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Quase a finalizar o ano de 2022, Mogadouro 
continua a afirmar-se como um projeto coletivo de 
construção cultural e social, sustentado por propostas 
e desempenhos nas áreas das artes, da educação, da 
cultura, do turismo e do investimento.

Os eventos desenvolvidos pelo Município de 
Mogadouro durante este ano dão prova do potencial 
da cultura enquanto elemento agregador de 
comunidades e enquanto agente integrador ao 
serviço do desenvolvimento local, nas suas vertentes 
económica e social. Refiro-me, por exemplo, à 
realização do Festival Desportivo Race Wars Motor, 
os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada, o 
Festival da Terra Transmontana ou o Red Burros Air 
Race, entre outros.

Este último trimestre também está cheio de 
novidades. Arrancaram os espaços de apoio ao estudo, 
as oficinas musicais, as aulas de teatro, as diversas 
atividades desportivas, a universidade sénior, o 
espaço de convívio intergeracional, novas exposições 
no posto de turismo e toda uma panóplia de ofertas 
formativas,  lúdicas e culturais que se destacam pela 
qualidade e pela identidade territorial.

Nesta edição da Agenda Municipal damos destaque 
ao resumo sobre a realização da última edição da 
Feira dos Gorazes, uma edição de retoma de uma das 
tradições mais emblemáticas do nosso concelho, com 
uma forte componente de inovação. Apresentamos 
ainda alguns dos projetos em desenvolvimento pelo 
Município, como a criação da Bio-Região Lagos do 
Sabor, a Plataforma Digital Origem:Mogadouro ou 
a Remodelação da Estação de Tratamento da Água 
de Bastelos, que consideramos muito relevantes no 
âmbito da estratégia de crescimento do território.

A programação cultural para os próximos meses 
é mais tranquila do que nos trimestres anteriores, no 
entanto, não é menos rica. Chamo especial atenção 
para a realização do Concerto de ópera, na noite 
de 3 de dezembro, um tipo de arte e de programa 
menos comum no nosso meio, mas a adesão dos 
mogadourenses nas edições anteriores dá-nos 
segurança na expetativa de uma casa cheia para este 
novo espetáculo. 

Em dezembro teremos ainda a grande honra 
de celebrar os 750 anos do Foral de Mogadouro, 
outorgado em 1272 por D. Afonso III, um marco 
incontornável na história do nosso concelho, que 
pretendemos assinalar com dignidade e distinção. 
Este e outros momentos da nossa ancestralidade 
foram registados no livro “História do Concelho de 
Mogadouro: Monografia”, uma edição do Município 
apresentada ao público no dia 15 de outubro,

Faço também menção aos rituais do solstício de 
inverno, que em tempos se celebraram em quase 
todas as localidades do concelho e hoje ainda se 
mantêm vivos nas aldeias de Bruçó, Bemposta, Tó, 
Valverde, Vilarinho dos Galegos e Vale de Porco. Estas 
festas de aproximação entre o profano e o sagrado 
vão encerrar o calendário cultural do concelho, 
com as suas máscaras míticas e as suas tradições 
ancestrais.

Mas o fim de ano é, entre nós, uma época inspirada 
no divino, com a celebração das festas da natividade. 
Este ano a situação económica geral do país e da 
Europa impõe-nos algumas medidas de contenção, 
no entanto, estou certo de que este não será um fator 
de diminuição da nossa capacidade de vivermos esta 
festa no espírito de partilha e amizade que caracteriza 
o verdadeiro Natal.

Espero que estes últimos meses de programação 
municipal sejam vividos pelos mogadourenses e por 
aqueles que nos visitarem com entusiasmo e devoção, 
pela nossa cultura, pelo nosso património, pela nossa 
paisagem e pela nossa terra. Faço votos de que estes 
sejam também os sentimentos presentes no Natal de 
cada um de nós e que o próximo ano traga a todos a 
prosperidade desejada.

O Presidente,
António Joaquim Pimentel
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GORAZES - REGRESSO DA MAIOR FEIRA 
AGRÍCOLA DO NORDESTE TRANSMONTANO

Este certame é, por força da tradição, 
organizado pela Associação Comercial, 
Industrial e Serviços de Mogadouro (ACISM), 
com o apoio financeiro da Câmara Municipal. 
O apoio aprovado para este ano é de 80 mil 
euros, tendo a sua atribuição sido aprovada 
por maioria em reunião de câmara, com três 
votos a favor e dois votos contra. 

Nos dias imediatamente anteriores à 
realização da Feira foram disponibilizados 40 
mil euros à ACISM, correspondendo a 50% 
do total aprovado, ficando o restante da verba 
pendente do resultado da prestação de contas 
do evento, que será apresentada na primeira 
semana de novembro. 

Em 2022 a Feira dos Gorazes voltou a assumir o seu lugar de destaque entre os eventos 
regionais. Cumprindo a tradição que vem ditando o seu modelo de realização, a feira centrou-
se na promoção das atividades do setor primário, principais bases da economia do concelho, 
mantendo também o espaço para a participação de outras atividades económicas, conforme 
vem sendo feito ao longo das ultimas décadas.
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Este ano a ACISM fez um 
grande esforço por inovar e 
conferir ao evento um carácter 
cada vez mais destacado, 
elevando a fasquia relativamente 
à oferta comercial, cultural e 
musical que animou os 4 dias de 
programação.

Uma das atividades integradas 
no programa deste ano foi a 
inauguração do Recinto de 
Valorização e Promoção dos 
Produtos do Território, a nova 
estrutura que acolheu o parque 
de exposições da Feira dos 
Gorazes. 

Este novo espaço alojou cerca de uma 
centena de stands no seu interior, ficando 
o espaço envolvente reservado à exposição 
de maquinaria agrícola e animais de raças 
autóctones. O mercado tradicional, por sua 
vez, regressou às ruas da vila, recuperando 
o cariz de feira popular que durante séculos 
esteve associado aos Gorazes.

