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AGENDA MUNICIPAL

A Agenda Municipal é uma publicação editada pelo 
Município de Mogadouro, com o objetivo exclusivo de 
comunicar informação de interesse público emanada pelos 
órgãos de gestão autárquica do concelho de Mogadouro.

O proprietário da Agenda Municipal não se 
responsabiliza pela devolução de qualquer material 
enviado para a agenda que não tenha sido solicitado 
e reserva-se o direito de aceitar todos os materiais de 
natureza redatorial e 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 outubro, novembro e dezembro 
de 2022, deverão ser enviadas até ao dia 5 de setembro de 
2022 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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Iniciamos este verão de 2022 como um novo ciclo 
na vida cultural e social de Mogadouro. Após dois 
anos de interregno, o concelho volta a poder viver em 
formato presencial, honrando as nossas tradições 
e celebrando em comunidade as festas estivais que 
ao longo dos próximos meses vão animar as nossas 
aldeias e a nossa vila.

Atuando sempre no âmbito das funções da 
administração do território, a Câmara Municipal 
tem também o dever de ser um agente cultural ao 
serviço das pessoas e dos objetivos de promoção do 
valor patrimonial e do potencial turístico de todo o 
concelho.

É no cumprimento desse dever que nos temos 
dedicado à prospeção de novos eventos para 
Mogadouro, com temáticas inexploradas localmente e 
com maior potencial de atração de grandes públicos, 
como sendo o desporto motorizado de Drag Racing ou 
os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada.

É também nossa intenção dar um novo impulso 
aos eventos que já se cristalizaram no calendário 
cultural da autarquia, como o Festival da Terra 
Transmontana e o Festival Aéreo Red Burros Fly-in, 
ambos marcados para este mês de julho. Pretendemos 
ampliar o impacto direto destes eventos, trazendo as 
atividades para o espaço aéreo da vila, no caso do Red 
Burros, e, no caso do Festival da Terra Transmontana,  
abrindo possibilidade aos empresários fora da zona 
histórica para aderir às parcerias estabelecidas com 
o Município, de forma a que os benefícios comerciais 
gerados pela realização destes eventos  e tenha o 
maior alcance possível.

O mês de agosto é mais discreto em termos de 
programação municipal, por uma questão de respeito 
e colaboração com as festividades que se desenvolvem 
nas nossas aldeias. 

As nossas festas e arraiais são uma parte muito 
importante da cultura local, que importa preservar e 
incentivar, como uma forma de acervo vivo da cultura, 
da gente e da terra de Mogadouro.

A alegria do verão no nosso concelho deve-se, em 
grande parte, ao regresso dos nossos emigrantes, 
que vêm confortar as suas famílias e inspirar um 
sopro de vida a este concelho, que por um mês pode 
viver a ilusão de uma solidão menos presente e de 
uma demografia mais positiva.

Estes nossos emigrantes vão encontrar um 
Mogadouro mais vibrante, cheio de novos projetos 
e com muitas possibilidades em aberto. Talvez a 
mudança que projetámos e a obra que estamos a 
construir possa trazê-los de volta a casa, de forma 
permanente. Essa é a nossa maior ambição, poder 
revitalizar o concelho, fortalecendo o seu tecido 
humano.

A presente edição da Agenda Municipal dá conta 
das ações que têm vindo a ser desenvolvidas pelos 
Executivo Municipal, numa ação de proximidade e 
transparência, que pretende informar e incluir os 
mogadourenses na gestão do território, promovendo 
a sua cidadania ativa e o sentido de pertença à 
comunidade, tendo em vista a construção de um 
projeto comum, no qual todos se revejam e do qual 
todos se orgulhem.

Espero que ao folhear este novo número da nossa 
agenda, Mogadouro vos surja apetecível para um 
verão bem passado e que nos encontremos todos nos 
dias de romaria, nas tardes de festa e nas noites de 
arraial, num encontro fraterno, que renove a amizade 
que nos define como povo.

O Presidente,
António Joaquim Pimentel
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REGULAMENTO DE INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
EDIFICADO CONCELHIO - RIRPEC

Uma iniciativa orientada para a preservação do património edificado, em todo o concelho de Mogadouro

Mogadouro, à imagem de muitos outros concelhos deste país, tem observado ao longo das últimas décadas 
o declínio de algum do seu património edificado, localizado nos núcleos antigos dos aglomerados urbanos. 

Este edificado é constituído por exemplares de arquitetura típica, representando um legado construtivo, 
que exige – e merece - conservação, porque representa um marco da expressão física do trabalho daqueles 
que nos antecederam. 

Estes núcleos urbanos mais antigos detêm um significado muito importante na nossa memória coletiva, 
principalmente pelos seus valores culturais, sociais e patrimoniais. Por isso mesmo a reabilitação arquitetónica, 
urbanística e funcional destes lugares deve estar nas prioridades das políticas de desenvolvimento económico, 
social, urbano e de ordenamento do território do Município.

• Edifícios localizados em núcleos históricos/antigos do nosso concelho;
• Edificado constituído por exemplares de arquitetura vernacular, que representem  
   um legado construtivo, que exige conservação, porque representam um marco da  
   expressão física das produções humanas, sendo o suporte de uma estrutura de  
   relações e referências coletivas de sociabilidade e de memória.

EDIFÍCIOS ELEGÍVEIS

• Obras de conservação
• Obras de alteração (uso)
• Obras de reconstrução (com demolição parcial)
• Obras de Ampliação (fundamentadas na necessidade de melhoria das condições
   de habitação)
• Alteração de Utilização

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

• O apoio financeiro é feito através de atribuição de subsidio a fundo perdido e não  
   poderá exceder o valor de 10.000,00€, à exceção das intervenções classificadas
   com um uso turístico  (casas de campo, agroturismo, turismo de habitação) que    
   terão uma majoração de 5%.
• O apoio é atribuído após a conclusão da obra.
• Admite-se um pagamento intercalar a meio da obra, se for demonstrado ter já sido  
   gasto metade do valor total da obra candidatada.

APOIO FINANCEIRO

O Regulamento e o respetivo Requerimento estão disponíveis para consulta e download na página web do 
Município, em: https://www.mogadouro.pt/pages/238?folders_list_5_folder_id=395

A revitalização do concelho também se expressa pela preservação do 
património e, neste caso específico, pela recuperação dos edifícios mais 
expressivos da cultura e do modo de vida dos nossos antepassados. O 
RIRPEC é um Regulamento com um triplo alvo: valorizar as zonas históricas, 
recuperar os edifícios e apoiar os empresários e cidadãos na realização 
desses investimentos. Através deste Regulamento, a Câmara Municipal 
apresenta-se como uma parceira nos projetos elegíveis, colocando-se ao lado 
do agente da intervenção e partilhando com os cidadãos as responsabilidades 
e expetativas em relação a cada uma das iniciativas apoiadas.

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
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Esta é uma medida dirigida às empresas e instituições, com o objetivo atrair investimentos e novas 
iniciativas que complementem estruturalmente o desenvolvimento endógeno, que estimulem a fixação da 
população e propiciem a criação de emprego.  

Em vigor desde 18 de maio de 2022, este novo Regulamento revoga os clausulados anteriores que versavam 
sobre a mesma matéria e vem responder à necessidade de incentivar o investimento empresarial no concelho 
de Mogadouro.

São passíveis de ser apoiadas todas as iniciativas empresariais e económicas que sejam relevantes para 
o desenvolvimento económico sustentável do Concelho e que contribuam para a criação de novos postos de 
trabalho.

REGULAMENTO DE APOIO AO INVESTIMENTO 
E À CRIAÇÃO DE EMPREGO

INCENTIVOS À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COPARTICIPADAS
POR FINANCIAMENTO PÚBLICO

INCENTIVOS À CRIAÇÃO DE EMPREGO

O Regulamento e o respetivo Requerimento estão disponíveis para consulta e download na página web do 
Município, em: https://www.mogadouro.pt/pages/238?folders_list_5_folder_id=396 

A criação de emprego e a realização de investimentos no território são dois 
processos chave para alcançar um desenvolvimento positivo e um concelho 
equilibrado, do ponto de vista económico, social e demográfico. A minha 
maior ambição para este mandato é recuperar população para Mogadouro e 
sei que para o conseguir é preciso criar condições de vida atrativas para as 
famílias e incentivos económicos igualmente chamativos para as empresas. 
Penso que o presente Regulamento é um grande passo na nossa caminhada 
rumo ao concelho dinâmico e próspero que todos queremos.

