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A Agenda Municipal é uma publicação editada pelo 
Município de Mogadouro, com o objetivo exclusivo de 
comunicar informação de interesse público emanada pelos 
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pela devolução de qualquer material enviado para a 
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publicitária.
O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido na 
totalidade ou em parte sem prévia autorização escrita do 
Município de Mogadouro.

As informações para a próxima edição da Agenda 
Municipal para os meses de julho, agosto e setembro de 
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para o seguinte e-mail: turismo@mogadouro.pt.

A programação dos eventos anunciados na Agenda 
Municipal pode ser alterada por motivos imprevistos.
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Mogadouro vive hoje um tempo único, marcado 
pelos efeitos da crise pandémica, que nos obrigou 
a reequacionar o conceito de “normalidade” e a 
repensar tudo aquilo que, enquanto pessoas e 
enquanto comunidade, dávamos como adquirido.

Houve perdas a todos os níveis que importam para 
uma gestão autárquica eficaz e abrangente. A cultura 
recolheu-se ao meio digital, pelo que a maioria dos 
mogadourenses deixou de poder usufruir das mais 
variadas manifestações artísticas que habitualmente 
se expressavam nos espaços culturais do concelho.

Houve quebras para a economia, fruto das 
restrições na afluência aos espaços públicos e 
comerciais e também em razão da recessão a nível 
global.

Houve um intervalo demasiado prolongado 
no modelo de educação regular, que obrigou 
toda a comunidade escolar a um esforço de 
adaptação inédito, com custos para os resultados 
de aprendizagem e de desenvolvimento social dos 
alunos, com custos para a capacidade de resiliência 
dos docentes, perante um cenário de atividade 
pedagógica inesperado, com custos para as famílias, 
que se viram forçadas a responder a necessidades de 
tecnologias e equipamentos imprevistos, enquanto 
os seus rendimentos diminuíam devido às sucessivas 
ordens de confinamento.

Houve um agravamento das condições de acesso 
aos cuidados de saúde, porque a COVID-19 se impôs 
sobre as outras doenças, absorvendo grande parte 
dos recursos humanos, económicos e físicos do nosso 
sistema de saúde.

Houve, enfim, um período de retrocesso 
causado pela pandemia, que, aliado a um período 
de estagnação no que se refere às políticas de 
crescimento implementadas pelo Município, provocou 
um decréscimo geral na qualidade de vida dos 
mogadourenses.

Hoje, decorridos pouco mais de 5 meses do início 
deste mandato, podemos afirmar, com confiança, 
que já há sinais de recuperação deste período menos 

positivo, se não ao nível dos resultados, certamente 
que sim ao nível das medidas tomadas para trazer a 
Mogadouro este tempo novo. 

Há neste momento um conjunto de Regulamentos 
em vigor que vão apoiar as famílias com as despesas 
realizadas com a educação dos seus filhos, funcionando 
simultaneamente como um instrumento de apoio 
financeiro, como uma ferramenta de promoção da 
igualdade no acesso à educação e como um fator de 
atratividade territorial.

Há também novas oportunidades para os 
empresários dedicados à agricultura e à pecuária, 
assegurando apoios ao estabelecimento e ao 
investimento nas explorações.

Há ainda um enorme crescimento no índice de 
execução das obras que se encontravam em curso 
e verificou-se o aumento do cofinanciamento de 
projetos, que levámos à taxa máxima.

Há uma nova, e dinâmica, carteira de projetos a 
realizar nos próximos anos, capazes de consolidar os 
objetivos de desenvolvimento integrado do concelho.

Há um corpo de recursos humanos capaz e dedicado 
ao serviço deste Município, uma equipa preparada 
para apoiar os mogadourenses e o Executivo nesta 
caminhada de todos rumo ao futuro.

Há, enfim, a certeza de que os tempos se 
transformam, as pessoas mudam e os ciclos 
terminam. Para a cultura, para a economia, para a 
educação, para o desporto, para as pessoas, este é um 
tempo novo em Mogadouro, que vos convido a viver 
com alegria, aproveitando as atividades culturais em 
agenda, recorrendo às novas oportunidades criadas 
pelo Município e participando ativamente no esforço 
de recuperação deste concelho, que é de todos nós.

E porque é abril, aproveito este espaço para lembrar 
a todos os cidadãos a importância de participarem 
ativamente na vida pública, como reconhecimento 
aos que lutaram pela liberdade e para que se cumpra 
a democracia reclamada em 1974.

O Vosso Presidente e Amigo
António Joaquim Pimentel
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Para a cultura, para a economia, para a 
educação, para o desporto, para as pessoas, 
este é um tempo novo em Mogadouro
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Em 2022 Mogadouro celebrou as Amendoeiras 
em Flor num certame que ocupou os dias 5, 6, 12 
e 13 de março.

Este certame faz parte do calendário de 
eventos do Município há vários anos, tendo a 
sua regularidade sido interrompida devido ao 
aparecimento da pandemia de COVID-19.

Face ao aliviar das restrições impostas pelas 
autoridades de Saúde relativamente às medidas 
de contenção do vírus, o atual Executivo fez 
questão de retomar a realização da Feira Franca, 
como uma forma de retomar, pouco a pouco, a 
normalidade no concelho de Mogadouro.

Por prudência face à persistência de alguns 
casos de COVID, este ano as Amendoeiras em Flor, 
a Feira e as atividades desportivas e culturais 
complementares foram programadas em 
menor escala, mas procurando incluir todos os 
momentos e intervenientes que tradicionalmente 
participam neste evento.

A Feira Franca dos Produtos da Terra contemplou 
no seu programa uma atividade para divulgação e 
comercialização de produtos endógenos, tendo o 
Município de Mogadouro disponibilizado espaços 
de exposição e venda aos produtores locais que 
quiseram aderir à iniciativa.

XXXV FEIRA FRANCA
DOS PRODUTOS DA TERRA

Estiveram ainda em agenda várias atividades 
desportivas e também alguns espaços culturais, 
dinamizados pela equipa do Município e onde 
participaram centenas de pessoas, do nosso e de 
outros concelhos.

Satisfeito com os resultados alcançados nesta 
edição da Feira Franca dos Produtos da Terra, o 
Presidente da Câmara Municipal, António Pimentel, 
revela a vontade de ampliar este evento, alcançando 
uma maior participação da rede de produtores 
locais, uma maior afluência de visitantes e, no 
cômputo geral, uma maior impacto na economia do 
nosso território.

DESTAQUE



O Município de Mogadouro entende que a 
atribuição de bolsas de estudo vai contribuir 
para diminuir as despesas familiares dos 
estudantes do ensino superior, alcançando, 
desde logo, um benefício direto de economia 
para esses agregados. Ao mesmo tempo, 
esta iniciativa vai gerar alguns efeitos 
positivos secundários, como a criação de 
uma maior estabilidade psico-emocional ao 
estudante, criando-lhe melhores condições 
para prosseguir o seu percurso académico.  

Este Regulamento faz parte de um 
conjunto de iniciativas do foro socioeconómico 
programadas para ter um efeito direto a curto 
prazo – o apoio financeiro às famílias dos 
estudantes, e alguns efeitos indiretos a médio 
prazo –  o aumento das probabilidades de 
conclusão de um ciclo de estudos superiores 
por um maior número de mogadourenses, o 
aumento dos níveis gerais de formação da 
população do concelho e a criação de um 
tecido populacional altamente capacitado 
para a revitalização do nosso território.

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO 
DE BOLSAS DE ESTUDO DO 

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ESTUDANTES
PERTENCENTES A 
AGREGADOS FAMILIARES 
RESIDENTES NO CONCELHO
DE MOGADOURO

25% DA
BOLSA ATRIBUÍDA

PELOS SERVIÇOS SOCIAIS 
DOS ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO SUPERIOR

9 MESES DE BOLSA, 
COM PAGAMENTOS 

TRIMESTRAIS 

CANDIDATURA ANUAL, 
EM FORMULÁRIO 
PRÓPRIO

A educação dos mogadourenses deve 
ser encarada como uma ação prioritária, e 
contabilizada, não como uma despesa, mas 
sim como um investimento.

COMO FUNCIONA A ATRIBUIÇÃO DESTE APOIO

No passado dia 21 de 
março entrou em vigor 
o Regulamento de 
Atribuição de Bolsas de 
Estudo do Município de 
Mogadouro. 