O programa do evento contou ainda com 
vários momentos musicais, privilegiando 

os concertos e arraiais durante a noite e 
as arruadas e espetáculos localizados com 
grupos etnográficos durante o dia. 

Houve também lugar para a já tradicional 
montaria ao javali, este ano realizada em 
Castro Vicente, um raid todo o terreno, um 
torneio de tiro aos pratos, uma exposição de 
raças autóctones, momentos de showcooking e 
workshops para divulgação do projeto Origem:
Mogadouro.



Enquanto presidente da Direção da ACISM, e em representação de toda a 
equipa que contribuiu para a Organização da Feira dos Gorazes, as minhas 
palavras são de agradecimento. Estou grato às instituições, empresas e pessoas 
que trabalharam para que este evento decorresse com toda a dignidade e com 
um nível de qualidade e dinamismo que não pudemos conhecer em edições 
anteriores.

As críticas, que recebemos com tranquilidade, são aceites como fórmulas 
para continuar a melhorar. Ao longo dos 4 dias de Feira fomos recolhendo as opiniões dos visitantes 
e dos expositores, que, é certo, foram variadas na sua expressão, mas que foram evoluindo de 
forma muito positiva. De tal modo que, no fim do certame, a grande maioria dos comerciantes se 
manifestou muito satisfeita com o volume de negócios gerado e afirmou que em 2023 estará de volta 
aos Gorazes.

Os expositores da área alimentar esgotaram os seus produtos e os da área da maquinaria revelaram 
ter realizado vários contactos para próximas edições e mesmo ter fechado alguns acordos de muitos 
milhares de euros.

Estamos otimistas em relação às próximas edições, certos de que, apostados em que, limando 
as arestas que este ano sobressaíram na organização dos Gorazes, poderemos oferecer aos 
mogadourenses uma Feira anual cada vez mais destacável.

João Neves, Presidente da Direção da ACISM

O momento alto do evento, foi, sem dúvida, o concerto do cantor Fernando Daniel, que 
trouxe milhares de fãs a Mogadouro, na sua maioria jovens, que trouxeram com eles as suas 
famílias e amigos, criando uma onda humana como poucas vezes temos oportunidade de ver 
em Mogadouro.

A Feira dos Gorazes decorreu entre 13 e 16 de outubro, após dois anos de interregno devido 
à pandemia de Covid-19.
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A Feira dos Gorazes é um dos maiores eventos de promoção agropecuária 
da região norte. O mérito deste estatuto é de todos quantos vêm trabalhando no 
seu desenvolvimento ao longo dos séculos, mas a responsabilidade de continuar 
a elevar a categoria dos Gorazes é nossa, tanto das entidades, que não podem 
deixar de apoiar a sua evolução, como dos cidadãos, que devem continuar 
a contribuir para o crescimento deste certame, participando nas atividades e 
divulgando com orgulho este evento tão relevante para o concelho e tão único 
para os mogadourenses.

Tenho consciência de que algumas das opções da entidade organizadora para a edição deste ano 
foram muito controversas. Refiro-me à bilheteira e à decisão de não disponibilizar stands gratuitos 
aos “produtores artesanais”. Eu próprio me debati com a ACISM sobre estas decisões, mas continuo a 
defender que os argumentos apresentados pela Associação de Comerciantes são válidos e mereciam 
um voto de confiança. Confiança essa que reafirmo após a realização dos Gorazes, estando a par de tudo 
o que correu bem e de tudo o que correu menos bem. 

Tenho a certeza que todos temos suficiente clareza de espírito para corrigir e melhorar tudo o que 
tenha resultado menos bem e para manter aquilo que já provou ser positivo. Confio em que as próximas 
edições da Feira dos Gorazes sejam ainda mais inovadoras e surpreendentes, prevendo a retoma dos 
espaços para os expositores locais e a introdução de novas atividades. 

Da parte da Câmara Municipal, continuaremos a investir e a apostar neste evento, não desprezaremos 
a nossa cultura nem as nossas tradições, não vamos escatimar esforços nem recursos, porque, para 
nós, a Feira dos Gorazes não é uma simples despesa e sim um grande investimento.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022* 

81.244,00€
66.589,52€
75.000,00€
72.000,00€  
75.000,00€
75.000,00€
40.000,00€

EVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA CMM À ACISM
PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DOS GORAZES

Ingressos
Área de exposição
Expositores
Investimento total
Apoio aprovado pela Câmara Municipal de Mogadouro
Apoio pago à data de 31/10/2022

10.500 pessoas
6.000 m2

105
125 mil euros
80 mil euros
40 mil euros

A FEIRA DOS GORAZES 2022 EM NÚMEROS
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* Podendo chegar aos 80 mil euros após a prestação de contas.
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RECINTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO
DOS PRODUTOS DO TERRITÓRIO

Este pavilhão que o Município designou oficialmente 
como Recinto de Valorização e Promoção dos Produtos 
do Território, é uma obra que transitou do Executivo 
anterior, tendo um orçamento inicial de cerca de 1 
Milhão e 200 mil euros, mas que contava apenas 
com um financiamento de 179 mil euros, através 
do Programa BEM (Beneficiação dos Equipamentos 
Municipais), gerido pela CCDR-N. 

Durante o último ano, o Executivo Municipal procurou 
ativamente novas oportunidades para aumentar o 
financiamento desta obra e, assim, diminuir os custos 
suportados pela própria autarquia. Essa oportunidade 
surgiu através do PROVERE, o Programa de Valorização 
Económica dos Recursos Endógenos. 

No início do verão, o Município de Mogadouro 
apresentou uma candidatura a este programa, que 
resultou aprovada com um financiamento total de 
347,5 mil euros.  No entanto, esta obra ainda tem uma 

taxa de financiamento muito baixa, de apenas 33,9%, 
por isso, o Município mantém o objetivo de continuar a 
trabalhar pelo aumento do cofinanciamento para uma 
taxa de 85%. 