• Destina-se apenas a Instituições Particulares de Solidariedade Social e Pessoas  
   Coletivas de Utilidade Pública;
• Traduz -se na coparticipação da parte não abrangida pelo financiamento  público;

• São elegíveis candidaturas que:
  • tenham sido submetidas a quaisquer entidades públicas;
 • a entidade tenha sede ou domicílio fiscal no concelho de Mogadouro;
 • a candidatura tenha como objeto investimentos ou atividades a    
    desenvolver no concelho de Mogadouro;

• Pagamento de 5000,00 € (cinco mil euros), por cada posto de trabalho criado, na 
modalidade de contrato sem termo, ou do próprio posto de trabalho no caso dos 
empresários em nome individual, com a obrigação da sua manutenção pelo período 
mínimo de cinco anos.
• Pagamento do valor correspondente ao empregador a título de contribuição para 
a Segurança Social pelo posto de trabalho criado, pelo período de 48 meses. Este 
apoio tem como limite a taxa contributiva para a Segurança Social equivalente a um 
salário ilíquido de 1000 euros.

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
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As principais obras transitadas da gestão anterior já se encontram numa fase de conclusão, estando o 
atual Executivo a fazer um grande esforço de contacto com as autoridades de gestão de fundos nacionais e 
comunitários, para conseguir obter o seu cofinanciamento à taxa máxima.

NOVOS PROJETOS E EVOLUÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO

Barragem de Bastelos - Remodelação da ETA
Valor: 1.213 793,77€
Prazo de execução: 365 dias
% Financiamento: 85%
maturidade: a concluir o processo de contratualização

Requalificação do Bairro de S. José (viadutos, 
arruamentos e obras complementares)
Valor: 2.33 744,08€
Prazo de execução: 365 dias
Maturidade: Projeto executado, em processo de 
adjudicação

Reabilitação do Pavilhão Multiusos de Mogadouro / 
Antigo Mercado do Gado
Valor: 1 213 375,31€
Prazo de execução: 365 dias
% Financiamento: 45%, com candidatura já 
submetida ao PROVERE para tentar o financiamento 
até à taxa máxima (85%)
Maturidade: Execução a 98%

Remodelação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação de Meirinhos
Valor: 610.455,46€
Prazo de execução: 300 dias
% Financiamento: 85%  das ações elegíveis (PO SEUR)
Maturidade: Projeto totalmente executado

Remodelação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação de Castelo Branco
Valor: 738.156,29€
Prazo de execução: 365 dias
% Financiamento: 85% das ações elegíveis (PO SEUR)
Maturidade: Execução a 53,4%

Pavimentação do caminho do Rodelão, entre 
Azinhoso e a Estrada Nacional 219
Valor: 131.100,50€
Prazo de execução: 90 dias
Maturidade: Em fase de conclusão da execução

OBRAS E PROJETOS
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CENTRO DE RECURSOS CULTURAIS E EDUCATIVOS

A transformação prevista para este edifício 
teve início no mês de junho, com a remoção 
das placas de amianto da cobertura. A retirada 
deste material era prioritária para a Câmara 
Municipal, uma vez que a antiga escola se 
encontra implantada numa zona habitacional 
e que já está cientificamente comprovado e 
documentado que o amianto é prejudicial à 
saúde, estando relacionado com o aparecimento 

de doenças graves, do foro oncológico.
Foi necessário um investimento de 20 

mil euros para retirar cerca de mil metros 
quadrados de telhas de amianto deste edifício, 
cuja estrutura está muito degradada. O objetivo 
do Executivo é criar neste local um Centro de 
Recursos Educativos, cujo projeto está a ser 
programado, numa operação que orçará em 
mais de 1,5 milhões de euros.

A antiga Escola Primária de Mogadouro, no Bairro de S. Sebastião, vai acolher uma nova estrutura 
para o desenvolvimento de competências culturais, educativas e formativas.

EPVARA – Recinto para a Valorização das Raças 
Autóctones
Valor: 1.038.997,87€
Prazo de execução: 365 dias
% Financiamento: 85% (PROVERE)
Maturidade: Execução a 28,53%

Pavimentação do caminho entre Bemposta e Urrós
Valor: 341.155,95€
Prazo de execução: 90 dias
Maturidade: Obra adjudicada

Zona Industrial de Mogadouro, IIIª Fase – 
Terraplanagem de toda a área de intervenção
Valor: 921.306,78€
Prazo de execução: 365 dias
% Financiamento: 85% (FEDER)
Maturidade: Execução a 19,98%

NOVOS PROJETOS ADJUDICADOS 
1. Requalificação da Avenida do Sabor
2. Ginásio Municipal
3. Museu do Moderno Escondido
4. Casa Mortuária de Mogadouro
5. Requalificação do Bairro de S. José
6. Ligação do Bairro do Valado ao Complexo Desportivo
7. Núcleo Museológico de Mogadouro
8. Remodelação de 12 escolas primárias para turismo
9. Remodelação do Piso 0 dos Paços do Concelho
10. Sabor Lake EcoResorts Medal e Ponte de Remondes
11. Parque Biológico do Juncal
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O museu ficará instalado no imóvel junto ao Castelo 
de Mogadouro (na antiga casa do Dr. Alves), entre a 
Igreja Matriz e a Igreja da Misericórdia. A exposição 
contemplará, além do acervo que o município já 
tem à sua guarda (arqueologia, arte, etnografia), a 
possibilidade de integrar os aspetos culturais que a 
comunidade considere fundamentais na configuração 
da identidade e da memória do território, (conforme 
o inquérito em disponível em https://forms.gle/
ChZWMZiFh2HQ2WQH7).

Assim, nesta primeira fase, está a ser elaborada 
a narrativa e programa do nosso futuro Museu, para 
que seja elaborado o projeto final de arquitetura, a 
cargo da Direção Regional de Cultura do Norte. 

Com esta metodologia de trabalho pretendemos 
que seja o espaço físico a adaptar-se ao programa 
museológico. Esta linha irá possibilitar a construção 
de um discurso fluído, facilitando uma passagem 
harmoniosa entre as várias narrativas expostas.  

O nosso futuro espaço museológico terá de permitir 
à comunidade mogadourense, e aos visitantes, o 
usufruto de um espaço com as condições adequadas 
e com elevado grau de acessibilidade para uma 
democratização do acesso à cultura. 

Enquanto “cartão de identidade” e de visita de 
Mogadouro, é nosso propósito que o futuro espaço 
seja a porta de entrada na nossa casa comum, 
um guia condutor para a procura das diferentes 
e diversificadas manifestações culturais, assim 
como do nosso património natural, que desperte 
curiosidades, e a vontade de conhecer e explorar o 
nosso território.

O desenvolvimento de atividades pedagógicas para 
os nossos alunos será um dos principais eixos de 
ação desta estrutura, para o qual deve o futuro espaço 
cultural reunir e munir-se de novas ferramentas 
para que a aprendizagem sobre a nossa história e 
o nosso património cultural (material e imaterial), 
seja relevante na formação pessoal e inspiradora na 
criação de novas ideias que venham a contribuir para 
o desenvolvimento da nossa sociedade. 

Pretende-se que o Museu de Mogadouro seja 
um espaço que promova, divulgue e preserve, junto 
de e com todos os mogadourenses, a cultura, a 
aprendizagem e também a investigação científica 
do nosso acervo museológico e do nosso património 
cultural. 