Apesar de ter cada vez menos jovens, Mogadouro pode orgulhar-se de ter jovens 
cada vez mais instruídos, o que revela, não só a aptidão dos estudantes para a formação 
académica, mas também a importância que as famílias dão à educação dos seus filhos, 
sujeitando-se, muitas vezes, a grandes esforços económicos para poder atingir este 
objetivo de preparar os jovens para uma vida profissional de qualidade.
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O Município de Mogadouro tem vindo a 
implementar um conjunto de medidas orientadas para 
o apoio à família, para a promoção de um ambiente 
socioeducativo positivo e para a melhoria das 
condições de vida da população. É no quadro dessas 
iniciativas de concertação social, educativa, económica 
e familiar que surge o presente Regulamento.

A integração laboral das famílias e as exigências 
económicas da vida atual levam a que as respostas 
sociais para acompanhamento e cuidado das crianças 
sejam cada vez mais importantes para a construção 
de comunidades socialmente positivas e produtivas.

As creches, Amas Sociais, o Ensino Pré -Escolar 
e o ATL assumem um papel determinante para 
a conciliação entre a vida familiar e profissional, 
proporcionando às crianças um espaço seguro de 
socialização e desenvolvimento integral.

O Município de Mogadouro, tendo conhecimento da 
despesa que os agregados familiares suportam para 
ter os seus filhos integrados nestas respostas sociais 
e educativas, assume este Regulamento como uma 
ferramenta para aliviar a carga financeira suportada 
pelas famílias mogadourenses.

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 
CRECHES, AMAS SOCIAIS, ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ATL

Desenhámos para este mandato um projeto de intervenção 
orientado para a promoção da qualidade de vida dos 
mogadourenses. Esta é uma medida nascida dessa matriz, 
percursora de outras com o mesmo potencial de impactar de 
forma efetiva e muito positiva a vida no nosso concelho.

Em vigor desde 21 de março de 2022, 
este documento regulamenta uma 
medida muito aguardada pelas famílias 
mogadourenses.

COMO FUNCIONA A ATRIBUIÇÃO DESTE APOIO

CANDIDATURA ANUAL AO APOIO
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PRÓPRIO DISPONIBILIZADO 

PELO MUNICÍPIO DE MOGADOURO

PAGAMENTO DAS RESPOSTAS SOCIAIS E EDUCATIVAS É 
EFETUADO PELAS FAMÍLIAS, TODOS OS MESES

SOLICITAÇÃO DE COMPROVATIVO DO PAGAMENTO REALIZADO

ENCAMINHAMENTO DO COMPROVATIVO DE PAGAMENTO PARA 
O MUNICÍPIO DE MOGADOURO, ATÉ AO DIA 20 DE CADA MÊS

RECEBIMENTO MENSAL DO REEMBOLSO DA TOTALIDADE DO PAGAMENTO EFETUADO

1

2

3
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De igual modo, e considerando a importância 
da educação para o desenvolvimento da sociedade 
a médio e longo prazo, o Município de Mogadouro, 
no âmbito das suas responsabilidades sociais e das 
suas políticas educativas, concebe este Regulamento 
como um mecanismo que permitirá proporcionar a 
todas as famílias, em igualdade de oportunidades, a 
possibilidade de uma educação de qualidade.
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REGULAMENTO DE 
APOIO À INICIATIVA 
EMPRESARIAL E 
ECONÓMICA NAS ÁREAS 
AGRÍCOLA E PECUÁRIA 
DO MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO

Sei, por experiência própria, que 
as atividades tradicionais do concelho 
precisam de se adaptar aos paradigmas da 
modernidade, não só para sobreviver, mas 
sobretudo para poder resistir num mercado 
cada vez mais competitivo. 

Este Regulamento vem apoiar a instalação 
de um novo modelo de empresário agrícola 
no concelho de Mogadouro, mais robusto 
e mais preparado, ao mesmo tempo que 
fomenta a introdução de novas metodologias 
de trabalho, permitindo consolidar os 
conhecimentos e técnicas tradicionais, numa 
perspetiva de evolução e de crescimento.

Nova medida de 
apoio à economia 
rural incentiva ao 
investimento nas 
explorações

Este Regulamento Municipal 
entrou em vigor a 21 de 
março e veio contribuir para 
o desenvolvimento real do 
concelho de Mogadouro.

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
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As atividades agrícolas e pecuárias 
são essenciais para o mundo rural, e, 
especificamente, para o concelho de 
Mogadouro, assentando a sua economia 
fundamentalmente na pequena exploração 
agropecuária de natureza familiar, 
caraterizada pela notória insustenta-
bilidade financeira, face aos elevados 
custos associados à produção, fator que 
contribui para que sejam negligenciadas 
as responsabilidades em termos de 
saúde pública e animal, para o próprio 
desaparecimento da atividade, para o 
défice de desenvolvimento económico local 
e para a falta de dinamismo empresarial.

Neste contexto, a Câmara Municipal 
optou por introduzir este instrumento de 
apoio financeiro aos produtores agrícolas 

e pecuários, com o propósito de apoiar a 
sua fixação, apoiar o rejuvenescimento do 
grupo de operadores destas atividades, e 
dinamizar a atividade económica local.

Assim, o Regulamento agora entrado 
em vigor configura um meio idóneo para 
permitir o incremento das condições de 
produtividade, quer em qualidade, quer em 
quantidade, na medida em que os custos de 
exploração são atenuados, encontrando-
se tal medida plenamente justificada no 
âmbito das atribuições autárquicas.

O apoio financeiro a conceder aposta 
na produtividade, mas também na 
sensibilização dos produtores para a 
importância do cumprimento das regras 
de saúde pública, de saúde animal e de 
proteção ambiental.

QUAIS SÃO OS APOIOS PREVISTOS NESTE REGULAMENTO
 Bovinos
 Ovinos
 Caprios

 Suínos
 Cunículas
 Apícolas

SANIDADE ANIMAL - 100%

 Espedrega
 Outras operações destinadas
   à plantação

PREPARAÇÃO DOS TERRENOS

 Amendoal
 Olival PLANTAÇÃO Vinha

 Pomar de Macieira

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
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O Plano Plural de Investimento (PPI) para este ano 
tem uma dotação financeira de cerca de 23,5 milhões 
de euros, que serão investidos numa estratégia 
de desenvolvimento pautada por imperativos de 
equidade, coesão e competitividade para todo o 
concelho de Mogadouro. 

Atendendo às liberdades e aos limites da 
legalidade, o primeiro PPI programado pelo atual 
Executivo é expressivo de um novo modelo de 
gestão, que procura preparar o território para novos 
investimentos, projetando em 2022 as grandes 
iniciativas que nos anos vindouros vão consolidar 
esta nova fase de crescimento.

Encontram-se em fase de audiência prévia e 
disponíveis para consulta na página do Município, os 
seguintes Projetos de Regulamento:

Projeto de Regulamento de Apoio ao 
Investimento e Criação de Emprego do 
Município de Mogadouro;

Projeto de Regulamento Municipal de 
Habitação Social;

Projeto de Regulamento da Escola de 
Atletismo Municipal de Mogadouro;

Projeto de Regulamento interno para atribuição 
de pré-reforma aos trabalhadores do Município 
Mogadouro;

Projeto de Regulamento de Incentivo à 
Recuperação do Património Edificado 
Concelhio (RIRPEC).

Foi também publicado, no dia 23 de fevereiro, o 
Edital que dá publicidade ao Início do Procedimento 
de elaboração do Regulamento Geral do Complexo 
Desportivo Municipal.

Documentos disponíveis em: www.mogadouro.pt

GESTÃO PERMANENTE

Desde a tomada de posse do atual Executivo 
foram deferidos pedidos de apoio à criação de 33 
postos de trabalho. 

Foram informados outros 7 pedidos de apoio, que 
resultaram indeferidos, ou que estão a aguardar a 
junção de elementos em falta para nova avaliação.

APOIOS À CRIAÇÃO DE 
POSTOS DE TRABALHO

Orçamento Municipal

23,5 MILHÕES 
DE EUROS 
PARA 2022

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
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O Núcleo Museológico de Mogadouro integra a 
carteira de projetos a realizar pelo Município durante 
os próximos anos.

Este espaço dedicado à organização, exposição e 
valorização do património etnográfico do concelho 
ficará instalado junto ao Castelo, na antiga “Casa do 
Doutor Alves”, que foi doada ao Município há cerca de 
20 anos.

O processo de implementação desta estrutura 
dedicada à valorização da cultura local iniciou no 
passado dia 25 de fevereiro, com a assinatura de um 
protocolo entre o Município de Mogadouro e o Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB), prevendo a intervenção 
da Museóloga da Escola Superior de Educação nos 
trabalhos de identificação, seleção, classificação e 
organização dos elementos do património material 
e imaterial geneticamente ligados a Mogadouro que 
virão a integrar o acervo desta estrutura vocacionada 
para a dinamização cultural e turística do concelho.