A alteração mais visível introduzida nesta estrutura 
recaiu sobre a imagem exterior do próprio edifício, 
que se levou a cabo através da ocultação da grande 
faixa azul junto ao telhado, que o marcava e o fazia 
destacar entre o conjunto urbanístico do resto da 
vila, conferindo ao pavilhão um carácter de elemento 
estranho à continuidade e à harmonia do todo urbano 
de Mogadouro.

Sem prejudicar a iluminação natural do interior 
do pavilhão, esta faixa azul foi coberta com painéis 
ilustrados com elementos alusivos aos produtos 
endógenos e à cultura local. Esta nova opção, mais 
mimetizada e compatível com a harmonização com 
o espaço envolvente, vai ao encontro da estratégia de 

À entrada do Recinto encontra-se a respetiva placa inaugural, que marca o dia 13 de outubro 
do ano corrente como a data de abertura oficial das portas deste equipamento municipal. A 
cerimónia de inauguração contou com a presença do Presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Prof. António Cunha, que, juntamente com 
o Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, António Pimentel, levantou a bandeira que 
cobria a pedra inaugural, num ato solene que muito honrou os mogadourenses.
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divulgação dos produtos do território, que o Município 
pretende implementar através da promoção da 
iniciativa Origem:Mogadouro.

Durante o seu discurso, o Presidente da Câmara 
Municipal lançou o apelo ao Presidente da CCDR-N 
para a necessidade de reforçar o financiamento do 

projeto do Recinto de Valorização e Promoção dos 
Produtos do Território, e aproveitou ainda para lhe 
apresentar as várias medidas e obras em carteira para 
os próximos anos, na expetativa de que estas recebam 
o acolhimento e o apoio necessários para viabilizar a 
sua execução e, consequentemente, o desenvolvimento 
do concelho.



Esta iniciativa dedicada à digitalização do concelho 
contempla, essencialmente, a valorização, a divulgação e o 
apoio à comercialização dos produtos endógenos, como o 
azeite, a amêndoa, o mel, o vinho, o queijo, os enchidos, os 
legumes, os cogumelos, o pão, o folar, a doçaria, os frutos 
secos – amêndoa, nozes, castanha, figos, a carne bovina 
Mirandesa, a carne suína – porco bísaro…, o artesanato 
– tecelagem, cestaria, rendas e bordados,  a divulgação do 
património cultural e paisagístico e a promoção do potencial 
turístico do nosso território.

Este é um projeto desenvolvido em parceria entre a 
Câmara Municipal de Mogadouro (CMM) e os produtores e 
comerciantes do concelho, representados pela Associação 
Comercial, Industrial e Serviços de Mogadouro (ACISM).

A pré-apresentação do projeto foi feita no dia 14 de 
outubro, integrada nas atividades da Feira dos Gorazes, 
numa mesa redonda transmitida através das redes sociais 
onde participaram o Presidente da Câmara Municipal, 
António Pimentel, os Vereadores António Sebastião e Márcia 
Barros, o Presidente da Assembleia Municipal, Vítor Batista, 
o Presidente da ACISM, João Neves e o técnico do Município 
responsável pela concretização do projeto, Hélder Valdez.

ORIGEM: MOGADOURO
UM PROJETO E UMA MARCA, PARA DAR A CONHECER MOGADOURO, NA SUA VERSÃO GENUÍNA E ORIGINAL

A Plataforma Digital Origem:Mogadouro faz parte da candidatura apresentada para o 
Recinto de Valorização e Promoção dos Produtos do Território, um projeto âncora cofinanciado 
pelas Estratégias de Eficiência Coletiva do PROVERE -  Programa de Valorização Económica 
dos Recursos Endógenos.

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL

 página 8



MAIS SOBRE O PROJETO
https://origemmogadouro.pt
https://www.facebook.com/OrigemMogadouro
https://www.instagram.com/origemmogadouro
https://www.youtube.com
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Durante toda a Feira dos Gorazes foi aberto o espaço 
Origem:Mogadouro, junto ao stand do Município, onde 
estavam expostos todos os produtores já aderentes e 
aqueles que foram aderindo ao longo dos 4 dias do 
certame.

O projeto Origem:Mogadouro é apresentado 
como uma experiência verdadeiramente autêntica, 
que inclui a terra, as pessoas, as tradições, os 
produtos regionais, o património, a cultura e as 
paisagens, com a perspetiva de dinamizar todo este 
conjunto de agentes territoriais potenciando o seu 
desenvolvimento sustentável e integrado.

O orgulho de “ser de Mogadouro”, aplicável às 
pessoas, aos produtos, às tradições que se repetem, 
à sabedoria que se transmite e ao património que se 
partilha, é o mote para a criação de uma marca que 
reúne em si toda a identidade do nosso concelho.

A plataforma está em franco desenvolvimento 
e será complementada com espaços físicos de 
exposição e logística, localizados no Recinto de 
Valorização e Promoção dos Produtos do Território e 
na sede da ACISM. 

Durante estas jornadas de pré-apresentação 
da Origem:Mogadouro foi lançado o apelo para 
que os produtores e empresários locais adiram à 
iniciativa. Como todos os grandes projetos, este 
tem dois objetivos estratégicos de crescimento: o 
alargamento e o aprofundamento. O primeiro traduz-
se na inclusão de um número cada vez maiores de 
aderentes, o segundo dedica-se a desenvolver uma 
metodologia de apoio à promoção e comercialização 
de produtos e recursos locais cada vez mais ampla, 
que consiga responder às necessidades emergentes 
dos fornecedores do produto ou serviço e, ao mesmo 
tempo, possa corresponder às expetativas dos 
consumidores, dispersos por um mercado global.
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A BIO REGIÃO LAGOS DO SABOR EM NÚMEROS
Concelhos abrangidos
Explorações agrícolas
Explorações pecuárias
Área territorial
Taxa de Superfície Agrícola 
Utilizada (SAU)
Área de agricultura biológica
Entidades Subscritoras

4
700
30

2.300 km2

24%
7000 ha

25

No dia 16 de Outubro, dia Mundial da Alimentação, os Lagos do Sabor foram certificados como 
Bio Região.