Emanuel Campos
Arqueólogo Municipal

MUSEU DE MOGADOURO
Um projeto a favor da preservação cultural, da 
promoção turística e da inovação social

A Câmara Municipal de Mogadouro, em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, está a desenvolver o 
programa museológico do futuro Museu de Mogadouro. 
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A partir do próximo ano letivo (2022/2023), a 
Câmara Municipal de Mogadouro assume as 
despesas com a aquisição dos cadernos de fichas 
e de atividades que complementam os manuais 
escolares, não só dos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, como já vinha sendo feito, mas 
também dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino 
Secundário, através de reembolso mediante 
apresentação de comprovativo de despesas, 
tornando este apoio universal e transversal a 
todos os alunos do Agrupamento de Escolas de 
Mogadouro. 

CADERNOS DE 
ATIVIDADES E DE
FICHAS DE ESTUDO 
GRATUITAS
Para todos os alunos

EDUCAÇÃO

Esta é mais uma medida pensada para as pessoas. Ao mesmo tempo que 
queremos promover o aumento do sucesso escolar, queremos democratizar 
o acesso aos recursos educativos e ajudar as famílias a suportar as despesas 
com a educação. Esperamos poder contribuir para a igualdade social e para 
o equilíbrio das condições de vida dos alunos e dos seus agregados, criando 
uma comunidade mais coesa e justa. O investimento na educação é um 
investimento no futuro.

Márcia Barros, Vereadora da Educação
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SOCIAL

1 – Fase do Acolhimento
• Instalação das pessoas em quartos separados por grupos familiares;
• Logística para alimentação, e outras disposições práticas para a vida diária;
• Apresentação do território.

2 – Fase do Acompanhamento
• Articulação com o Alto Comissariado para as Migrações
• Articulação com Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
• Reunião com todos os parceiros sociais relevantes no território para criação da Equipa Multidisciplinar: 
   Instituto da Segurança Social - IEFP - Centro de Saúde - Escola - GNR - Santa Casa da Misericórdia

3 – Fase da Integração
• Criação de uma Bolsa de Emprego;
• Integração em turmas de Português para Estrangeiros, para adultos e crianças;
• Integração escolar das crianças;
• Acompanhamento por parte da Segurança Social para apoios sociais;
• Acompanhamento por parte do Centro de Saúde relativamente a vacinação, consultas, etc.
• Integração nas atividades desportivas e culturais do Município;
• Outros serviços que possam surgir e cuja pertinência justifique a intervenção da Equipa 
Multidisciplinar.

ATUALIZAÇÃO
Neste momento ainda estão acolhidas em Mogadouro 12 crianças, 11 mulheres e 1 homem; 
- Todas as crianças fizeram a integração escolar;
- Os elementos do grupo já estão integrados no sistema de saúde ;
- 5 mulheres e um homem do grupo já têm ocupação laboral;
- Os adultos do grupo já estão a frequentar uma formação certificada de português para estrangeiros, 
reforçada por aulas de português dadas por uma professora do Município;
- O grupo já recebeu informação legal de direitos laborais pelos técnicos da ACT-Autoridade para as 
Condições de Trabalho;
- Todo o grupo está inscrito no sistema do IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional;
- Todo o grupo está inscrito no Sistema Nacional de Segurança Social.

GESTÃO 
• O Centro de Acolhimento de Mogadouro é abastecido pelos comerciantes locais e todas as necessidades 
transmitidas à Câmara Municipal são supridas com recurso às nossas empresas.
• As despesas de preparação e manutenção do Centro de Acolhimento foram submetidas a financiamento 
em candidatura apresentada ao FAMI - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.
• A gestão do nosso Centro de Acolhimento é acompanhada pelo Alto Comissariado para as Migrações, 
que nos visitou no dia 26 de maio.

ACOLHIMENTO A DESLOCADOS DE GUERRA
Na tarde de 20 de abril, o Município de Mogadouro 

foi contactado pelo Alto Comissariado para as 
Migrações, que pedia ajuda para o acolhimento 
urgente de 60 pessoas vindas da Ucrânia e que 
chegariam a Portugal no dia seguinte, vindas de um 
campo de refugiados na Polónia.

Em 21 de abril fomos recolher estas pessoas no 
aeroporto de Figo Maduro, tendo sido transportadas 
para Mogadouro 30 pessoas. 

O Centro de Acolhimento Temporário de Mogadouro 
está instalado na antiga Residência de Estudantes e 
neste momento dá guarida a um grupo constituído 
maioritariamente por mães e crianças que vêm 
procurar refúgio entre nós.

Tendo em conta que o Alto Comissariado para 
as Migrações continua a necessitar de alojar mais 
deslocados de Guerra e continua a pedir-nos apoio, é 
muito provável o aumento do número de deslocados 
de guerra a chegar ao concelho de Mogadouro.

ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO
O Município definiu uma metodologia de trabalho que facilite o acolhimento e a integração de uma forma organizada 
e harmoniosa. Desta forma definem-se três fases do processo e as ações inerentes a cada uma delas:
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O Município de Mogadouro enfrenta hoje o desafio 
de conduzir um processo de integração inédito, tendo 
como alvo um grupo de pessoas muito fragilizadas 
que, para além do corte forçado com o seu país de 
origem, são confrontadas com uma língua e uma 
cultura que lhes são estranhas e, por vezes, com 
eventuais atitudes discriminatórias.

Estas pessoas apresentam necessidades de vária 
ordem, nomeadamente, a nível social, económico 
e emocional, exigindo um grande esforço das 
instituições em contacto para a sua integração e da 
própria comunidade.

Os mogadourenses têm colaborado de forma muito 
positiva neste projeto de inclusão, disponibilizando a 
sua ajuda, os seus recursos e o seu apoio à causa de 
um povo que luta pela sua independência e que está 
em fuga para proteger os seus filhos.

No dia 15 de maio a Associação Mogadourense 
de Pais e Encarregados de Educação (AMOGAPE), 
convidou o nosso grupo de cidadãos acolhidos para 
celebrar o Dia Internacional da Família juntamente 
com cerca de 70 famílias mogadourenses, partilhando 
uma tarde de convívio e lazer, no Parque da Vila. 

 

INCLUSÃO SOCIAL

Olá! Chamo-me Galyna e sou a pessoa de contacto com todos os 
ucranianos que vivem em Mogadouro. 

Para mim, viver no Centro de Acolhimento de Mogadouro é como 
viver em casa de um amigo.

Quando vim para Portugal, em abril, sabia pouco sobre este país, 
mas tinha a ideia de que as pessoas aqui são amigáveis. E, de facto, os 
mogadourenses são muito generosos e hospitaleiros.

Com a ajuda do Município ficámos a conhecer a região e o país – a 
sua cultura, tradições, gastronomia, língua e maravilhosas paisagens naturais. Estamos a conhecer 
pessoas novas, a iniciar novos trabalhos e a começar a habituar-nos a viver de forma mais tranquila 
nesta pequena vila que é Mogadouro.

A guerra na Ucrânia continua ativa, todos os dias as nossas cidades são bombardeadas e destruídas, 
mas aqui sentimo-nos seguros e isso é o mais importante. Estou profundamente agradecida a Portugal 
e ao Município de Mogadouro pelo apoio que nos têm dado e pela oportunidade de voltar a ver os meus 
filhos felizes e protegidos.

A inclusão social bem-sucedida dos migrantes é fundamental para o 
bem-estar, a prosperidade e a coesão da comunidade que os acolhe. 

Galyna, 39 anos, em mobilidade de Kiev. Chegou a Portugal com dois filhos, de 10 e 5 anos, num 
avião humanitário vindo da Polónia, fretado para resgate de civis em fuga da guerra da Ucrânia.

SOCIAL
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MOGADOURO EM MOVIMENTO
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Mogadouro  foi a pista escolhida pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo para disputar o Campeonato 
Nacional de Ciclismo de Estrada de Elite, Sub-23 e 
Paraciclismo, Masculinos e Femininos. 

A competição decorreu entre 24 e 26 de junho e 
contou com as melhores equipas e atletas nacionais.

Os 300 atletas que participaram nas corridas 
trouxeram com eles milhares de pessoas, entre Staff, 
famílias, acompanhantes ou simplesmente visitantes 
e aficionados do ciclismo, enchendo o concelho de 
Mogadouro de vida e energia.