O edifício protocolado encontra-se no Largo 
Trindade Coelho. Atualmente o rés-do-chão da Casa 
das Associações acolhe um espaço de exposição do 
acervo musical relacionado com a gaita de foles, que 
será mantido.

O Presidente da Câmara, António Pimentel, 
acredita que a instalação da Associação Comercial 
neste mesmo edifício poderá ser um fator de 
dinamização deste núcleo dedicado à exposição da 
cultura local, que se encontra estagnado.

Revela ainda que as empresas locais são o 
principal fator de desenvolvimento, sustentabilidade 
e equilíbrio para o território e avançou que conta 
com a ACISM Mogadouro para a promoção conjunta 
de iniciativas inovadoras e projetos competitivos que 
possam lançar uma nova fase de crescimento entre 
as empresas locais.

TURISMO | CULTURA | 
NÚCLEO MUSEOLÓGICO 

DE MOGADOURO

A Câmara Municipal de Mogadouro e a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Mogadouro 
(ACISM) celebraram  um contrato de comodato mediante o qual foi outorgado à ACISM o direito 
a estabelecer a sua sede e o seu centro de operações na Casa das Associações.

COOPERAÇÃO 
INSTITUCIONAL PARA 

IMPULSIONAR A 
ECONOMIA LOCAL

Este foi o primeiro passo para uma parceria local 
ativa entre dois agentes chave no nosso concelho. 
Contamos com todos os mogadourenses e, em 
particular, com os empresários, para fortalecer esta 
iniciativa.

O contrato de Comodato foi assinado no dia 04 
de fevereiro, pelo Presidente do Município e pelo 
Presidente da ACISM, João Neves.
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As candidaturas foram submetidas no dia 22 de 
novembro de 2021, tendo exigido um grande esforço 
de toda a equipa de trabalho. Mas como o trabalho é 
sempre percussor do sucesso, a dedicação investida 
foi recompensada com a aprovação do financiamento 
das obras propostas, no valor de um milhão e 
quinhentos mil euros a fundo perdido.

Este valor será investido nas seguintes obras 
municipais:

Remodelação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação do Azinhoso - Rede 
de saneamento;

Remodelação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação do Azinhoso - Rede 
de Abastecimento de Água;

Remodelação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação de Meirinhos;

Remodelação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação de Castelo Branco;
 
Barragem de Bastelos – Remodelação da ETA de 
Bastelos.

Estes projetos enquadram-se nas iniciativas previstas 
no Roteiro para o Desenvolvimento Sustentável e 
Integrado das Terras de Miranda, Sabor e Tua e vão 
contribuir de forma efetiva para diminuir as graves 
assimetrias regionais na oferta de serviços. 

ASSINATURA DE CONTRATOS DE 
FINANCIAMENTO
1.5 MILHÕES DE EUROS PARA INVESTIR NA REDE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO DO CONCELHO

Nos primeiros dias deste mandato, o atual Executivo  assumiu o desafio 
de preparar e submeter 5 candidaturas ao Programa Operacional para a 
Sustentabilidade e Eficiência na Utilização de Recursos (PO SEUR).

Ao avançar com esta Remodelação da ETA de 
Bastelos, o Município de Mogadouro procura mitigar 
os problemas relacionados com o abastecimento de 
água a partir desta estrutura, bem conhecidos pelos 
mogadourenses.

O Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, 
António Pimentel, assinou os contratos relativos 
ao financiamento aprovado no dia 25 de Fevereiro, 
numa cerimónia presidida pela Senhora Secretária 
de Estado do Ambiente e Ação Climática, Inês dos 
Santos Costa.



Nos primeiros 5 
meses de gestão deste 
mandato municipal, o 
Executivo dedicou-se 
ativamente à prospeção 
de financiamento 
para os projetos que 
se encontravam em 
desenvolvimento e para 
novas iniciativas.

Conhecedor do 
funcionamento do 
sistema de financiamento 
regional, nacional e 
comunitário, o Presidente 
da Câmara conseguiu 
posicionar-se no debate 
inter-institucional 
e ver aumentado o 
financiamento das 
obras em execução e 
ainda aprovar novas 
candidaturas submetidas 
desde novembro 
passado.

NOVOS PROJETOS E EVOLUÇÃO
EM OBRAS TRANSITADAS

OBRAS EM CURSO
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- Requalificação da Avenida do Sabor
- Ginásio Municipal
- Museu do Moderno Escondido
- Casa Mortuária de Mogadouro
- Requalificação do Bairro de S. José
- Ligação do Bairro do Valado ao Complexo Desportivo
- Núcleo Museológico de Mogadouro
- Pavimentação do caminho de ligação Urrós-Bemposta
- Pavimentação do caminho do Rodelão, entre Vale da Madre e Azinhoso
- Remodelação de 12 escolas primárias para turismo local
- Construção de Rotunda na Avenida de Espanha
- Remodelação das infraestruturas básicas de Azinhoso
- Remodelação do Piso 0 dos Paços do Concelho
- Sabor Lake Eco Resorts – Medal e Ponte de remondes
– Parque Biológico do Juncal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

NOVOS PROJETOS ADJUDICADOS

Reabilitação de 32 habitações 
sociais do antigo Bairro Fundo 
de Fomento

Recinto de Valorização das 
Raças Autóctones - EPVARA
Reabilitação do Pavilhão 
Multiusos de Mogadouro / 
Antigo Mercado do Gado

Arruamentos e pavimentação 
de Sanhoane e Vale de Porco 
com alteração para pavimento 
com paralelo de granito na zona 
histórica das localidades

A percentagem de financiamento encontrava-se em 46% do valor total 
elegível. Neste momento a obra está financiada à percentagem máxima, 
de 85% e ainda assegurámos cerca de 200 Mil euros para o processo de 
revisão de preços.

Neste momento a obra  já está financiada à percentagem máxima, de 
85%, no valor de 936 137,08€.
Esta obra tem um investimento total de 1 213 375,31€ e só estava 
financiada em 179 993,56€
Neste momento a obra já integra a nossa lista de projetos para submeter 
no processo de overbooking cuja abertura se prevê para o fim do mês de 
junho, de forma a poder aumentar o financiamento a fundo perdido até 
à taxa máxima de 85%.

Estas duas obras somam um investimento total de 987 352,98. Também 
integram a nossa lista de projetos para submeter no processo de 
overbooking.

PROJETOS COM AUMENTO DE FINANCIAMENTO

OBRA VALOR FINANCIADO

- Barragem de Bastelos - Remodelação da ETA
- Remodelação da rede de abastecimento de 
água, saneamento e pavimentação de Meirinhos
- Remodelação da rede de abastecimento de 
água, saneamento e pavimentação de Castelo 
Branco
- Remodelação da rede de abastecimento de 
água, saneamento e pavimentação do Azinhoso 
- Rede de saneamento ;
- Remodelação da rede de abastecimento de 
água, saneamento e pavimentação do Azinhoso 
- Rede de Abastecimento de Água

- Reformulação integral da candidatura “Cultura 
para Todos”

- Projeto REACT_FORESTWATERUP, para 
florestação estratégica nas margens do rio Sabor 
e abertura de vias de acesso.

1.500 Milhões de financiamento
85% do investimento total elegível

NOVAS CANDIDATURAS A FUNDOS ESTRUTURAIS

OBRA VALOR FINANCIADO

189 mil euros de financiamento
85% do investimento total elegível

Candidatura submetida em parceria com o IPB,
com um orçamento de 1 Milhão de euros,

financiada a 100%.



Disponibilização de um computador portátil ao Centro de Saúde de Mogadouro para ser usado nas operações 
de vacinação à população;
Organização e manutenção do espaço de vacinação na Casa da Cultura, bem como do equipamento de apoio 
utilizado nas operações de vacinação;
Disponibilização de 4 funcionários do Município para apoio permanente a todas as atividades de vacinação, 
em regime programado e em regime de casa aberta;
Articulação com médicos externos para permitir a realização de ações de vacinação em dias de Casa Aberta;
Disponibilização de refeições ao pessoal de saúde e apoio, quando solicitado e justificado;
Realização do serviço de recolha e transporte de vacinas, sempre que solicitado pelo Centro de Saúde.
Organização das ações de vacinação em regime de casa aberta, juntamente com as juntas de freguesia e 
transporte dos cidadãos de todo o concelho para o centro de vacinação;

Disponibilização de instalações municipais para instalação do centro de testagem da Unidade Local de Saúde;
Disponibilização de funcionários municipais para apoio às ações de testagem;
Realização do serviço diário de recolha e transporte de testes, entre o Centro de Saúde de Mogadouro e os 
laboratórios da ULS, em Macedo, Bragança e Mirandela;
Transporte de munícipes infetados com COVID-19, ou em isolamento profilático, para realização de testes, 
mediante acordo celebrado com os Bombeiros Voluntários de Mogadouro;

O Município criou um cabaz de alimentos básicos, que entrega aos agregados carenciados que se encontram 
em isolamento. 
Sempre que os serviços sociais do Município, a Segurança Social de Mogadouro, as Juntas de Freguesia, a 
CPCJ ou outro parceiro social comunicam a existência de casos de carência alimentar entre cidadão isolados, 
o Município agiliza de imediato a entrega do cabaz de alimentos.