A Bio região “Lagos do Sabor” está em desenvolvimento desde o início do ano, e abrange os  
municípios de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo , num 
território que tem mais de 7 mil hectares de agricultura biológica repartidos por várias culturas.

A Associação de Municípios do Baixo Sabor (AMBS) 
assumiu o objetivo de certificar os quatro concelhos 
numa única bio região, que consiga manter a 
autenticidade de um território verdadeiramente rural, 
onde os  produtos agrícolas biológicos existem em 
abundância e onde as práticas de cultivo ancestrais 
ainda são aplicadas.

As bio regiões consistem em áreas geográficas 
onde agricultores, cidadãos, operadores turísticos, 
associações e o poder local estabelecem uma parceria 
para a gestão sustentável dos recursos locais, dando 
centralidade à produção e ao consumo alimentar de 
base agroecológica.

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
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Os autarcas dos quatro concelhos dos Lagos do Sabor estiveram em Itália no passado mês de setembro, 
integrando uma comitiva de vários autarcas portugueses e italianos, representantes do Ministério da 
Agricultura, Associações de Desenvolvimento Local e Professores Universitários,  que visitaram a primeira Bio 
Região da Europa - o Bio-distretto Cilento, numa perspetiva de aprendizagem de metodologias, intercâmbio de 
experiências e extrapolação de resultados para o projeto a desenvolver no nosso território.

A certificação da Bio-Região dos Lagos do Sabor foi formalizada com a assinatura do respetivo Protocolo, 
numa cerimónia oficial realizada a 16 de outubro, durante a Feira dos Gorazes, em Mogadouro, com a presença 
dos autarcas integrantes da AMBS, da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e vários representantes 
de entidades europeias, nacionais e regionais.

QUAL É O OBJETIVO DAS BIO REGIÕES?
O objetivo principal de uma Bio Região é a preservação dinâmica dos sistemas agrícolas mais sustentáveis e a 
promoção de dietas e sistemas alimentares mais sustentáveis.

O QUE SE PROMOVE NAS BIO REGIÕES?
- A Agricultura em modo de produção sustentável, quer seja a produção em modo biológico, biodinâmico, 
agroflorestal ou agro-ecológico.
- O Consumo de Produtos Naturais e típicos da Bio Região, obtidos por Sistemas de Produção Locais e 
Sustentáveis, de forma ajustada à realidade de cada território de Portugal.
- A articulação do território, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, que permita atingir um patamar 
de desenvolvimento económico, social e cultural, com base em padrões de justiça e solidariedade.

AS BIO REGIÕES CONTRIBUEM PARA ULTRAPASSAR DESAFIOS GLOBAIS ATUAIS?
Sim. Este modelo de produção, consumo e gestão permite obter resultados aos seguintes níveis:
- Conservação da Natureza;
- Proteção dos Recursos Naturais;
- Manutenção da Paisagem Biodiversa;
- Manutenção das populações nos seus territórios.

QUAIS SÃO OS AGENTES QUE INTERVÊM NO FUNCIONAMENTO DA BIO REGIÃO?
- Produtores - que assumem adotar um modelo biológico e ecológico de produção;
- Poder Local - que garante as condições para a gestão sustentável dos recursos locais e do território;
- Consumidores - Através das entidades ligadas ao consumo de alimentos: mercados municipais, pequeno 
comércio, cantinas escolares, hospitais, misericórdias, ATLs, Lares, etc.…, que assumem privilegiar um modelo 
ecológico de consumo.

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL



 página 12

OBRAS E PROJETOS

A ETA atual tem hoje mais de 30 anos ao serviço do 
Município de Mogadouro, acusando uma degradação 
progressiva (da infraestrutura e dos equipamentos 
de produção associados) e uma desadequação dos 
equipamentos face à evolução da qualidade da água 
bruta.

Apesar dos esforços das equipas de operação 
e de manutenção, não é possível suprir as falhas 
existentes em termos infraestruturais e tecnológicos, 
para assegurar a qualidade da água produzida, a 
segurança dos próprios trabalhadores, a necessidade 
de automação e da monitorização do desempenho dos 
equipamentos e instalações, ou o cumprimento das 
regras e compromissos ambientais.

O atual sistema de tratamento das águas 
compreende infraestruturas que revelam condições 
de funcionamento inadequadas, destacando-se a 
necessidade urgente da limpeza da albufeira, que até 

à data não foi possível de realizar, pois a operação 
de limpeza dos solos da bacia iria impossibilitar o 
abastecimento da população servida pela ETA de 
Bastelos.

Apesar dos esforços envidados pela equipa 
técnica responsável pelo tratamento da água e pela 
manutenção dos equipamentos da ETA de Bastelos, em 
alguns períodos de tempo,  a água chega às torneiras 
dos consumidores com uma tonalidade escurecida.

Esta tonalidade da água deve-se à presença de 
Manganês na rede de abastecimento, facto que não 
está relacionado com o tratamento efetuado à água, 
pois o Manganés é um elemento natural presente 
na água bruta da albufeira de Bastelos, e que, com o 
arrefecimento do clima, tende a desprender-se das 
tubagens da própria rede de abastecimento, causando 
o escurecimento da água canalizada. 

BARRAGEM DE BASTELOS 
REMODELAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE BASTELOS

O Município de Mogadouro tem em execução o projeto de Remodelação da Estação de 
Tratamento da Água (ETA) de Bastelos. Este é um projeto estruturante e urgente para o 
concelho de Mogadouro, através do qual se pretende colmatar as insuficiências relacionadas 
com a água fornecida pela albufeira de Bastelos ao longo das últimas décadas.