Foi o ciclista João Almeida, da UAE Team Emirates 
quem conseguiu sagrar-se campeão nacional de 
fundo, mas o evento contou com outras participações 
de destaque, como as de Ivo Oliveira, Rui Oliveira e 
Daniel Viegas.

O ciclista Sandro Teixeira, natural de Mogadouro, foi 
um dos corredores destas provas,  contando com um 
grande apoio de todos os Mogadourenses, unânimes 
no orgulho pelo percurso deste jovem atleta.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
CICLISMO DE ESTRADA

No fim de semana de 18 e 19 de junho o Aeródromo 
de Mogadouro acolheu o principal evento ibérico de 
Drag Racing, um desporto motorizado que combina 
lazer, diversão, negócios, economia, engenharia, 
turismo, desafio e superação.

Contando com 100 corredores, este evento trouxe 
a Mogadouro cerca de 5000 pessoas durante a sua 
realização.

RACE WARS – MOTOR FESTIVAL

Mogadouro recebeu  a 12 de junho a passagem 
do 24.º Portugal de Lés-a-Lés 2022, com paragem 
no Posto de Turismo contabilizando um total de 2400 
pessoas em 2200 motos.

O Município de Mogadouro organiza estas 
iniciativas como uma forma de promover o desporto, 
o turismo e a economia do concelho.

PORTUGAL DE LÉS A LÉS 



MOGADOURO EM MOVIMENTO

Os professores de Educação Física do Município de 
Mogadouro organizaram uma jornada inteiramente 
dedicada à promoção do desporto e de hábitos de vida 
saudáveis.  Durante a manhã reuniram-se as turmas 
das aulas de educação física das diversas Freguesias 
do nosso concelho, numa ação levada a cabo com a 
colaboração do CLDS 4G - Mogadouro. A tarde foi 
dedicada ao desporto ao ar livre, para as turmas do 
1.º Ciclo, no âmbito das AECs.

DIA MUNDIAL DO DESPORTO

Esta feira teve como objetivos fomentar 
hábitos de leitura, valorizar e promover o livro; 
divulgar obras de autores locais, nacionais 
e estrangeiros; despertar e incentivar a 
reflexão e o espírito crítico em atividades que 
impliquem diretamente a leitura.

A iniciativa é realizada pela CMM, através 
da Biblioteca Municipal Trindade Coelho 
(BMTC).

Os seus programas contemplaram, como 
sempre, para os diversos públicos (infantil, 
juvenil, adulto e sénior), várias atividades 
(apresentações de livros, atividades de 
promoção de leitura, encontros com 
escritores, ateliês diversos, música, entre 
outras).

FEIRA DO LIVRO
Realizou-se, de 28 de maio a 5 de junho, 
na Casa da Cultura de Mogadouro, a 33.ª 
Feira do Livro de Mogadouro. 

A Universidade Sénior de Mogadouro (USM), 
promovida e apoiada pelo Município de Mogadouro, é 
um projeto que tem vindo a ser desenvolvido ao longo 
dos últimos anos, com a creditação e apoio da RUTIS 
(Rede de Universidades Seniores da Terceira Idade).

A Vereadora  Márcia Barros destaca a USM como 
uma mais-valia para o concelho, promovendo o 
processo de aprendizagem ao longo da vida, a partilha 
de conhecimento e de experiências, bem como a 
socialização.

UNIVERSIDADE SÉNIOR
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MOGADOURO EM MOVIMENTO
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O Município de Mogadouro celebrou, no dia 1 de 
junho, o Dia Mundial da Criança. Foram dinamizadas 
diversas atividades lúdicas e pedagógicas a pensar nos 
mais novos: slides, pista de carros de pedais, pinturas 
de murais, jogos tradicionais e “Discos Pedidos”.  

Depois de uma manhã recheada de brincadeiras, 
foi restabelecida a energia com um almoço elaborado 
a pensar nos gostos das crianças.

À tarde, a brincadeira retomou e, para finalizar o 
dia em grande, foram oferecidos presentes a todos os 
participantes.

O dia foi pensado para garantir sorrisos e boa 
disposição dos mais pequenos sem esquecer o Direito 
a Brincar e a SER CRIANÇA!

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

A Federação Portuguesa de Futebol convidou o Município de 
Mogadouro a participar na iniciativa “Portugal numa Bancada”.

Os bilhetes oferecidos ao Município para assistir ao jogo entre 
Portugal e a República Checa, foram distribuídos por um representante 
de cada Junta de Freguesia e pelos desportistas das Escolinhas de 
Futebol.

Das Escolinhas de Futebol do Município de Mogadouro, apenas o 
escalão dos Traquinas assistiu ao jogo Portugal X República Checa. Os 
Petizes não puderam, porque só era permitida a entrada com idade 
mínima de 6 anos.

MOGADOURO 
APOIA A SELECÇÃO 
PORTUGUESA 
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MOGADOURO EM MOVIMENTO

No dia 10 de junho o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, António Sebastião, acompanhou uma 
comitiva de agricultores do concelho a uma visita à 
Feira Nacional de Agricultura, em Santarém. No dia 
7 do mesmo mês houve outro grupo de agricultores 
locais a visitar este certame.

Estas viagens foram oferecidas pelo Município, 
numa ação concertada com as Associações de 
Agricultores de Mogadouro, como forma de promover 
o conhecimento de novas técnicas, ferramentas 
e equipamentos que possam impulsionar o 
desenvolvimento deste setor.

Os agricultores participantes foram indicados 
pelas Associações que os representam.

MOGADOURO NA FEIRA 
NACIONAL DE AGRICULTURA

As Escolinhas de Futebol do Município de Mogadouro tiveram um ano cheio de atividade. No dia 25 de junho 
foram a Bragança participar no Torneio Internacional de Futebol “Crescer Jogando 2022”.

ESCOLINHAS DE FUTEBOL

ESCOLA DE NATAÇÃO 

Sempre muito dinâmica, a Escola de Natação do Município de Mogadouro participou no encontro de Escolas 
de Natação, em Miranda do Douro.

Com estas atividades, o Município de Mogadouro pretende fomentar a 
disciplina e o espírito de equipa, contribuindo decisivamente para formar 
pessoas melhores, com valores morais e atitudes saudáveis, uma vez que as 
crianças são a melhor das razões para o trabalho autárquico, pois representam 
o presente e preparam o futuro.
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

GEMINAÇÃO
COM GROSLAY

A visita realizada teve como objetivo promover 
o comércio de produtos locais e, ao mesmo tempo, 
consolidar a cultura mogadourense e o sentimento 
de pertença dos nossos emigrantes, que, mesmo 
tão longe de casa, nos surpreenderam com o 
carinho e lealdade que dedicam a Mogadouro.

A organização desta ação resultou de uma 
colaboração entre a Câmara Municipal de Groslay 
- Ville de Groslay ,  o Comité de Geminação e a 
Associação Mogadouro no Coração.

As atividades incluíram uma feira para mostra 
e venda dos produtos enogastronómicos de 

Mogadouro, tendo em vista a sua apresentação ao 
mercado francês, e ainda uma missa e procissão 
em honra de Nossa Senhora do Caminho, celebrada 
pelo Padre Mauro Alves.

Esta foi uma atividade muito positiva para 
todos os participantes, tendo funcionado como 
montra do território, como ponto de encontro 
entre mogadourenses e portugueses na diáspora e 
como palco para a celebração da devoção a Nossa 
Senhora do Caminho.

Na forja ficaram novos projetos e ideias para 
tornar esta geminação cada vez mais produtiva.

Entre 24 e 26 de junho o Município de Mogadouro 
marcou presença em Groslay, vila francesa dos arredores 
de Paris com a qual estamos geminados.

GEMINAÇÃO COM PLOUMAGOAR
No dia 01 de junho Mogadouro recebeu um grupo de 32 visitantes, no âmbito da geminação com Ploumagoar, 

vila francesa da região da Bretanha.



COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
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O presidente do município de Ploumagoar, 
Yannick Echevest veio a Mogadouro acompanhado 
pelos Vereadores Anne Le Cotton e Bruno Le Lay, a 
fim de reunir com o nosso Executivo e definir a nova 
estratégia que ambas as câmaras querem adotar 
na condução desta relação de cooperação entre as 
nossas localidades.