COVID-19
CORONAVÍRUS

Ações desenvolvidas no âmbito dos esforços de 
prevenção e combate à pandemia de COVID-19
VACINAÇÃO

TESTAGEM

SUPORTE SOCIAL

PARCERIAS POR MOGADOURO

 página 12



A 11 de março de 2020, a Organização Mundial 
de Saúde classificou a infeção provocada pelo vírus 
SARS-CoV-2 como pandemia mundial. Em Portugal, 
perante esta situação de calamidade pública, foi 
decretado Estado de Emergência Nacional.

A pandemia por Covid-19 colocou uma enorme 
pressão sobre todo o sistema de saúde e em 
particular sobre o Serviço Nacional de Saúde.

O envolvimento dos Cuidados de Saúde Primários, 
e a necessidade urgente  de uma rápida adaptação aos 
novos contextos, criando diferentes procedimentos e 
planos de contingência, em permanente readaptação, 
de forma a garantir uma resposta adequada à nossa 
população foi uma realidade.

Face a estas alterações exigentes da pandemia, 
verificou-se uma redução na capacidade de 
atendimento de utentes, com patologias agudas e 
crónicas em consultas presenciais.

Volvidos dois anos do início da pandemia da 
Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, mantêm-
se repercussões não apenas de ordem médica e 
epidemiológica em escala global, mas também 
repercussões e impactos sociais, económicos, 
políticos, culturais e históricos sem precedentes na 
história recente das epidemias.

A estimativa de infetados e mortos concorre 
diretamente com o impacto sobre os sistemas de 
saúde, com a exposição de populações e grupos 
vulneráveis, a sustentação económica do sistema 
financeiro e da população, a saúde mental das 
pessoas em tempos de confinamento e temor pelo 
risco de doença e morte, acesso a bens essenciais 
como alimentação, medicamentos, transporte, entre 
outros.

As entidades locais: Câmara Municipal, Proteção 
Civil, GNR, Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, 
Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia, Escola 
e Juntas de Freguesias do Concelho de Mogadouro, 
mantiveram preocupações conjuntas e desde o 
início da pandemia que reuniram/articularam 
continuamente e concertaram esforços, através de 
mensagens claras e coerentes para o público sobre 
as medidas necessárias para conter a propagação 
do vírus, divulgando e acompanhando todas as 
orientações e normas da DGS e do Departamento 
de Saúde Pública. Temos, ainda, que enaltecer a 
contribuição que cada Mogadourense deu para o 
bem-estar comum. 

Esta pandemia revelou que há necessidades 
de resposta aos nossos utentes e que é urgente 
retomar a atividade assistencial planeada, um 
investimento futuro em consultas de telesaúde e a 
criação de infraestruturas, de forma a melhorar a 
reorganização da prestação de cuidados de saúde, 
tendo em atenção as particularidades da nossa 
população.

Dar continuidade ao envolvimento de todas as 
autoridades e população nas medidas de prevenção 
e tratamento, até que a evolução favorável e 
sustentada dos indicadores epidemiológicos permita 
a sua reversão. Manter uma boa comunicação e 
articulação com as instituições locais, para todos 
juntos servirmos melhor a nossa comunidade. 

O IMPACTO DA PANDEMIA 
NO CONCELHO DE MOGADOURO
Ações de cooperação para a prevenção e combate

Centro de Saúde de Mogadouro, ULSNE

NÚMEROS DOS ESFORÇOS DE 
COMBATE EM MOGADOURO 

4898 TESTES DESDE O INÍCIO 
DA PANDEMIA 

7390 VACINAS 1ª DOSE
86,12% DA POPULAÇÃO

6922 VACINAS – 2ª DOSE
80,67% DA POPULAÇÃO

5256 VACINAS 3ª DOSE
75,62% DA POPULAÇÃO

206
CRIANÇAS VACINADAS 
91,61% DA POPULAÇÃO 
INFANTIL (5 AOS 11 ANOS)

PARCERIAS POR MOGADOURO
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Texto do Centro de Saúde de Mogadouro



A NOSSA CÂMARA
O concelho de Mogadouro é servido por um conjunto de serviços públicos localmente 

administrados pela Câmara Municipal. Os serviços prestados pela Autarquia são 
essenciais para a qualidade de vida do território e das pessoas que nele habitam.

Numa ação de proximidade entre os serviços municipais, os trabalhadores que os 
desenvolvem e os cidadãos que deles usufruem, o Município de Mogadouro vai utilizar 
esta rubrica da Agenda Municipal para apresentar os seus departamentos técnicos e 
operacionais.

DIVISÃO DE ÁGUAS, 
SANEAMENTO E 

AMBIENTE

1 Informação recolhida em: https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html 

A Divisão de Águas, Saneamento e Ambiente (DASA) tem os seus escritórios no piso 
térreo do edifício dos Paços do Concelho. É uma estrutura orgânica que comporta nove 
áreas de serviço diferentes e um total de 28 trabalhadores, coordenados e orientados 
pelo Eng.º José Joaquim Pinto, Chefe de Divisão.

Este serviço tem como missão, em geral, o exercício das atribuições e competências 
municipais em matéria de ambiente, o abastecimento de água potável à população, o 
sistema de saneamento de águas residuais, a recolha e tratamento de resíduos sólidos 
urbanos e a gestão do cemitério da vila.

Para termos uma imagem da importância do trabalho desenvolvido a partir deste 
serviço municipal, é importante considerar que o concelho de Mogadouro tem 8301 
habitantes e 7337 alojamentos1, dispersos por 56 localidades, num território total de 
760,6 km2.

SERVIÇOS MUNICIPAIS
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Vale sempre a pena conhecer e reconhecer o trabalho de 
quem está ao serviço da população, por isso, em nome de 
cada um dos mogadourenses, agradecemos à DASA pelo 
seu labor, profissionalismo e dedicação.

A tarefa de manter em boas condições redes 
de abastecimento de água potável e estruturas de 
saneamento numa área tão vasta exige um grande 
trabalho de organização por parte das chefias, bem 
como muita dedicação de cada um dos trabalhadores 
afetos a estes serviços.

Além dos serviços prestados em horário regular, a 
DASA tem sempre uma equipa de serviço permanente, 
pronta a atuar em qualquer situação imprevista 
comunicada pelos munícipes.

DE ONDE VEM A ÁGUA 
DOS MOGADOURENSES?

A água consumida no concelho de Mogadouro é 
captada, tratada e distribuída a partir de três Estações 
de Tratamento de Água (ETA), localizadas em Bastelos, 
Cardal do Douro e Sambade, subsistindo ainda uma 
parte do território que é servida por sistemas de água 
independentes – todo o sector nascente do concelho, 
compreendendo as localidades de Vilariça, Variz, 
Castanheira, Sanhoane, Estevais, Bruçó, Vilar do 
Rei, Zava, Vila de Ala, Paçó, Santiago, Vila dos Sinos, 
Vilarinho dos Galegos, Ventoselo e a localidade de 
Salgueiro, na Freguesia de Paradela, que é abastecida 
através de um furo.

A manutenção e operação das ETA’s, tanto ao 
nível estrutural como relativamente ao controlo e 
qualidade da água, requer a intervenção diária de 
recursos humanos variados e especializados, sendo 
preocupação do Município a preparação adequada 
dos trabalhadores e a existência de pessoal com 
competências técnicas adequadas para o desempenho 
destas funções, com tão elevado potencial de impacto 
direto na vida dos munícipes.