OBRAS E PROJETOS
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Encontra-se definido no projeto técnico a instalação de uma nova ETA compacta e a 
reabilitação da existente com uma linha de tratamento da água devidamente adequada, 
respeitando a Diretiva da Qualidade da Água para Consumo Humano e a legislação em 
vigor. A ETA existente, com uma capacidade estimada de 95 m³/h, será reabilitada e 
funcionará em paralelo com a ETA compacta.

Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-001518
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Mogadouro
Data de aprovação | 11-02-2022
Data de início | 11-11-2021
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 903.391,48 EUR
Apoio financeiro da União Europeia FC | 135.508,72 EUR

A resolução do problema no abastecimento de água ao sector poente do 
concelho é uma prioridade da nossa gestão. Retomámos o projeto de construção 
de um sistema de adução da água que se encontra armazenada no alto de 
Brunhosinho, proveniente do rio Douro, de forma a que, o mais rápido possível, 
possamos substituir a água de Bastelos na vila e em muitas aldeias do concelho. 
Só poderemos proceder à dragagem e limpeza da bacia desta barragem quando 
tivermos outra água para fornecer à população. Até lá, continuamos a fazer tudo 
o que podemos para diminuir a presença de manganês na água fornecida aos 
consumidores. Compreendemos e partilhamos a preocupação de todos com 
esta questão e tudo faremos para a ultrapassar.

É importante ressalvar que o Manganês, apesar de 
afetar a tonalidade da água, não é prejudicial à saúde.

O Município de Mogadouro continua a trabalhar 
intensamente pela busca de soluções que eliminem 

esta problemática, contemplando, além da construção 
desta nova ETA, a implementação do projeto 
abandonado em 2013 para fazer a adução de água do 
rio Douro à parte do concelho que é abastecida através 
de Bastelos.

O PROJETO

UNIÃO EUROPEIA

Fundo de Coesão



SOCIALOBRAS E PROJETOS
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OUTROS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO COM O APOIO
DOS FUNDOS EUROPEUS

Designação da Operação

Reabilitação de habitações sociais do antigo Bairro 
do FFH e arranjo urbanístico do espaço público 

envolvente

Reabilitação de habitações sociais do antigo Bairro 
do FFH - Eficiência energética

Reabilitação Energética e Funcional do Edifício da 
Piscina Coberta de Mogadouro

Recinto de Valorização das Raças Autóctones

Rede de Castros - Valorização e conservação do 
Castelo dos Mouros – 2ª. Fase - e Castelo de Oleiros

Recinto de valorização e promoção dos produtos do 
território

Inclusão ativa de grupos vulneráveis
Cultura para todos

Os FEEI e a Melhoria da qualidade de vida em 
Mogadouro - Meios de Divulgação. Vídeos com o 

objetivo de Divulgação Institucional – FEEI

Integração de jovens e/ou adultos no mercado 
laboral - PEPAL

Reabilitação de Edifício da Escola Preparatória 
Trindade Coelho – adaptação a cantina escolar

Remodelação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação de Castelo Branco 

(SAA  Bastelos)

Remodelação da Rede de Abastecimento de água, 
saneamento e pavimentação de Meirinhos

Medidas públicas de emergência para conter e 
limitar a pandemia da Covid-19

Planos integrados e inovadores de combate ao 
insucesso escolar - projetos

Barragem de Bastelos – Penas Roias – 
Remodelação da Estação de Tratamento da Água de 

Bastelos

Soluções baseadas na natureza para o restauro 
ecológico de solos degradados nos Lagos do Sabor

Estado

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Em Execução

Aprovada

Total Investimento

2 814 544,47 €

2 820 693,24 €

279 978,34 €

1 101 337,74 €

340 536,30 €

1 323 460,31 €

222 785,45 €

24 538,50 €

60 143,52 €

1 610 338,64 €

577 880,42 €

401 139,58 €

69 557,38 €

392 257,00 €

903 391,48 €

804 185,83 €

Apoio Aprovado

1 383 183,76 €

460 751,36 €

127 687,02 €

936 137,08 €

241 101,48 €

347 457,14 €

189 367,63 €

19 630,80 €

51 121,99 €

1 368 787,84 €

249 289,36 €

245 126,74 €

69 557,38 €

333 418,45 €

767 882,76 €

802 414,46 €
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SOCIAL

O Município de Mogadouro está a disponibilizar transporte diário para consultas, exames de diagnóstico e 
tratamentos médicos, para todos os hospitais dos distritos de Bragança, Vila Real e Porto.

Desde o passado mês de junho este serviço foi alargado, passando a abranger todas as deslocações 
instruídas pelo Serviço Nacional de Saúde a qualquer hospital, centro clínico ou centro de diagnóstico localizado 
num dos distritos acima enumerados. 

A requisição deste serviço é feita diretamente no gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de 
Mogadouro, devendo o doente fazer-se acompanhar pelo documento que comprova a marcação da consulta, 
exame ou tratamento. No dia anterior ao transporte, o Serviço de Ação Social do Município vai contactar cada 
um dos utentes agendados, para confirmar a sua viagem.

O transporte é custeado pelo Município e realizado pelos Bombeiros Voluntários de Mogadouro, através 
de viaturas específicas de transporte de doentes não urgentes. As viaturas dedicadas a este serviço partem 
diariamente e em diferentes horários, da estação de autocarros de Mogadouro.

Nos meses de junho, julho e agosto foram transportadas 192 pessoas, a maioria para hospitais e clínicas 
da área do Grande Porto.

TRANSPORTE GRATUITO DE DOENTES NÃO URGENTES

O Município de Mogadouro volta a unir-se aos Serviços de Saúde nas atividades de vacinação programadas 
para este outono e inverno.