Como forma de potenciar os resultados das 
atividades de geminação, foi acordado entre ambos 
os municípios dar início a novas atividades entre as 
nossas localidades, incluindo novos públicos.

A Carta de Geminação entre Mogadouro e 
Ploumagoar foi assinada em 1995, dando origem a 
um intercâmbio muito dinâmico entre famílias, que 
viajavam anualmente entre as duas localidades, ficando 
alojadas nas casas uns dos outros. Infelizmente, nos 
últimos anos a adesão dos mogadourenses a esta 
atividade veio sendo cada vez menor, de tal forma que 
em 2019 já só participaram no intercâmbio 12 pessoas 
do nosso concelho.

Perante este facto, e também como forma de 
democratizar o acesso aos benefícios produzidos 
pelas atividades desenvolvidas dentro da geminação, 
decidiu-se que no próximo ano será agilizada uma 
atividade que privilegie o contacto e a partilha técnica 
e cultural entre grupos desportivos das duas vilas, 
tendo ambos os presidentes a vontade de envolver os 
jovens e as crianças neste intercâmbio, potenciando 
os efeitos a longo prazo desta cooperação.

As atividades desenvolvidas decorreram entre 01 e 08 de junho, tendo os representantes do Município de 
Ploumagoar chegado à nossa vila no dia 06 do mesmo mês. 

GEMINAÇÃO COM PLOUMAGOAR

Deste modo, o acordo alcançado relativamente à 
nova estratégia de colaboração assenta na inovação e 
inclusão de novos públicos, havendo também espaço 
para a realização dos tradicionais intercâmbios entre 
grupos de seniores, mas não limitando as atividades 
à realização desta viagem anual.



RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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No dia 31 de maio o Presidente 
da Câmara Municipal de Mogadouro, 
Antonio Pimentel, participou no 
Encontro com Autarcas, promovido pelo 
Presidente da República.

A presença de Mogadouro neste 
encontro é de extrema relevância para 
o calendário institucional do Município, 
pois além de permitir o contacto direto 
entre o nosso edil e os seus pares, o 
concelho assumiu o seu lugar ativo 
entre os agentes de gestão direta do 
território, lembrando ao Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
que Mogadouro é um território que quer 
marcar presença nos palcos de decisão 
nacionais.

ENCONTRO COM AUTARCAS

A 17 de junho Mogadouro foi o anfitrião de uma reunião entre a CCDR-N (Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte), a APA (Agência Portuguesa do Ambiente), a Secretária-Geral do 
Ambiente e os 10 Municípios que integram o Roteiro das Terras de Miranda, Sabor e Tua.

A sessão de trabalho teve como objetivo atualizar o ponto de situação dos projetos em curso e 
identificar novas iniciativas a submeter aos próximos avisos.

O Roteiro das Terras de Miranda, Sabor e Tua é um plano de investimentos estratégicos partilhado 
pelos Municípios de Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alijó, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Miranda do 
Douro, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Murça e Alfândega da Fé.

SESSÃO INTERINSTITUCIONAL DE TRABALHO



RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Na manhã de 17 de junho Mogadouro foi o anfitrião da conferência de lançamento da Plataforma Nacional 
da Desertificação, uma iniciativa promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Esta sessão  de partilha de conhecimento científico sobre a temática da seca e da desertificação decorreu 
no Centro de Interpretação do Mundo Rural, em pleno Parque da Ribeira do Juncal, um pequeno oásis natural 
da nossa vila.

Estiveram presentes várias entidades locais, nacionais  e internacionais que nesta iniciativa conjunta 
lançaram um  apelo à mobilização para “Superar a Seca Juntos”.

Atento aos conteúdos veiculados durante as diversas palestras, o Presidente da Câmara pretende 
implementar no concelho de Mogadouro medidas inovadoras para o combate à desertificação.

LANÇAMENTO DA PLATAFORMA 
NACIONAL DA DESERTIFICAÇÃO
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MOGADOURO RECLAMA DIREITOS SOBRE 
A VENDA DA BARRAGEM DE BEMPOSTA

No dia 29 de abril o Município de Mogadouro 
requereu à Autoridade Tributária (AT) a liquidação 
de todos os impostos inerente aos edifícios e 
construção que compõem o aproveitamento 
hidroelétrico de Bemposta.

O documento oficial de reivindicação destes 
direitos foi entregue na Repartição de Finanças de 
Mogadouro, fundamentando na Lei administrativa  
e fiscal a certeza de que a Câmara Municipal de 
Mogadouro é sujeito ativo dos impostos inerentes 
à Barragem de Bemposta e credora das respetivas 
receitas fiscais.

Uma vez que houve uma efetiva transação de 
barragens (Miranda do Douro, Picote e Bemposta), 
que passaram da EDP para uma outra empresa 
(Engie), e depois para atual concessionária, a 
Movehera, o Município entende que há o efetivo 
direito para que seja ressarcido do IMI, IMT e 
Imposto de Selo relativos a essa venda.

O presidente da Câmara pretende investir 
todos os montantes provenientes da cobrança dos 
direitos fiscais na melhoria das condições de vida 
das populações do concelho de Mogadouro.



SAÚDE PÚBLICA
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA | 2022
A raiva é uma doença infectocontagiosa que afeta todos os mamíferos terrestres, sendo uma das 

mais antigas e temidas patologias virais que atinge o sistema nervoso central, tanto nos animais como 
no Homem, causando a morte.

Antigamente o agente disseminava-se, fundamentalmente, entre as raposas e os cães, com 
transmissão ao homem por mordedura, no entanto pode atingir outros animais.

Em Portugal a raiva foi erradicada há mais de 50 anos (1961), mas com a circulação dos animais 
entre países, o abandono e o facto de aparecerem alguns casos positivos no norte de África, esta 
doença obriga a que estejamos sempre vigilantes. 

Em Portugal, a vacinação antirrábica e a identificação eletrónica é obrigatória para todos os cães, 
tentando também prevenir o abandono animal e a existência de cães errantes, cujo incumprimento 
constitui uma contraordenação prevista no Decreto-Lei 314/2003. 

No concelho de Mogadouro, realizou-se novamente a Campanha Antirrábica entre os dias 30 de 
maio e 22 de junho, tendo sido vacinados cerca de 280 canídeos pelas diversas freguesias.

O Gabinete de Medicina Veterinária aproveita 
também para apelar a todos os munícipes que se 
unam a uma luta conjunta contra o abandono de 
canídeos. 

Infelizmente, em todas as freguesias do 
concelho vemos animais abandonados, sujeitos 
a diversas doenças, atropelamentos, fome, frio, 
vítimas da maldade do homem. Também sabemos 
que o canil intermunicipal está lotado, com vários 
animais para adoção, tal como todos os outros de 
norte a sul do país. 

Assim sendo, apelamos à colaboração de 
todos, para que juntos possamos diminuir esta 
situação, praticando o “não-abandono”. Podem 
denunciar ao médico veterinário e/ou brigada do 
SEPNA da GNR de Mogadouro qualquer situação 
de abandono que tenham presenciado ou maus-
tratos animais. 

Outra forma de contribuir para a resolução 
deste problema é  adotando um cãozinho de rua… 
que será eternamente grato, podendo finalmente 
descansar numa casa, com comida e carinho. 
Cuidar e proteger os indefesos é um dever de 
qualquer ser humano.

Luísa Loução, Médica Veterinária
na Câmara Municipal de Mogadouro



SERVIÇOS MUNICIPAIS

JARDINS E ESPAÇOS VERDES

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.

O Município de Mogadouro dispõe de uma vasta 
área de jardins e zonas verdes, que fazem parte do 
conjunto de espaços livres que consolidam o nosso 
espaço urbano, contribuindo para a definição da 
nossa identidade urbanística, para a distinção das 
nossas paisagens e para a qualidade de vida dos 
munícipes.

Além da sua função enquanto elemento 
urbanístico, as zonas verdes são indispensáveis 
ao equilíbrio das populações, desempenhando um 
importante papel social, ao proporcionarem locais 
privilegiados para o encontro, práticas desportivas, 
recreio e lazer, etc.

