Valorização turística, apoio à juventude, aliadas ao natural 
crescimento urbanístico, público e de envolvência 
populacional, rumo a um futuro ridente e fecundo serão a 
melhor forma de celebrarmos a efeméride que vivemos na 
nossa querida cidade, ao festejarmos o seu 31º aniversário.

        Armando A. Figueiredo Sarmento

oi no dia 20 de julho de 1794 que o juiz 
António Pinto Ribeiro de Castro ordenou 

pela primeira vez a realização em Mirandela 
de uma festa em louvor de Nossa Senhora do 
Amparo. Dos festejos fizeram parte uma 
missa solene, exposição do Santíssimo 
Sacramento, sermão, procissão e, na véspe-
ra, fogo-de-artifício mandado vir expressa-
mente do Porto.

No Santuário de N.ª Sr.ª do Amparo existe o 
arquivo da Confraria e registo das festas 
desde 1941, bem como vários cartazes que 
traduzem desde cedo o carácter popular 
desta festa e a devoção professada pelos 
mirandelenses à sua santa padroeira.
As Festas de Nª Srª do Amparo são organiza-
das pela sociedade civil que formalmente se 
constitui em Confraria de Nª Srª do Amparo 
com estatutos próprios aprovados pelo Bispo 
de Bragança-Miranda. As funções da Confra-
ria não se limitam à realização destas festas, 
compete-lhe também a gestão do Santuário.

Atualmente, as Festas da Cidade e em Honra 
de Nª Srª do Amparo iniciam-se sempre no 
dia 25 de julho com a Feira de São Tiago e 
terminam no primeiro domingo de agosto. O 
programa, muito variado e completo, é 
marcado por momentos emblemáticos, uns 
com grande significado religioso e de mani-
festação de fé e outros de folia e muita 
diversão.

Procissão das Velas
Centenas de fiéis percorrem as ruas da cidade em oração, entre a Igreja da 
Misericórdia e o Santuário de N.ª Sr.ª do Amparo.

Novenas
Realizam-se diariamente no Santuário de N.ª Sr.ª do Amparo e têm início 
nove dias antes do primeiro sábado de agosto.

Eventos Desportivos
Têm vindo a assumir de há uns anos para cá um papel importante na 
atividade da Confraria. Já existem provas anuais regulares em várias 
modalidades, muito apreciadas e participadas pelos 
mirandelenses.

Espetáculos musicais
Realizam-se todos os dias da festa, de 25 de julho ao primeiro domingo de 
agosto, no Parque do Império e no Parque Dr. José Gama, em horários distintos.

Marcha Luminosa
É uma marcha de alegria, de fantasia e de magia. Participam nela vários 
carros alegóricos ricamente decorados e grupos de samba e de animação 
de rua. É um dos momentos altos das festas que atrai milhares de pessoas.

Noite dos Bombos
É um dos momentos mais marcantes das festas, embora não seja 
organizada pela Confraria, mas sim pela Comissão de Bombos. Começa 
com um convívio no Santuário de N.ª Sr.ª do Amparo e termina nas ruas 
da cidade a altas horas da madrugada com milhares de tocadores de 
bombos de todas as idades e proveniências a espalhar alegria.

Majestosa Procissão 
em honra de N.ª Sr.ª do Amparo
É o momento mais emotivo das festividades em que milhares de crentes 
exteriorizam a sua fé orando e cumprindo promessas ao ritmo da belíssi-
ma procissão que percorre as principais ruas de Mirandela e que termina 
em êxtase no Santuário N.ª Sr.ª do Amparo.

Espetáculos Pirotécnicos
As margens do rio Tua enchem-se de público para assistir aos grandiosos 
espetáculos de fogo-de-artifício que nos últimos dois dias das festas 
enchem de música e cor o céu noturno de Mirandela.