A campanha sazonal 2022/2023, coordenada a nível local pelo Centro de Saúde de Mogadouro, iniciou no 
dia 29 de setembro. Desde essa data, todas as quintas-feiras, o Centro de Vacinação está em funcionamento 
na Casa da Cultura, em Mogadouro.

As pessoas a ser vacinadas são previamente sinalizadas pelo Centro de Saúde, priorizadas de acordo com 
a idade ou com outros critérios de Saúde ou risco profissional. 

Os utentes das aldeias vêm receber as suas vacinas às quintas-feiras durante a manhã, sendo os Serviços 
de Saúde responsáveis pela organização da convocatória, em articulação com os presidentes de Junta das 
diferentes localidades.

O procedimento adotado parte de uma comunicação do Centro de Saúde a informar o dia em que os utentes 
de cada aldeia podem vir receber as vacinas, indicando a faixa etária que deve ser convocada. Depois, a Junta 
de Freguesia deve fazer os possíveis para identificar todos os residentes elegíveis e informá-los. Sempre que a 
Junta de Freguesia entender que nas suas localidades existem utentes que precisam de transporte para aceder 
à vacinação, comunica essa necessidade ao Município, que agiliza o transporte em meios do Município.

Às quintas-feiras à tarde o Centro de Vacinação funciona em regime de porta aberta, para os utentes 
residentes na sede de concelho.

A campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 e Gripe decorre até 17 de dezembro e tem por objetivo 
vacinar 3 milhões de pessoas.

VACINAÇÃO SAZONAL CONTRA A COVID-19 E CONTRA A GRIPE
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A Divisão de Infraestruturas e Obras Municipais 
(DIOM) tem os seus escritórios no 1º andar do edifício 
dos Paços do Concelho. É uma estrutura orgânica que 
comporta 9 áreas de serviço diferentes e quase quatro 
dezenas de trabalhadores, coordenados e orientados 
pelo Eng.º Abel Varandas, Chefe de Divisão.

Compete a este serviço, em articulação com as 
demais Divisões municipais, a execução orçamental 
e financeira dos Planos Plurianuais de Investimentos, 
no que diz respeito às obras e concursos sob a 
sua responsabilidade, assegurar a elaboração 
dos estudos e projetos relativos a infraestruturas, 
equipamentos e instalações municipais, planear e 
executar as respetivas obras, através do lançamento 
de concursos de empreitadas ou por administração 
direta, bem como fiscalizar e acompanhar a execução 
das referidas obras.

Para podermos avaliar a dimensão do trabalho 
desenvolvido a partir deste serviço municipal, é 
importante considerar que o concelho de Mogadouro 
tem um território total de 760,6 km2, que o Parque de 
viaturas do Município conta com cerca de 50 veículos 

e máquinas, e que a Câmara Municipal tem dezenas 
de equipamentos e edifícios cuja manutenção 
depende diretamente do trabalho realizado pelos 
trabalhadores da DIOM. 

Os projetos desenvolvidos nesta Divisão são 
concebidos e orientados por técnicos superiores 
que, com o apoio da equipa operacional, organizam 
e levam a cabo dezenas de obras por administração 
direta, para benefício de todos os mogadourenses.

Um dos serviços mais valorizados pela comunidade 
a cargo deste departamento é o relacionado com 
a gestão de vias de circulação. A pavimentação e 
sinalização de estradas e arruamentos é um tipo de 
intervenção com consequências imediatas para os 
utilizadores, para a paisagem, para o ordenamento 
urbano e para a organização da rede viária. Sempre 
que um caminho de terra batida passa a ser 
transitável para automóveis ligeiros, possibilitando 
um novo acesso e encurtando distâncias entre pontos 
diferentes do nosso concelho, esta Divisão concretiza 
a sua missão de serviço público.

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 OBRAS MUNICIPAIS
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 Além da importância das tarefas que executa 
diretamente, a DIOM é uma Divisão satélite, muito 
solicitada pelos restantes serviços municipais, uma 
vez que a sua colaboração é fundamental para o 
estudo, criação e implementação dos vários programas 
municipais destinados a áreas diversas, como a 
habitação, equipamentos socioculturais, educativos e 
desportivos, zonas verdes públicas, espaços públicos, 
redes elétricas, redes de gás e outros.

É também a esta divisão que compete acompanhar 
os processos de financiamento de projetos através 
dos fundos comunitários, contratos-programa ou 
outros instrumentos de apoio, revelando-se um 
serviço chave para a concretização dos objetivos de 
gestão municipal.

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 DIOM pelo seu labor, 
profissionalismo e dedicação.



No passado dia 15 de outubro, feriado Municipal, 
no Recinto de Valorização e Promoção dos Produtos 
do Território, foi apresentada, perante uma plateia 
cheia, a Monografia do nosso concelho, obra de 
grande relevância para os Mogadourenses, intitulada 
“História do Concelho de Mogadouro: Monografia”, da 
autoria de Raquel Patriarca, Flávio Miranda e Joana 
Miguel Moreira, pela revisora científica Maria da 
Conceição Meireles.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
HISTÓRIA DO CONCELHO DE MOGADOURO - MONOGRAFIA

CULTURA
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TURISMO

No passado dia 14 de julho 32 entidades do 
concelho de Mogadouro assinaram o Protocolo de 
Colaboração para fazer parte da rede de pessoas, 
serviços e produtos que vão formar a Estação Náutica 
dos Lagos do Sabor.

 Uma Estação Náutica é uma rede poliestruturada, 
que agrega um conjunto de instituições locais e 
regionais, operadores, e outros agentes de serviços 
e produtos complementares à atividade turística, 
desenvolvida a partir de um recurso náutico. Esta rede 
vai permitir que cada uma das entidades e serviços 
que a compõem se desenvolva de forma integrada, 
em harmonia com os mais elevados critérios de 
qualidade (ambiental e turística), contribuindo para a 
valorização do recurso náutico na sua origem e para 
o crescimento sustentável e coeso do território onde 
se insere.