Do ponto de vista ecológico e ambiental, os 
espaços verdes também desempenham funções 
muito importantes:  na purificação da atmosfera, 
através do aumento da qualidade de oxigénio e 
diminuição dos níveis de dióxido de carbono; no 
aumento do teor de humidade do ar; na proteção 
contra a erosão do solo; na proteção da fauna e 
promoção da biodiversidade das espécies; etc.

Em matéria de espaços verdes, o Município de 
Mogadouro tem previsto o investimento na criação 
de novos espaços, mas também na manutenção dos 
já existentes.

SABIA QUE …
OS JARDINS E ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO OCUPAM UMA ÁREA 
DE 10 HECTARES, O EQUIVALENTE A 10 CAMPOS DE FUTEBOL!?
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SERVIÇOS MUNICIPAIS

PRINCIPAIS DESAFIOS NESTE SERVIÇO:
O Encarregado Operacional revela que um dos principais 

desafios enfrentados nesta secção é a capacidade de dar resposta 
às necessidades de manutenção da relva durante o meses de junho, 
julho e agosto. Estes são meses muito exigentes para os recursos 
humanos, que devem manter muitos hectares de relva devidamente 
aparada e regada.

A rega é outra questão preocupante, pois estamos em período de 
seca e este serviço foi obrigado a diminuir as ações de rega, tanto na 
sua quantidade como na sua frequência. Neste momento os espaços 
de relva são regados uma vez por dia, tal como as restantes áreas 
ajardinados, enquanto que as floreiras só recebem água duas vezes por 
semana. Nesta linha de economia de água, foi também determinado 
que as regas dos jardins e espaços verdes seriam feitas à noite, de 
forma a que o solo tenha maior capacidade de retenção.

O Serviço de Jardins e Espaços Verdes é gerido 
pela DOTU - Divisão do Ordenamento do Território 
e Urbanismo da Câmara Municipal, representando 
uma parte importante do efetivo humano deste 
departamento. Atualmente este serviço tem 17 
trabalhadores, geridos de forma direta pelo seu 
Encarregado Operacional, Emídio Calvo.

O trabalho neste serviço muda de acordo com 
as estações do ano, conforme as necessidades de 
intervenção que a natureza vai ditando. No inverno 
a ação incide sobretudo na poda e manutenção das 
árvores e arbustos, embora todos os anos se plantem 
cerca de 7000 flores de inverno. Na primavera estas 
são substituídas por um igual número de plantas 
de verão que adornam os nossos jardins e floreiras, 
compondo a paisagem urbana que todos apreciamos 
na época estival.

Mogadouro vai apostar pela promoção  de um concelho amigo do ambiente, 
saudável e sustentável. Para alcançar as metas estabelecidas para o nosso 
território é fundamental que possamos contar com o apoio de funcionários 
dedicados e capazes. Em nome de todos os mogadourenses, agradecemos 
aos nossos trabalhadores dos Jardins e Espaços Verdes pelo serviço prestado 
ao concelho.

O SERVIÇO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES EM NÚMEROS:

100.000 – Metros quadrados de área de espaços verdes

17 - Trabalhadores

14.000 – Plantas por ano para adornar os nossos jardins e floreiras

7 – Viaturas ao serviço

100 –  média de Kms diários percorridos pelas equipas do Serviço de Jardins e Espaços Verdes

114 MILHÕES – litros de água utilizados para a rega dos Jardins e Espaços verdes do concelho 

(2021)

A rega dos jardins e espaços 
verdes durante a noite tem as 
vantagens de ser mais rentável e 
de causar menos incómodos aos 
transeuntes, no entanto, a Câmara 
Municipal tem detetado atos de 
vandalismo sobre os equipamentos 
de rega que funcionam durante a 
noite, o que obriga a uma substituição 
de materiais dispendiosa e que 
poderia ser evitada. Apelamos ao 
civismo e à vigilância de todos, para 
que estes casos não se repitam.

ALERTA!
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CULTURA

As Licenças de Porta Aberta catalogadas no Arquivo 
Municipal de Mogadouro são uma série documental 
muito solicitada pelas várias casas comerciais, que 
querem saber qual a data da sua primeira licença para 
poderem ter a porta aberta do Comércio, da Taberna, 
do Magarefe, entre outras atividades económicas que 
agitavam a vida económica do concelho de Mogadouro, 
entre 1933 a 1969.

Neste período temporal o acesso à atividade 
comercial genérica é livre e sem grandes exigências 
legais, bastando apenas uma licença comercial ou 
de “porta aberta”. Esta série documental revela 

elementos representativos do que era o mundo 
do pequeno comércio no Concelho de Mogadouro, 
assim como a sua localização geográfica e as taxas 
cobradas. A título de curiosidade, ficamos a saber 
que no concelho de Mogadouro nos anos de 1941 a 
1942 estavam a laborar 126 moinhos, distribuídos 
conforme o mapa que se segue. 

Além das estruturas de moagem mapeadas, 
encontram-se também registos da existência dos 
seguintes moinhos: 1 em Vila dos Sinos, 1 nos 
Estevais, 4 em Algosinho, 1 na Granja, 9 na Quinta das 
Quebradas, 1 na Quinta Nova, 1 no Souto. 

Amostra de Moinhos no Concelho-1941-1942 Livro de Registo de Licenças de 
Comércio Industria 

Cota:PT / A.M.M/E.09.05.1080

“Manhã de Verão, serena, tranquila, dulcíssima. Ia pelo ar um movimento extraordinário de asas – passarada 
alegre que saía agora dos ninhos e voava a matar a sede à borda das ribeiras, andorinhas que deixavam as 
suas casinholas em recôncavos de rocha e tomavam para hortejos convizinhos onde a vegetação era mais 
rica de seiva e mais fácil a presa de insetos, perdizes gralhadoras que iam de monte em monte, tordos, 
poupas, melros. Nos vinhedos das encostas, por entre os renques verdejantes, gente em mangas de camisa ia 
fazendo as vindimas. Pelos caminhos, em torcicolos, viam-se os que desciam aos moinhos, tangendo machos 
carregados de taleigos, e berrando-lhes cada xó! que se ouvia na outra ladeira. Já nas povoações próximas, 
sinos chamavam para a missa de alva ou tocavam a ave-marias. Nas quintas e casais fumegavam os tetos, 
dizendo horas de almoço. De modo que o Sol quando rompeu, solene e triunfante no céu imaculado, encontrou 
muita vida pelos campos, toda a natureza acordada para a labuta interminável do dia.”

COELHO, J. F. Trindade.  Os meus amores. Lisboa: Ulisseia; Editorial Verbo, 2005.  p. 46

Rita Gonçalves /Arquivo Municipal de Mogadouro

LICENCIAMENTO PARA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
EXPEDIENTE GERAL 
LICENÇAS DE PORTA ABERTA
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PATRIMÓNIO CULTURAL

Este processo terminou com a colocação da Declaração de Interesse Municipal 
em consulta pública por um período de trinta dias, a 27 de dezembro de 2022. 
Não tendo existido quaisquer interpelações ou sugestões passíveis de alterarem o 
texto descritivo da manifestação cultural declarada de interesse municipal, passou 
a efetiva a Declaração do Chocalheiro de Bemposta como Património Cultural. 

CHOCALHEIRO DE BEMPOSTA
DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL

No seu papel de agente ativo na preservação do Património Cultural Imaterial enquanto 
elemento unificador e caracterizador de uma comunidade, o Município de Mogadouro 
reconhece oficialmente a manifestação cultural designada de o CHOCALHEIRO DE 
BEMPOSTA como PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DE INTERESSE MUNICIPAL.

 De acordo com o artigo 15º nº6 
da Lei no 107/2001 de 8 de Setembro, 
que estabelece as bases da política 
de proteção e valorização do 
Património Cultural, consideram-se 
de Interesse Municipal os bens cuja 
proteção e valorização, no todo ou em 
parte, representem um valor cultural 
de significado predominante para 
um determinado município, sendo 
que essa classificação depende de 
ato final a proferir em procedimento 
administrativo, mediante o qual se 
determina um inestimável valor 
cultural de certo bem.
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Esta atividade consiste na realização de um 
percurso cultural em formato de passeio e tem como 
objetivo primordial dar a conhecer o património 
cultural e natural existente no concelho de Mogadouro, 
aos Mogadourenses e também a quem nos visita. 