F



PROGRAMA DAS FESTAS

23 Julho | Quinta-feira
20:00 – PROCISSÃO DE VELAS 
21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

24 Julho | Sexta-feira
21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

25 Julho | Sábado
08:00 – Salva de Morteiros e Arruada pela Cidade | Início das Festas de Nossa Senhora do 
Amparo e Cidade de Mirandela
08:00 – Missa Matinal (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

10:00 – EUROPEAN CONTINENTAL CHAMPIONSHIP CIRCUIT AND FREESTYLE
GRAND PRIX OF MIRANDELA
21:00 - Torneio de Ténis (Parque Dr. José Gama)

21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:45 – ORQUESTRA ESPROARTE (Parque do Império)

22:30 – GRANDE NOITE DE KICK-BOXING (Parque do Império)

24:00 – CELA 5-0 (Parque Dr. José Gama)

02:00 – MUNDO SECRETO (Parque Dr. José Gama)

26 Julho | Domingo
08:00 – Missa Matinal (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

10:00 – EUROPEAN CONTINENTAL CHAMPIONSHIP CIRCUIT AND FREESTYLE 
GRAND PRIX OF MIRANDELA
21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:45 – APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE BALLET  - Ana Pinto

22:00 – JOSÉ ALBERTO REIS (Parque do Império)

24:00 – BISCOITO INTERRONPIDO (Parque Dr. José Gama)

27 Julho | Segunda-feira
08:00 – Missa Matinal (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

22:00 – BANDA FILARMÓNICA 1º DE MAIO (Parque do Império)

24:00 – DA CHICK (Parque Dr. José Gama)

28 Julho | Terça-feira
08:00 – Missa Matinal (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

22:00 – PEDRO MIGUEL E A SUA BANDA (Parque do Império)

24:00 – BANDA HI-FI (Parque Dr. Jose Gama)

29 Julho | Quarta-feira
08:00 – Missa Matinal (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:45 – AULA ABERTA E DEMONSTRAÇÃO DE ZUMBA FITNESS - Diana Costa

22:00 – ROSINHA (Parque do Império)

24:00 – XIBATA & YARD MOVEMENT BAND (Parque Dr. José Gama)

30 Julho | Quinta-feira
08:00 – Missa Matinal (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:45 – AULA ABERTA E DEMONSTRAÇÃO DE HIPHOP/TUADANCE - Diana Pereira

22:00 – 4 MENS (Parque do Império)

23:00 – AULA ABERTA E DEMONSTRAÇÃO DE KIZOMBA E DANÇAS LATINAS - Nuno Moreira

23:30 – BRUNA TATIANA (Parque Dr. José Gama)

01:00 – FRANK & ROGG (Parque Dr. José Gama)

31 Julho | Sexta-feira
08:00 – Missa Matinal (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

13:15 – PASSAGEM DA II ETAPA DA 77ª DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA
21:00 – NOVENA (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

22:00 – ARRUADA NOTURNA “Grupo de Bombos e Gaitas de Foles Amigos dos Galegos”
22:30 – GRANDIOSA MARCHA LUMINOSA (REGINORDE, Av. das Amoreiras, R. da República, Antig. Quartel dos Bombeiros)

00:30 – RUI MIGUEL (Parque do Império)

01:00 – ELES AI ESTÃO!!! TRADICIONAL E FAMOSA NOITE DOS BOMBOS DE MIRANDELA
01:30 – BANDA RED (Parque Dr. José Gama)

04:00 – RICKY G (Parque Dr. José Gama)

05:00 – MR. TURNSPIT (Parque Dr. José Gama)

01 Agosto | Sábado DIA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO
08:00 – ARRUADA PELOS BAIRROS E RUAS DA CIDADE
12:00 – ESPECTACULO MUSICAL COM BANDA FILARMONICA DE VALPAÇOS (Rua da República)

18:00 – MAJESTOSA PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO
20:00 – MISSA
21:00 – VENDA DE FLORES DOS ANDORES (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

21:45 – AULA ABERTA E DEMONSTRAÇÃO DE ZUMBA FITNESS - Nuno Moreira

22:00 – Grupo de Baile ORQUESTRA ALTA TENSÃO (Parque do Império)

00:00 – MARKBROOK B2B TIAGO CERQUEIRA feat. LUCAS BRANCO PERCUSSION (Parque Dr. José Gama)

00:30 – 1.ª SESSÃO - GRANDIOSO ESPETÁCULO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO
01:15 – 2.ª SESSÃO - GRANDIOSO ESPETÁCULO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO 
02:45 – FUNKYOU2 (Parque Dr. José Gama)

04:45 – DJ ENERGI (Parque Dr. José Gama)

02 Agosto | Domingo
21:00 – Leilão de Oferendas (Santuário de Nossa Senhora do Amparo)

22:00 – TÂNIA SAMPAIO (Parque do Império)

00:00 – Fogo-de-artifício de encerramento das FESTAS DE NOSSA SENHORA DO AMPARO E 
CIDADE DE MIRANDELA 2015

Festas da Cidade de
Mirandela e

de Nossa Senhora do Amparo 