A Assinatura do Protocolo Institucional para 
a candidatura/certificação da Estação Náutica 
Polinucleada dos Lagos do Sabor teve lugar a 13 de 
julho no Santuário de Santo Antão da Barca.

Sabendo que o turismo náutico é na atualidade uma 
das grandes oportunidades para o futuro do território, 
o Protocolo de Parceria para a criação desta Estação 
Náutica foi subscrito por 33 entidades nacionais 
e regionais, que concorrem para a dinamização, 
desenvolvimento e promoção sustentável do 
território.

A cerimónia contou com a presença da Sra. 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, 
Dra. Isabel Ferreira e do Senhor Secretário de Estado 
da Administração Local e Ordenamento do Território, 
Dr. Carlos Miguel.

ESTAÇÃO NÁUTICA DOS LAGOS DO SABOR  
ASSINATURA DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 
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MOGADOURO EM MOVIMENTO

4.º FESTIVAL CULTURAL 
“DOURO SUPERIOR COM VIDA E MOVIMENTO” - MOGADOURO

No referido evento participaram, através de diversos 
grupos locais, sete Municípios que integram a AMDSFE. 

As atuações musicais foram diversificadas, decorreram 
durante todo o dia e contaram com os seguintes grupos: 
Rancho Folclórico de Vila Nova de Foz Côa, Banda de Música 
de Freixo de Espada à Cinta, Pauliteiros de São Martinho de 
Angueira (Miranda do Douro), Pauliteiricos do Município de 
Mogadouro, Carlos Pedro, cantor de música de raiz tradicional 
portuguesa (Mêda), Grupo de Cantares de Carrazeda de 
Ansiães e Grupo de Gaitas de Fole da Escola Municipal Sabor 
Artes (Torre de Moncorvo).

No âmbito do projeto “Roteiro Cultural 
do Património e dos Poetas do Douro 
Superior”, a Associação de Municípios do 
Douro Superior (AMDSFE), em parceria 
com o Município de Mogadouro, organizou, 
no passado dia 16 de outubro, no Recinto 
de Valorização e Promoção dos Produtos 
do Território, o 4.º Festival Cultural “Douro 
Superior com Vida e Movimento”.

CARLOS PEDRO, 
MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA 
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MOGADOURO EM MOVIMENTO

TORRE DE MONCORVO

FREIXO DE ESPADA À CINTA

MOGADOURO

CARRAZEDA DE ANSIÃES

MIRANDA DO DOURO

VILA NOVA DE FOZ CÔA



FORAL
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A actual composição geográfica do Município 
de Mogadouro é formada aquando das reformas 
administrativas liberais de meados do século XIX. Ao 
antigo território é desanexada a Freguesia de Lagoaça 
e acrescentado parcialmente ou na totalidade áreas 
dos antigos concelhos de Azinhoso, Bemposta, Castro 
Vicente e Penas Roias. 

No livro “Espaço e Poderes. Mogadouro: Forais, 
Concelhos e Senhores (séculos XII a XVI)”, a autora 
Maria Marques define da seguinte forma o que são 
forais:

“Cartas de instituição ou de reconhecimento 
dos concelhos, capacitando os homens livres, seus 
moradores, de se guiarem por normas próprias e 
assumirem o poder local, os forais foram durantes 
os séculos XI a XV, na Idade Média, e mesmo nos 
seguintes, documentos fundamentais na orientação 
da vida municipal. Determinavam ou fixavam o direito 
público local”. 

Nos forais eram redigidos os tributos devidos ao 
rei, as penas a aplicar para os diferentes delitos, as 
relações comerciais, as liberdades e garantias dos 
indivíduos e dos bens, o serviço militar e os encargos 
com e regalias com os cavaleiros vilãos (cavaleiros que 
não pertenciam à nobreza). No foral de Mogadouro 
especifica que os cavaleiros não podiam abrigar-se 
nas casas das viúvas, contra a vontade destas. 

750 ANOS DO FORAL 
DE MOGADOURO

Instrumentos relevantes para a fixação de populações, fixando os direitos e deveres daquela comunidade, 
tiveram especial relevância nos territórios de fronteira, por ser necessário garantir o povoamento destes 
territórios, como meio de afirmação da pertença do território ao Reino do monarca que o outorgou.

É neste contexto sociopolítico, o da formação do novo reino de Portugal, que durante os sécs. XII e XIV, 
foram lavrados a grande maioria dos forais. Documentos reguladores e imperativos para a afirmação do poder 
régio sobre o território, em 1187 D. Sancho I outorga o 1º foral de Penas Roias, e em finais do séc. XIII, com a 
linha raiana transmontana e do restante território nacional definidas e parcialmente pacificadas, D. Afonso III 
concede a várias localidades carta de foral. Neste contexto são outorgados os forais de Mogadouro e Penas 
Roias, o primeiro em 1272 e o segundo em 1273 este segundo adaptado à nova realidade político-geográfica 
de Portugal.

Neste primeiro D. Afonso III, estabelece quais as multas e reserva para si e para os seus sucessores tudo 
o que os freires cavaleiros da Ordem do Templo detinham em Mogadouro. 

“Et super hoc salvo et retineo mihi et omnibus meis successoribus quantum freyres de Templo 
tenebant ad suam manum in Mugadoyro et in terminis suis.”

(in Foral de Mogadouro de 27 de Dezembro de 1272).