Além da vila de Mogadouro, esta atividade já passou 
pelas aldeias de Azinhoso, Penas Róias, Vilarinho dos 
Galegos, Algosinho, Peredo da Bemposta, Bruçó e 
Castelo Branco, sendo intenção dos organizadores 
percorrer as várias freguesias e localidades, levando 
os participantes a todos os cantos e recantos do nosso 
concelho. 

Esta é também uma forma de dinamizar o nosso 
território, que pela sua beleza cultural, patrimonial e 
natural está entre os mais procurados da região para 
fins de turismo de natureza ou de paisagem.

É também intenção do Município promover o 
conhecimento sobre o território, contribuindo para 
a sua valorização e, ao mesmo tempo, proporcionar 
novas atividades de lazer a nível local, permitindo um 
maior envolvimento da população na gestão cultural 
do próprio concelho. 

PATRIMÓNIO CULTURAL

PASSEIOS CULTURAIS
Para divulgar e desenvolver o Turismo Cultural no Concelho de Mogadouro o Município 
tem realizado mensalmente um passeio cultural.

Estão já a ser programados 
passeios para os próximos

meses, fique atento!

Dia 11 de Setembro:
Passeio Cultural 

pelas Aldeias Típicas
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TURISMO E LAZER

VIVER O VERÃO EM MOGADOURO
Em Mogadouro o verão é sempre quente, tranquilo e cheio de 
possibilidades. Vejamos 10 coisas para fazer em Mogadouro, 
antes que o verão acabe!

1 – Refresque-se e relaxe nas nossas Piscinas Municipais
Mogadouro dispõe de um conjunto de piscinas ao ar livre, rodeadas por relvados e árvores frondosas, com 
balneários, estruturas de apoio e vigilância.
As piscinas municipais estão abertas ao público até 15 de setembro, entre as 10h00 e as 20h00.
Mais em: https://www.mogadouro.pt/pages/549?poi_id=15 

2 – Reequilibre as energias no nosso Complexo Desportivo
Além das piscinas, Mogadouro oferece um conjunto diverso de respostas na área da prática desportiva, 
dispondo de um conjunto de campos de ténis vedados, com piso sintético e iluminação artificial. O Estádio 
Municipal, por sua vez, está também equipado com uma pista de tartan ideal para o atletismo.
Mais em: https://www.mogadouro.pt/pages/297
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3 – Visite os nossos Monumentos e Exposições
Em Mogadouro a história ainda surpreende pela sua riqueza e diversidade. O 
concelho permite desfrutar de monumentos e exposições relativas a vários 
períodos da história do homem e da sociedade. Além da Sala Museu de 
Arqueologia, e do Museu Rural de Urrós, podemos observar os vestígios da 
nossa história nos vários monumentos dispersos pelo território.
O Posto de Turismo de Mogadouro é o serviço ideal para o informar sobre os 
melhores locais a visitar.
Mais em: https://www.mogadouro.pt/pages/328 

TURISMO E LAZER

4 – Maravilhe-se com as paisagens alcançadas a partir dos nossos Miradouros
Mogadouro apresenta um numeroso conjunto de pontos destacados na orografia que permitem descortinar 
o horizonte e desfrutar de panorâmicas soberbas, onde a paisagem natural bruta ou os campos trabalhados 
pelo homem desenham imagens de cortar a respiração.
Mais em: https://www.mogadouro.pt/pages/583 

VIVER O VERÃO EM MOGADOURO
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TURISMO E LAZER

5 – Explore as possibilidades do Rio Douro
O rio Douro limita o concelho de Mogadouro a Nordeste, recortando a nossa geografia em arribas ásperas 
e profundas que mergulham nestas águas partilhadas com Espanha. Além do potencial paisagístico, esta 
área destaca-se pela presença Parque Natural do Douro Internacional, que assegura a permanência de um 
património natural único. 
Mais em: https://rotadodouro.pt/pt/a-descoberta-do-parque-natural-do-douro-internacional/

6 – Descubra os Lagos do Sabor
O Sabor ficou conhecido como o último rio selvagem da Europa e foi domado pela engenharia humana para 
dar lugar aos imponentes Lagos do Sabor. São 70 Km de águas límpidas, que atravessam 4 concelhos, mas 
com a sua maior extensão em território de Mogadouro, atravessando as áreas ribeirinhas de Meirinhos, 
Valverde, Paradela, Castro Vicente, Brunhoso, Remondes e Soutelo.
A albufeira criada pelas barragens do Sabor criou grandes lagos ligados entre si por montanhas agrestes 
e gargantas de águas livres, que convidam ao lazer e à contemplação de um incomparável mundo de 
sensações.
Mais em: https://www.terrasdetrasosmontes.pt/ver-e-fazer/cultura-e-atracoes/parques-naturais/geo_
artigo/lagos-do-sabor 
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TURISMO E LAZER

VIVER O VERÃO EM MOGADOURO

8 – Viva a cultura popular nas nossas Festas e Romarias
O concelho de Mogadouro tem 56 aldeias e lugares, e em cada um deles há uma festa ou romaria no verão, 
animadas por um arraial e vividos intensamente pelas populações locais, como uma forma de celebrar 
a fé, de reencontrar amigos e familiares e de reviver as tradições que nos definem como comunidade. O 
calendário de eventos populares para os próximos meses pode ser consultado nas últimas páginas desta 
Agenda Municipal.
Mais em: https://www.mogadouro.pt/pages/561 
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7 - Experimente a qualidade do nosso Parque 
de Campismo
Localizado na Quinta da Agueira, o Parque 
de Campismo de Mogadouro tem capacidade 
para acolher 81 estruturas de campismo, 
entre tendas e autocaravanas. O nosso é um 
parque moderno, com alvéolos delimitados 
e planos, que oferece todas as comodidades, 
tendo sido sinalizado por várias páginas 
da especialidade como um dos melhor 
equipados do país. Os utentes do Parque 
têm acesso gratuito às piscinas municipais 
descobertas e campo de ténis. 
Mais em: https://www.mogadouro.pt/
pages/549?poi_id=47 



TURISMO E LAZER

E ainda mais!
Mogadouro dispõe de um Centro de Hemodiálise, sendo das poucas localidades do 
interior do país a poder oferecer este serviço aos turistas e visitantes, que poderão 
disfrutar de umas maravilhosas férias no nosso concelho em ótimas condições de 
sanidade, segurança e boa disposição.

9 – Delicie-se com a nossa Gastronomia e com os nossos Vinhos
Integrado em várias rotas gastronómicas regionais, Mogadouro é cada vez mais um território inovador e criativo 
no campo da fruição gastronómica e enológica. Os nossos vinhos são cada vez mais refinados e distinguidos no 
mercado, convidando a deliciosas sessões de fusão com as melhores iguarias que a tradição nos legou. 
O verão inspira à degustação de pratos mais leves e frescos do que as típicas casulas, chamando à nossa mesa 
as suculentas carnes grelhadas de vitela, cabrito ou borrego, os peixinhos do rio de escabeche e as tábuas de 
presunto, queijo e enchidos locais, acompanhados pelas viçosas saladas e hortaliças criadas nas hortas dos 
nossos agricultores. Da terra à mesa, em Mogadouro tudo é muito nosso.
Mais em:  https://www.mogadouro.pt/pages/528 

10 – Explore a nossa Natureza 
Rodeado por um mundo natural muito rico, 
onde a flora e a fauna ainda prosperam livres 
e selvagens, o concelho de Mogadouro oferece 
várias rotas de percursos pedestres, trilhos 
cuidadosamente desenhados para que o 
homem se integre na natureza sem perturbar 
o seu equilíbrio. Além das várias rotas locais, 
Mogadouro está integrado em algumas rotas 
regionais, nacionais e internacionais de renome, 
como a Grande Rota do Douro Internacional e do 
Douro Vinhateiro.
Mais em:  https://www.mogadouro.pt/pages/636 
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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 

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 até ao dia 15 de novembro de 2022. 