A DASA EM NÚMEROS (2021)

28
2203
99
10
190 241
939 737

SERVIÇOS EFETUADOS PELO 
SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO

TRABALHADORES

SERVIÇOS EFETUADOS PELAS 
EQUIPAS PERMANENTES

VIATURAS AO SERVIÇO

Km PERCORRIDOS PELAS 
EQUIPAS DA DASA

m3 DE ÁGUA DISTRIBUÍDA NO 
CONCELHO DE MOGADOURO

SERVIÇOS MUNICIPAIS
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Neste dia dedicado ao reconhecimento do papel da mulher na sociedade, o Executivo 
Municipal distribuiu rosas a todas as funcionárias da autarquia. 
Além de servir para prestar a devida homenagem às mulheres do concelho de 
Mogadouro, esta foi mais uma ação de contacto direto com a população, permitindo 
auscultar os cidadãos e renovar o conhecimento da realidade social.
Esta atividade foi organizada pelo Gabinete do Presidente.

Horário livre das 15:00 às 20:30 horas;
O agendamento deixa de ser necessário;
Lotação máxima de 16 utilizadores em 
simultâneo;
Os treinos não devem exceder a duração de 
1 hora e 30 min;
Os equipamentos devem ser higienizados 
pelos utilizadores após utilização;
É permitido o acesso aos balneários para 
equipar e banhos.
Deverão ser mantidas na mesma, todas 
as etiquetas e precauções de higiene e 
segurança, por forma a minimizar alguma 
questão que possa pôr em causa o possível 
funcionamento do ginásio, principalmente 
as medidas relativas à COVID-19 ainda em 
vigor.

GINÁSIO MUNICIPAL 

A partir de abril serão retomadas as sessões de 
atividade física nas freguesias que demonstraram 
esse interesse junto da Câmara Municipal.

Por motivos de falta de professores para a 
monitorização destas atividades, as mesmas 
decorrerão apenas 2 vezes por mês em cada aldeia.

Entretanto, o Senhor Presidente da Câmara já 
está a diligenciar pelo suprimento desta falta de 
professores de educação física, prevendo-se para 
breve o início do procedimento para admissão de dois 
novos profissionais desta área, uma ação que nos 
permitirá voltar a ter o número de professores que 
existiu até 2018 e que nos permitia chegar a todas as 
localidades e desenvolver plenamente  as atividades 
programadas.

Informe-se sobre os dias e horários das atividades 
de educação física na sua localidade junto do seu 
Presidente de Junta.

AULAS DE ATIVIDADE FÍSICA NAS 
ALDEIAS DO CONCELHO

8 DE MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

AÇÃO DE PROXIMIDADE

Desde 21 de março, o Ginásio Municipal 
de Mogadouro oferece novos horários e 
condições de utilização.












AÇÃO DE PROXIMIDADE
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ATIVIDADES TERRA
ESCOLINHAS DE FUTEBOL 
Dos 4 aos 8 anos
Quartas e sextas 
17h:30 – 19h:30
GIRA VOLEI / VOLEIBOL
Terças e quintas 
17h:30 – 19h:30
ATLETISMO
Quartas
17h:30 – 19h00

AULAS DE GRUPO
segunda-feira
18h:00 – 19h:00
quinta-feira
19h:00 – 20h:00
GINÁSIO – CÁRDIO-MUSCULAÇÃO
segunda-feira a sexta-feira
15h:00 ás 20h:30

GABINETE MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO
ATIVIDADES 2º TRIMESTRE 2022

ATIVIDADES AQUÁTICAS
Piscina Municipal Coberta
NATAÇÃO PARA BÉBÉS (6 meses a 3 anos)
Quarta 
 17h:30 – 19h:00
NATAÇÃO PARA CRIANÇAS ( mais de 3 anos)
Segunda – Terça – Quinta
17h:30 – 19h:00
NATAÇÃO PARA ADULTOS
quinta-feira
19h:15 – 20h:00
HIDROTERAPIA
Segunda- terça-
10h:15 – 11h:00
HIDROGINÁSTICA
Terça- Quinta
19h:15 – 20h:00
HIDROGINÁSTICA PARA 3ª IDADE
Segunda- Terça- Quinta  
9:15h-10:00h

DESPORTO
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A Piscina Municipal de Mogadouro já se encontra 
aberta ao público desde o dia 19 de março.
Atualmente a piscina está aberta com a modalidade de 
aulas livres, mas  a partir de abril estarão disponíveis, 
mediante inscrição, as seguintes atividades:

• Aula de hidroginástica para bebés
• Aula de hidroginástica para crianças
• Aula de hidroginástica para adultos
• Natação
• Aqua Cross Training

PISCINA MUNICIPAL COBERTA

HORÁRIO



 página 18

SEGUNDAS
13h às 14h – Coro infantil 1º/2º anos
(1º CEB JI de Mogadouro)
17:30 às 18:30 – Gaita de fole iniciação
(Casa da Cultura)
18:30 às 19:30 – Gaita de fole I
(Casa da Cultura)

ATELIERS DE MÚSICA

CIMR E MÚSICA

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO MUNDO RURAL 
Mónica Ferreira| Técnica de Antropologia 

Além das visitas guiadas realizadas diariamente, durante os meses abril, maio e 
junho de 2022, serão efetuadas as seguintes atividades:

Exposição “Objetos com história”
15 de maio a 15 de novembro 
Esta exposição composta por objetos antigos, dá-nos a 
conhecer modos de vida das populações rurais. Estará patente 
no CIMR do dia 15 de maio ao dia 15 de novembro de 2022. 

Atividades Interativas             
15 de junho a 15 de novembro 
As atividades interativas relacionadas com as Artes e Ofícios 
Ancestrais convidam à descoberta de saberes e fazeres 
tradicionais pertencentes ao nosso valioso património imaterial. 

Atelier de culinária/pintura/construção
Atividade realizada sob marcação 
Horário: 09h30-12h30/14h30-16h30 
Público: Infantil/Sénior 
O atelier de culinária, pintura e construção tem como objetivos: 
estimular o gesto criativo individual a partir da prática direta com 
materiais e técnicas diversas; estimular a prática do desenho e 
da pintura como formas de expressão; desenvolver a observação 
e a imaginação pela realização de exercícios práticos. 

Jogo da memória 
Atividades realizadas sob marcação 
Horário: 09h30-12h30/14h30-16h30
Público: Infantil/ Sénior 

Este jogo dá a conhecer o património da vila de Mogadouro 
através da memorização rápida das imagens e desenvolve 
habilidades como a atenção, concentração e memorização.  

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO MUNDO RURAL 
Parque Urbano da Ribeira do Juncal 
email - cim.rural@mogadouro.pt / Tlf - 967 250 071

Horário de segunda a sexta
09:00/13:00 – 14:00/17:00

sábados, domingos e feriados
09:30/13:00 – 14:00/17:30

TERÇAS
13:30 às 14:30 – Coro infantil 3º/4º anos
(1º CEB JI de Mogadouro)
17:30 às 18:30 – Pauliteiros II
(Casa da Cultura)
18:30 às 19:30 – Pauliteiros I
(Casa da Cultura)
QUARTAS
17:30 às 19h -  Guitarra/Ukulele 
(Casa da Cultura)

QUINTAS
13:30 às 14:30 – Ukulele
(1º CEB JI de Mogadouro)
17:30 às 19:30  - Classe conjunto
(Casa da Cultura)
17:30 às 18:30 – Gaita de fole II
(Casa da Cultura)
18:30 às 19:30 – Percussão tradicional I
(Casa da Cultura)
20:30 às 22h – Gaita de fole III
(Casa da Cultura)
SEXTAS
13h às 14h – Ukulele
(1º CEB JI de Mogadouro)



20/04/2022
CICLO DE WEBINARS  “As Bibliotecas (in)formam”
Webinar n.º 6 – “O Vegetarianismo e do veganismo na 
infância e na adolescência”, dinamizado pela Equipa UCC 
do Centro de Saúde de Mogadouro
Inscrições através do email: bmtc@mogadouro.pt 
Organização: BMTC, RBE e Bibliotecas Escolares do AEM.