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

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)

Atividades Interativas             
Atividades realizadas em grupo sob marcação 
Horário: 09h30-12h30/14h30-16h30
Público: Infantil/ Sénior 

Ciclo do Pão
Atividades realizadas em grupo sob marcação 
Horário: 09h30-12h30/14h30-16h30
Público: Infantil

O atelier de culinária tem como objetivos: desenvolver na 
criança competências tão importantes como a curiosidade, 
a cooperação, a motivação, a experimentação, a avaliação 
de resultados e também o espírito de partilha. Através desta 
experiência multissensorial, as crianças são convidadas a 
fazer o seu próprio pão, podendo depois saboreá-lo.  



BIBLIOTECA MUNICIPAL
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NOVAS AQUISIÇÕES

Literatura 
Infantil e 
Juvenil

A BMTC, através do Serviço de Extensão Cultural, promove, mensalmente, diversas 
atividades: Horas do Conto, Horas do DVD, Ateliês de Expressão Plástica, Leituras 
Sénior, CINEMEMÓRIA, Visitas Guiadas, Exposições e Mostras Bibliográficas, entre 
outras. (consultar Cartaz da Programação Mensal da BMTC).

Visite a BMTC, temos mais novidades editoriais!



AGENDA CULTURAL
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JULHO
DIA 1/7 a 9/9
MOSTRA BIBLIOGRÁFICA 
“Este verão, Leia+”
BMTC

DIA 1/7 a 3/7
FESTAS DE SANTA ANA 2022 
Mogadouro

DIA 2/7 
APRESENTAÇÃO DA REVISTA GEIA N.º 7
Biblioteca municipal de Mogadouro

DIA 4/7 a 12/8
FÉRIAS EM MOVIMENTO
Mogadouro

DIA 4/7 a 12/8
FÉRIAS NA ESCOLA
Mogadouro

DIA 8/7
FESTIVAL PATRIMÓNIO IMPROVÁVEL - MIGUEL 
MOURA  
Largo do Convento - Mogadouro  - 21h30

DIA 9/7
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO
Lamoso

DIA 16/7-17/7
FESTA DE SANTO AMARO
Sanhoane

DIA 22/7 a 24/7
FESTIVAL TERRA TRANSMONTANA
Mogadouro

DIA 6/7 a 7/8
EXPOSIÇAO ILUSTRAR MOGADOURO
DE GADY RUI SANTOS  
Posto de Turismo - Mogadouro



AGENDA CULTURAL
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JULHO
DIA 22/7
FESTA DE SANTA MARIA MADALENA
Sampaio

DIA 22/7
FESTA DE SANTA MARIA MADALENA
Tó

DIA 24/7
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Castanheira

DIA 30-31/7
RED BURROS FLY IN 
Aerodromo Municipal 

DIA 31/7
FESTA DE SANTA LUZIA
Porrais 

AGOSTO
DIA 5/8
FESTA DE S. SEBASTIÃO 
Peso

DIA 6/8
CONCERTO OPERÁTICO
Anfiteatro do Parque da Vila - Mogadouro - 21h30

DIA 6/8
FESTA DE SANTA MARIA MADALENA
Sampaio

DIA 6/8
FESTA DE SÃO CALISTO
Paradela

DIA 6/8
XVIII ENCONTRO DE ANCIÃOS
Mogadouro

DIA 7/8
FESTA DO SANTO CRISTO DA SAÚDE
Peredo de Bemposta

DIA 8/8
FESTA DE S. CIRÍACO
Vilariça 

DIA 10/8
FESTA DE S. LOURENÇO
Valcerto

DIA 10-11/8
CINEMA AO AR LIVRE
Anfiteatro do Parque da Vila - Mogadouro-22h00

DIA 12-13/8
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Brunhoso

DIA 13-14/8
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Bruçó

DIA 13/8
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Ventozelo
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AGENDA CULTURAL

AGOSTO
DIA 13/8
FESTA DO DIVINO SENHOR DA FRAGA
Castro Vicente 

DIA 13/8
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ MANDEM SAUDADES” 
DE MÁRIO CORREIA

DIA 13/8 a 15/8
FESTA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES
Bemposta

DIA 13/8 
FESTA DE SANTO ANTÓNIO 
Valverde 

DIA 13/8 - 14/8
TORNEIO DE TÉNIS
Mogadouro

DIA 14/8 
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Vale da Madre 

DIA 14/8 
FESTA DE SANTA CATARINA 
Penas Róias 

DIA 15/8 
MISSA CAMPAL 
no Santuário de Nossa Senhora da Assunção 
Serra da Castanheira

DIA 15/8 
FESTA DE SANTA BÁRBARA
Tó 

DIA 15/8 
GRANDIOSA CORRIDA DE TOIROS À PORTUGUESA 
Urrós

Local: BMTC - 21:00h

DIA 15/8 
FESTA DE SANTA SINFOROSA 
Remondes

DIA 18/8 a 28/8
FESTAS DE NOSSA SENHORA DO CAMINHO
Dia 25 Camané, dia 26 P. Abrunhosa, dia 27 Blaya 
Mogadouro

DIA 20/8 e 21/8
FESTA DE S. MIGUEL E S. JERÓNIMO
Vilarinho dos Galegos

DIA 20/8
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO
Urrós

DIA 20/8
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Saldanha
 
DIA 20/8 -21/8
TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS
Mogadouro 

DIA 21/8
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Variz

DIA 21/8
FESTA DE NOSSA SENHORA DA VILA VELHA
Castelo Branco 

DIA 24/8
FESTA DE S. BARTOLOMEU 
Vila dos Sinos 

DIA 24/8
FESTA DE S. BARTOLOMEU 
Macedo do Peso

DIA 30/8
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Azinhoso
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AGENDA CULTURAL

SETEMBRO

UMA NOITE NA BMTC – 2022
Biblioteca Municipal Trindade Coelho

FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Peredo de Bemposta

FESTA DE SÃO JERÓNIMO
Figueira

FESTA DE SANTA BÁRBARA
Figueira

DIA 3/9
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Sanhoane

DIA 3/9
FESTA DAS VINDIMAS
Bemposta

DIA 4/9
FESTA DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE 
(Feira dos Burros) Azinhoso

DIA 4/9
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Brunhosinho 

DIA 10/9
FESTA DE SANTA BÁRBARA 
Vilariça 

DIA 10/9
COMEMORAÇÃO DO 13º ANIVERSÁRIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL TRINDADE COELHO
BMTC 

DIA 10/9
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “HISTÓRIA DO 
CONCELHO DE MOGADOURO (MONOGRAFIA)”, DE 
RAQUEL PATRIARCA, FLÁVIO MIRANDA E JOANA 
M. C. MOREIRA
Local: BMTC - 17:00 h

DIA 11/9 a 30/9
MOSTRA BIBLIOGRÁFICA “REGRESSO À ESCOLA” 
BMTC 

DIA 17/9-18/9 
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 
Travanca 

DIA 17/9 
FESTA DE SÃO MIGUEL 
Vale de Porco 

DIA 25/9 
FESTA DE SANTA EUFÉMIA 
Variz 

DIA 30/9 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO LUGARES LEGADOS 
Casa da Cultura - Mogadouro

ATIVIDADES PREVISTAS SEM DATAS CONFIRMADAS



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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MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
CENTRAL
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
MAGALHÃES
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NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
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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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FESTAS
DE
NOSSA 
SENHORA 
DO 
CAMINHO
18 a 28 de agosto

CONCERTO DA BANDA FILARMÓNICA DOS B.V. DE MOGADOURO  ⁄  PALCO E CAFÉ CONCERTO
TEATRO  ⁄  TARDE INFANTIL  ⁄  NOVENA E PROCISSÕES SOLENES

FOGO DE ARTIFÍCIO, FOGO PRESO E PIROMUSICAL.

CAMANÉ
DIA 25

PEDRO 
ABRUNHOSA

DIA 26
BLAYA

DIA 27