22/04/2022
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREI-
TOS DE AUTOR
20:45 H – Biblioteca Municipal Trindade Coelho
Espetáculo “O livro amigo”, por Teatro Lanterna Mágica
Público-alvo: Famílias com crianças até aos 12 anos.
Inscrições através do telefone: 279 340 700

ABRIL MAIO

JUNHO
15/06/2022
CICLO DE WEBINARS “As Bibliotecas (in)formam”
Webinar n.º 8 – “Educação Sexual”, dinamizado por Rita 
Aires da Associação para o Planeamento da Família – Del-
egação Norte
20:45 h – Via Plataforma Zoom
Inscrições através do email: bmtc@mogadouro.pt 
Organização: BMTC, RBE e Bibliotecas Escolares do AEM

18/06/2022
Atividade(s) comemorativa(s) do 161.º aniversário do 
nascimento do escritor José Francisco Trindade Coelho.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

 página 19

18/05/2022
CICLO DE WEBINARS “As Bibliotecas (in)formam”
Webinar n.º 7 – “Pensamento positivo, criatividade e 
sucesso”, dinamizado por Mariana Machado
20:45 h – Via Plataforma Zoom
Inscrições através do email: bmtc@mogadouro.pt 
Organização: BMTC, RBE e Bibliotecas Escolares do AEM

28/05/2022
XXXIII FEIRA DO LIVRO – 2022

ADULTOS NOVAS AQUISIÇÕES

INFANTO 
JUVENIS



AGENDA CULTURAL
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ABRIL

AGENDA CULTURAL
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DIA 1 
COMEMORAÇÃO em Memória
 das Vítimas da Inquisição
 - Vilarinho dos Galegos
 - 20h30.

DIA 3
CAMINHADA Solidária Liga Portuguesa contra o 
Cancro - Urrós - 9h00

DIA 8
19.º jornada do CAMPEONATO DISTRITAL A.F. 
Bragança de Futsal: CAM/AD. ALA-Pavilhão da 
Junta de Freguesia de Mogadouro - 21h30

DIA 9
ÓPERA na Academia e na Cidade 
Concerto de Páscoa “Stabat Mater
 de G.B. Pergolesi” -Igreja do 
Convento S. Francisco - 21h30

DIA 9
PASSEIO CULTURAL - Castelo de Mogadouro e 
Penas Róias, Castro de Vilarinho dos Galegos e 
Miradouro do Castelo dos Mouros Mogadouro/ 
Penas Roias /Vilarinho dos Galegos - 9h30 às 12h30

DIA 10
ENCONTRO DE ESCOLINHAS de Futebol 
Petizes/Traquinas Mogadouro -10h00

DIA 11 a 14
FÉRIAS NA ESCOLA 
EB1 de Mogadouro
9h00 às 17h00

DIA 11 a 14
FÉRIAS EM MOVIMENTO
EB1 de Mogadouro
9h00 às 17h00

DIA 14
PROCISSÃO DA CARREIRA - Paradela

DIA 15 e 16
XV MARATONA DE FUTEBOL 5
 -Vilarinho dos Galegos

DIA 15
Festa da SEXTA-FEIRA SANTA - Brunhoso

DIA 16
3º FEIRA DO FOLAR E DOS PRODUTOS DA TERRA 
de Travanca - Travanca - 9h00

DIA 16
FESTA DE SANTA ENGRÁCIA em Soutelo

DIA 17
FESTA DO RAMO DE NOSSA SENHORA (Páscoa) 
Peredo de Bemposta

DIA 19
FESTIVIDADE DA NOSSA SRA. ORADA - Vila de Ala

DIA 20
CICLO DE WEBINARS “As Bibliotecas (in)formam” 
Webinar n.º 6 – “O Vegetarianismo e do veganismo 
na infância e na adolescência&quot;, dinamizado 
pela Equipa UCC do Centro de Saúde de Mogadouro” 
Via Plataforma Zoom - 20h45

DIA 22
COMEMORAÇÃO DIA MUNDIAL DO
LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR
Espetáculo “O livro amigo”, 
por Teatro Lanterna Mágica -
Biblioteca Municipal Trindade 
Coelho - 20h45

DIA 23
DIA ABERTO NAS PISCINAS 
MUNICIPAIS
Aulas gratuitas - a partir das 9h15

DIA 24 e 25
COMEMORAÇÕES do 25 de Abril - Casa da Cultura 

DIA 24
APRESENTAÇÃO do livro 
“58 CANÇÕES DE ESPERANÇA, 
AMOR E MORTE” 
de Carlos Aragão - Castro Vicente
15h00

DIA 24
CAMINHADA Mensal - Bemposta - 9h00

DIA 29
19.º jornada do CAMPEONATO Distrital A.F. 
Bragança de Futsal:  CAM / AR. ALFANDEGUENSE 
Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro  
21h30
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AGENDA CULTURAL

MAIO
DIA 1
Festa de NOSSA SENHORA DO CARRASCO (Festa 
das Rosquilhas) - Azinhoso

DIA 5/6/7
Festa do SENHOR DA BOA MORTE - Ventozelo

DIA 8
PASSEIO CULTURAL - Igrejas Românicas
Mogadouro/Azinhoso/Algosinho - 9h30 às 12h30

DIA 8
Festa de SANTA LÚZIA - Figueira     

DIA 8
Festa da STA ENGRÁCIA - Soutelo

DIA 13
Festa da NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - Meirinhos      

DIA 14
Festa de NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - Viduedo

DIA 15
EXPOSIÇÃO “Objetos com história” CIMR
15-05 a 15-11-2022 - 09h00-13h00/14h00-17h00

DIA 15
Festa de SANTA BÁRBARA - Urrós

DIA 15
CAMINHADA Mensal  - Bruçó - 9h00

DIA 18
CICLO DE WEBINARS “As Bibliotecas (in)formam” 
Webinar n.º 7 – “Pensamento positivo, criatividade e 
sucesso”, dinamizado por Mariana Machado 
Via Plataforma Zoom - 20h45

DIA 20
Festividade do SÃO BERNARDINO DE SENA - Vila de 
Ala 

DIA 25
DIA DO DESPORTO - Mogadouro - 10h00

DIA 25
CAMINHADA Passadiços do Paiva - Areinho - 07h00
  
DIA 28
Festa de NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES 
Vilarinho dos Galegos

DIA 28
XXXIII FEIRA DO LIVRO - 2022 - Mogadouro
28-05 a 05-06-2022

DIA 29
Festa de NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - Zava

DIA 29
Festa de NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
Castanheira 

DIA 29
Festa da SANTISSÍMA TRINDADE - Linhares

DIA 31
Festa da PROCISSÃO DAS VELAS - Brunhoso



JUNHO
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AGENDA CULTURAL

DIA 1
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - Mogadouro

DIA 3 e 4
Festa de PENTECOSTES de Bruçó - Bruçó

DIA 5
Festa de S. MAMEDE - Mogadouro

DIA 5
ENCONTRO DE ESCOLINHAS de Natação - Piscina 
Municipal Coberta - Mogadouro - 10h00

DIA 9
I Encontro de HISTÓRIA LOCAL do Concelho de 
Mogadouro - Casa da Cultura - 10h00

DIA 11
Festa de SANTO ANTÓNIO - Algosinho  

DIA 12
PASSEIO CULTURAL - Caminho do Rio
Mogadouro/Castelo Branco/Bruçó - 9h30 às 12h30

DIA 12
Festa de S. CRISTÓVÃO - Figueira

DIA 12
Festa de SANTO ANTÓNIO - Vale da Madre 

DIA 12
Festividade de SANTÍSSIMA TRINDADE - Paçó

DIA 12
Festa STO ANTÃO - Remondes 

DIA 15
CICLO DE WEBINARS “As Bibliotecas (in)formam” 
Webinar n.º 8 – “Educação Sexual”, dinamizado por 
Rita Aires- Via Plataforma Zoom - 20h45

DIA 15
ATIVIDADES INTERATIVAS 
CIMR - 15-06 a 15-11 - 09h00-13h00/14h00-17h00

DIA 16
Festa do CORPO DE DEUS (Festa dos Gaiteiros)Urrós 

DIA 18  
CONCERTO “Álvaro Cortez - Percussão” - Anfiteatro 
ao ar livre do Parque da Vila - 21h30

DIA 18
ATIVIDADE(S) COMEMORATIVA(S) do 161.º 
aniversário do nascimento do escritor José 
Francisco Trindade Coelho - Mogadouro

DIA 19
BTT ROTA DAS BÔLAS - Vila de Ala 

DIA 19
CAMINHADA Mensal  - Brunhoso - 9h00

DIA 24
DIA DA ALDEIA (São João) - Penas Róias

DIA 24
FESTA DE S. JOÃO em Soutelo.
 
DIA 24
Festa de SÃO JOÃO (Padroeiro) - Peredo de 
Bemposta 

DIA 25
FESTA DA SEGADA em Bemposta

DIA 29
Festa de S. PEDRO - São Pedro 
  
DIA 29
Festa de S. PEDRO - Bemposta
  
DIA 29
Festa de S. PEDRO - Tó 



“O ROSO” 
Manoel António Cabral

Pastor

“ O JUDEU”
António Santos 

Jornaleiro

“O LAGOA” 
António Barreiros 

Agricultor
“O CARIOCA”

José Saldanha 
Jornaleiro

“O MILHÃ”
Manuel Antunes

Pastor

“O PATUÁ”
José Vaz

Jornaleiro
“O PETISCO”

António
Manuel

Fernandes
Jornaleiro

“O PATULEIA”
António Rodrigues 

Pastor

“O BILHÓ”
Joaquim

Maria Leocádio 
Lavrador “O FAI-FAI”

Manuel Maria Afonso 
Jornaleiro 

“O ABRUM”
Joaquim Batista 

Agapito
Comerciante 

Além do ar puro, das paisagens deslumbrantes 
e de um horizonte a perder de vista, o concelho de 
Mogadouro brinda os seus residentes e visitantes 
com um conjunto de experiências e vivências 
características da microcultura vivida neste cantinho 
abençoado do mundo rural.

Uma das curiosidades de terras  que, como a 
nossa, têm uma geografia pequena e uma alma 
grande, é a dinâmica interpessoal entre os seus 
habitantes. Esta relação, nem sempre amena, é 
temperada com alguns apontamentos de humor nas 
formas de tratamento, levando a que, umas vezes 
com mel, outras vezes com fel, as pessoas, mesmo 
sabendo o nome dos outros, se tratem pela vulgar 
“nomeada” ou “alcunha”.

As alcunhas são nomes informais com a função 
de identificar um indivíduo no seu meio social. São, 
assim, outra forma de nomeação atribuída por uma 
ou mais pessoas, ficando o indivíduo sujeito a esta, 
ao longo da sua vida social diária. 

Recentemente o  Arquivo Municipal  recebeu 
cerca de trinta mil processos do Tribunal da Comarca 
de Mogadouro, os quais possuem as datas extremas 
que vão de 1800 a 1999. 

Aquando da limpeza e acondicionamento destes 
processos, a sua maioria de Polícia Correcional, 
deparamo-nos com uma grande curiosidade: na 
capa do processo vem a identificação do réu e do 
queixoso, pela alcunha, e só depois aparece o seu 
nome próprio. O que nos leva a concluir que a pessoa 
era identificada mais rapidamente no seu meio 
social e quotidiano, pela alcunha, do que pelo seu 
nome real. 

Na maior parte das vezes as alcunhas são 
alusivas à  profissão desempenhada e, portanto, uma 
referência à posição social do indivíduo. No entanto, 
também há referência a qualidades e características 
físicas, a qualidades morais, cognomes com um valor 
distintivo ou nomes étnico-geográficos relativos à 
proveniência do indivíduo.

Assim sendo, podemos dizer que é muito difícil, 
ou quase impossível, definir o sentido concreto de 
uma alcunha… esta é assim, porque sim!

HISTÓRIA E ESTÓRIAS DA NOSSA TERRA 

Travanca burra branca,
Três botões ao calcanhar,
Cerram portas e postigos
Quando vão para o jantar.

Os da Granja são granjeiros,
Também sabem granjear,
Coitadinhos dos de Gregos,
Que os vão abotoar.

Guerlintós, os de S. Martinho,
Diabos, da Castanheira,
Fidalgos, de Pena-Roias,
Chasquinhos, da Vilariça.

Perna gorda, de Vale da Madre,
Valentes, do Azinhoso,
Cigarristas, de Valverde,
Cortadores são de Meirinhos

De Paradela são fuseiros,
Espadachins, os de Mogadouro,
Os de Zava, augasileiros,
Basófias, os de Figueira.

Carvoeiros, de Vilar de Rei,
Serranos, de Santiago,
Borrachos, os de Brunhosinho,
Os de Sendim, pimenteiros.

Os vermelhos são de Urros,
Lamoso, dos pucarinhos,
A Bemposta, das tijelas,
Algosinho, dos lourinhos.

O Peredo, dos machados,
Os casqueiros são de Tó,
Os judeus são de Vilarinho,
Queijeiros são os de Bruçó

Arquivo Municipal de Mogadouro
Rita Gonçalves

Neste mapa do Concelho 
de Mogadouro, estão 
exemplificadas algumas 
alcunhas referidas nos 
Processos de Polícia 
Correcional, foram 
escolhidas aleatoriamente, 
servindo somente para 
exemplificar o que pode 
ser estudado nesta 
documentação tão rica 
e disponível no Arquivo 
Municipal.  
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ARQUIVO



A Gripe Aviária é uma doença infeciosa viral 
altamente contagiosa para as aves selvagens 
e de capoeira, que pode atingir rapidamente 
proporções epizoóticas. Afeta principalmente 
aves (H5N1), embora também se possa 
transmitir de forma esporádica e acidental 
aos humanos. 

Em Portugal foi detetado um foco do vírus 
da Gripe das Aves de Alta Patogenicidade 
– GAAP subtipo H5N1 a 30 de novembro de 
2021 numa capoeira doméstica no concelho 
de Palmela, tendo sido detetados já mais 
13 focos nos distritos de Leiria, Lisboa, 
Santarém, Setúbal e Torres Vedras este em 
fevereiro de 2022.

Sendo um vírus transmitido por aves 
selvagens migratórias, por contacto direto ou 
através de materiais e utensílios infetados, 
apelamos à população que detenha aves 
de capoeira (galinhas, patos, gansos, 
perus, codornizes) que estejam atentos aos 
sintomas da doença, avisando os Serviços 
Veterinários caso tenham alguma suspeita e 
adotarem medidas de prevenção para evitar 
a entrada do vírus. 

Cabeça inchada, crista e 
barbilhões azulados

Diarreia

Sintomas nervosos

Diminuição de apetite

Redução da postura de ovos

Mortes súbitas e em
elevado número 

GRIPE AVIÁRIA
ATENÇÃO

Confinamento das aves numa capoeira vedada (ex: uso de redes) 

Separação das aves domésticas por espécies (ex: separar as galinhas dos patos)

Colocar alimento e água somente dentro da capoeira 

Proibido bebedouros nos parques exteriores para aves criadas ao ar livre

Uso de vestuário e botas exclusivo para a capoeira (desinfeção frequente – ex: pedilúvios)

Limpeza e desinfeção das camas e equipamentos 

Aplicação de cal viva no espaço envolvente, pedilúvios (botas) e transporte

Interdição de pessoas estranhas na capoeira e outros animais domésticos

Quarentena de 1 semana para aves novas na capoeira
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INFORMAÇÃO
SERVIÇO MUNICIPAL DE VETERINÁRIA



Banda dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro
Gaiteiros “Moinho de Vento”
Gaiteiros “Us da Burra” 
Gaiteiros de Bemposta 
Gaiteiros de Mogadouro “Lua Nova” 
Gaiteiros de Peredo de Bemposta 
Gaiteiros de Urrós “Os Roleses” 
Gaiteiros “Os Filhos da Terra” 
Gaiteiros “Os Chuços” 
Gaiteiros do Azinhoso 

EMERGÊNCIA

Nº Nacional de Emergência

Bombeiros Voluntários de Mogadouro

GNR

Cruz Vermelha

Centro de Saúde

INSTITUCIONAIS

Município de Mogadouro

Assembleia Municipal

Casa da Cultura

Sala Museu do Município de Mogadouro

Biblioteca Municipal

Centro de Interpretação do Mundo Rural

Posto de Turismo

Espaço Mais

Casa das Associações

Complexo Desportivo

Parque Natural do Douro Internacional

ACISM - Ass. Com. Industrial e Serviços de Mogadouro

Artesanato: Casa Rural Transmontana

MUSEUS 
Sala de Museu de Arqueologia
Exposição Permanente
9h:00 - 17h:00
Rua D. Afonso III Mogadouro
Telef.: 279 340 100
Centro de Interpretação do Mundo Rural
Parque do Juncal - Mogadouro
9h:00 - 17h:00
cim.rural@mogadouro.pt 
Telef: 279 340 100
Museu de Arte Sacra
Exposição Permanente
Azinhoso (Junto à Igreja Matriz)
Arquivo Municipal
09h:00 - 17h:00
Rua 15 de Outubro, Mogadouro
arquivo@mogadouro.pt
Telef.: 279 341 425
Museu Rural de Urrós
Horário:
Sábado e Domingo
10h:00 às 12h:00
14h:00 às 17h:00
Dias úteis por marcação
Telm: 933363249  
junta.freguesia.urros@gmail.com

Nome

Filipe Martins

Francisco Manuel Alves

Carlos José Teresinho

Sociedade de Táxis do Nordeste, Lda.

Acácio Sousa, Lda.

José Manuel Guerra, Lda

Baltazar Nascimento Rego

Célia Pimentel

Táxis Alendouro, LDA

António José Pimentel 

Anabela Pimentel

Lécio Emídio Pereira

Paulo Jorge Lopes Pereira

Táxis Luís Pires, LDA

Morada

Azinhoso

Bemposta

Bemposta

Urrós

Mogadouro

Tó

Castro Vicente 

Vilarinho dos Galegos

Mogadouro

Castelo Branco

Brunhoso

Mogadouro

Mogadouro 

Mogadouro

Contactos

934 400 871

279 579 187 - 936 579 187

279 579 131 - 965 139 521

934 025 853

279 341 628 - 914 589 723

933 570 350

278 481 131 - 914 998 217

933 895 397

963 230 456

934 798 605

934 798 605

963 230 455

963 776 856

969 362 746 - 279 343 625

BANDAS FILARMÓNICAS E GRUPOS ETNOGRÁFICOS
 DO CONCELHO DE MOGADOURO

279 340 020 - 937 837 172
933 518 509
932 566 943
938 726 984
939 705 874
936 225 027
933 363 249
938 518 006
935 349 627
934 009 671

112

279 340 020

279 340 210

279 341 863

 279 340 300

279 340 100

279 343 043

279 343 043

279 340 100

279 340 700

279 340 100

279 340 501

279 340 503

279 340 092

279 341 555

279 340 030

279 343 565

919 690 843

CONTATOS ÚTEIS
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TÁXIS

916595098 - 78468010

910209625

938845659

964136927

936513732

912946083

Padre João Roma Leite Rodrigues

Padre Paulo Jorge Medeiros Freitas

Cónego Dino Parra
 
Padre Óscar Alexandre Afonso Paiva

Padre Pedro Armando Samões

Padre Nelson César Pinto Silva

PÁROCO TELEFONE



Saída às 8h00, regresso às 17h30

CIRCUITO 1  - Saldanha / Castanheira / Penas Roias / Vilariça /Variz / Mogadouro
CIRCUITO 2  - Brunhosinho / Tó / Sanhoane / Mogadouro Gare
CIRCUITO 3  - Bemposta / Urrós / Urrós (X)
CIRCUITO 4  - Peredo/Algosinho/ Ventoselo/ Vilarinho/ V. dos Sinos/ Vila Ala/ Santiago
CIRCUITO 5  - Valcerto / S. Martinho do Peso / Macedo do Peso / Peso / Azinhoso
CIRCUITO 6  - Castro Vicente / Porrais / Soutelo / Viduedo / Sampaio
CIRCUITO 7  - Paradela / Brunhoso / Remondes / Vale Madre
CIRCUITO 8  - Meirinhos / Castelo Branco / Zava
CIRCUITO 9  - Bruçó / Vilar do Rei / Vale de Porco / Figueira
CIRCUITO 10 - Estevais / Quintas das Quebradas / Valverde
 

Durante as Férias Escolares
Segunda a sexta: saída às 8h00
Bemposta / Urrós / Brunhosinho / Santiago / Mogadouro 
Segunda: Circuito 4 - saída às 9hOO
Peredo / Ventoselo / Vilarinho / V. dos Sinos / Vila Ala / Paçó / / Santiago / Mogadouro Gare 
Terça: Circuito 5 - saída às 9hOO
Valcerto / S. Martinho do Peso / Macedo do Peso / Peso / Azinhoso
Quarta: Circuito 7 - saída às 9hOO 
Paradela / Brunhoso / Remondes 
Sexta - saída às 9hOO 
Meirinhos / Valverde
Regresso a partir de Mogadouro, sempre às 12h30

Todas as aldeias do Concelho são servidas com o autocarro que transporta os alunos 
durante o Ano Letivo diariamente. 

MOGADOURO - PORTO 
Partida: 07:15  Chegada: 11:15
Diariamente

Partida: 14:45 Chegada: 19:45
Aos Domingos (ou 2ªs Feiras se Feriado). 
Enlace em Viseu às 18:00

Partida: 12:00 Chegada: 16.55
De segunda a sexta-feira. 
Enlace em Mirandela às 15:00

Partida: 13:00 Chegada: 16.55
Às 6ªs Feiras e Domingos 

PORTO - MOGADOURO
Partida:15:00 Chegada: 18:40 
Diariamente

Partida:15:30 Chegada: 18:45
Sexta (ou Quinta se Feriado Sexta) 
Via Alfândega da Fé

Partida: 15:30 Chegada: 18:45 
sexta - Via Vila Flor

Partida: 18:00 Chegada: 21:55  
Sexta (se 6ª Feira for feriado, passa para quinta)

Partida: 20:15 Chegada: 01:00
Sexta – Via Viseu

MOGADOURO - LISBOA
Partida: 07:15 Chegada: 14:55  
De Segunda a Sexta (exceto Feriados)  
Enlace em V. Real às 10:00 / Via A24

Partida: 07:15 Chegada: 14:55
Sábado, Domingo e Feriados - Via Vila Flor
Enlace em Vila Real às 10:00 / Via A24

Partida: 12:00 Chegada: 20:55
De Segunda a Sexta (exceto Feriados)
Enlace em Mirandela às 15:00 / Via A24

Partida: 14:45 Chegada: 22:15 
Domingo (ou Segunda se Feriado) - Via V. N. Foz Côa 

LISBOA - MOGADOURO
Partida: 08:00 Chegada: 15:45 
De Segunda a Sexta (exceto Feriados)
Via V. N. Foz Côa

Partida: 08:00 Chegada: 17:05 
De Segunda a Sexta (exceto Feriados) Via A24
Enlace em Macedo às 16:05

Partida: 10:30 Chegada: 18:45 
De Segunda a Quinta (exceto Feriados) 
Enlace em Vila Real às 16:15 / Via Vila Flor

 Partida: 10:30 Chegada: 18:45 
Sexta (ou Quinta se Feriado Sexta)
Enlace em Vila Real às 16:45 / Via Alfândega da Fé
    

LISBOA - MOGADOURO
Partida:  10:30 Chegada: 18:45 
Sexta (ou Quinta se Feriado Sexta) 
Enlace em Vila Real às 15:55 / Via Vila Flor

Partida:  14:00 Chegada: 21:45
Sexta (ou Quinta se Feriado Sexta) 
e Domingo (ou Segunda se Feriado)
Enlace em Vila Real às 19:15 / Via Vila Flor

Partida: 18:00 Chegada: 01:00 
Sexta (ou Quinta se Feriado Sexta) Via V. N. Foz Côa

MOGADOURO - BRAGANÇA
Partida: 07:15 Chegada: 09:00 
De Segunda a Sexta (exceto Feriados)

Partida:  12:00 Chegada: 15:15 
De Segunda a Sexta (exceto Feriados) Enlace em 
Mirandela às 14:15

Partida: 17:00 Chegada: 20:35 
Domingo (ou Segunda se Feriado) 
Via Vila Flor / Enlace em Mirandela às 19:35

Partida: 18:00 Chegada: 19:45 
Domingo (ou Segunda se Feriado) 
Enlace em Alfândega da Fé às 18:45

BRAGANÇA - MOGADOURO
Partida: 15:30 Chegada: 17:05 
De Segunda a Sexta (exceto Feriados)
Partida: 17:30 Chegada: 18:45
Sexta (ou Quinta se Feriado Sexta) 
Enlace em Alfândega da Fé às 18:15

MOGADOURO - POCINHO
Partida: 07:15 Chegada: 09:00 
De Segunda a Sexta, exceto Feriados
 

POCINHO - MOGADOURO
Partida: 14:30 Chegada: 15:45 
De Segunda a Sexta, exceto Feriados
 

Os horários aqui disponibilizados não 
dispensam a consulta dos mesmos na 
agência.

http://www.santosviagensturismo.pt/
info@santosviagensturismo.pt
Central de Camionagem de Mogadouro
Rua de Santo António 24, 5200-242 Moga-
douro,   
TELEFONE: 279 652 188

http://www.rede-expressos.pt/
rede.expressos@mail.telepac.pt

TRANSPORTES
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MAGALHÃES
NOVA
NOVA
MAGALHÃES 
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
CENTRAL
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
MAGALHÃES
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
NOVA
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL

DIA FARMÁCIA

ABRIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DIA

MAIO

CENTRAL
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
MAGALHÃES
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
NOVA
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
CENTRAL
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
MAGALHÃES
CENTRAL
MAGALHÃES

FARMÁCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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FARMÁCIA

Antes de se deslocar à Farmácia LIGUE 1400
(Chamada Gratuita 24h)

POR CHAMADA APÓS AS 21HORAS

FARMÁCIAS DE SERVIÇO DO CONCELHO DE MOGADOURO

FARMÁCIAS
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