No novo foral de 1273 substancialmente diferente na medida em que define impostos, liberdades 
e privilégios, e devido à contenda com os Templários, na qual estes reclamavam para si os bens que lhes 
haviam sido retirados, D. Afonso III neste novo foral omite a cláusula anterior, mesmo após ter obtido sentença 
favorável sobre a disputa pela posse dos bens e termos. De facto, o monarca não impediu aos membros da 
Ordem do Templo de acederem aos termos e pertenças. O novo foral mais minucioso no que à regulamentação 
concelhia concerne, pretende com a concessão de privilégios, lavrados no foral, fomentar medidas para 
incentivar o povoamento da região, como é exemplo, a isenção do pagamento de impostos a quem não obtivesse 
rendimentos suficientes. 

“Mando também que o povoador dos ditos lugares que não tiver valia de dez morabitinos não 
dê coisa alguma” 
(Tradução de Maria Marques, de excerto do Foral de Mogadouro de 18 de Novembro de 1273).



 página 23

Do actual território mogadourense, no ano de 
1305 D. Dinis concede foral aos moradores de Castro 
Vicente e dez anos depois, o mesmo monarca, outorga 
à povoação de Pereinha, mudando o topónimo da nova 
sede de concelho para Bemposta. Em 1386, como 
forma de agradecimento do apoio prestado à sua 
causa e pela sua devoção a Santa Maria de Azinhoso, 
D. João I outorga foral à nova vila de Azinhoso, 
retirando da “servidão e sujeição de Penas Roias e de 
Mogadouro…” (Foral de Azinhoso, 16/05/1386).

D. Manuel I (1495-1521) com a intenção de 
proceder a uma reforma administrativa de Portugal 
irá tentar normalizar o discurso foraleiro, procurando 
uma maior uniformização dos direitos e deveres 
dos diferentes concelhos que compunham Portugal. 
Assim, a todos os concelhos formados durante a 
Idade Média, do actual território mogadourense, é-
lhes outorgado novo foral, em 1510 a Castro Vicente, 
em 1512 a Bemposta, a Mogadouro e Penas Roias e 
no ano de 1520 a Santa Maria de Azinhoso.   

Chegados às reformais liberais do século XIX, 
Mouzinho da Silveira revoga todos os forais nacionais, 
por decerto de 13 de Agosto de 1832. Será a partir 
deste período que se aplica uma só lei administrativa 
para todos os concelhos e como já referimos é no 
decurso destas reformas que é formado o actual 
Município de Mogadouro. 

Testemunho dos 750 anos do que que representava 
a carta de foral, ainda se localiza na antiga praça dos 
Paços do Concelho, actual Largo da Misericórdia, o 
Pelourinho, embora não seja o primitivo, o actual 
de estilo bragançano terá sido erigido entre os 
séculos XVI e XVII. Dos antigos concelhos, também se 
conservam os pelourinhos, de Azinhoso, Bemposta e 
Castro Vicente. Relativamente ao pelourinho de Penas 
Roias no período dos finais do séc. XIX e inícios do XX 
este terá sido destruído.   

Emanuel Campos
Arqueólogo do Município de Mogadouro

Forais de Mogadouro e das outrora vilas de Santa Maria de Azinhoso, 
Bemposta, Castro Vicente e Penas Roias: 

• Santa Maria de Azinhoso:
o 1386, 16 de Maio, passado no arraial de Vilariça, outorgado por D. João I;
o 1520, 13 de Fevereiro, passado em Évora, outorgado por D. Manuel I;

• Bemposta:
o 1315, 15 de Junho, passado em Lisboa, outorgado por D. Dinis;
o 1512, 4 de Maio, passado em Lisboa, outorgado por D. Manuel I;

• Castro Vicente:
o 1305, 03 de Dezembro, passado em Évora, outorgado por D. Dinis;
o 1510, 01 de Junho, passado em Santarém, outorgado por D. Manuel I.

• Mogadouro:
o 1272, 27 de Dezembro, passado em Santarém, outorgado por D. Afonso III;
o 1273, 18 de Novembro, passado em Santarém, outorgado por D. Afonso III;
o 1512, 12 de Maio, passado em Lisboa por D. Manuel I;

• Penas Roias:
o 1187, Maio – Junho, outorgado por D. Sancho I;
o 1272, 27 de Dezembro, passado em Santarém, outorgado por D. Afonso III;
o 1273, 08 de Novembro, passado em Santarém, outorgado por D. Afonso III;
o 1512, 4 de Maio, passado em Lisboa, outorgado por D. Manuel I.

Tradução do Foral de 27 de Dezembro de 1272: 
Seja sabido por todos quantos tiverem conhecimento desta presente carta, que eu Afonso, pela graça de 

Deus rei de Portugal e do Algarve, com a minha esposa, a rainha D. Beatriz, filha do ilustre rei de Castela e 
Leão, e com os nossos filhos e filhas, os infantes D Dinis, D. Afonso, D. Branca, D. Sancha, dou e concedo a 
vós, povoadores presentes e futuros de Mogadouro e dos seus termos, o foro de Zamora, sob tal pacto que vós 
façais a mim e a todos os meus sucessores quantos e quais foros e costumes os moradores de Zamora fazem 
ao Rei de Castela, tanto em pedidos como em martinega como em moeda como em todos os outros foros.

E quanto ao pedido, se o rei D. Fernando o levar de Castela ou de Leão, em usos e costumes, eu e os meus 
sucessores devemo-lo levar de vós.

E sobre isso, salvo e retenho para mim e para todos os meus sucessores quanto os freires do Templo 
tinham ao seu dispor em Mogadouro e nos seus termos. 

Em testemunho disso, dou a vós, esta minha carta selada do meu selo, dada em Santarém, VI.o das Kalendas 
de Janeiros, por mandado do rei.

Tiago Anes notou. Era M.a CCC.a X.a.
Testemunhas: Rodrigo Garcia de Paiva, Martim Dade pretor de Santarém, Afonso Soares sobrejuiz, 

Rodrigo Mendes sobrejuiz, Frei Geraldo Domingos, Pedro Martins Casével, Domingos Anes Jardo clérigo, 
testemunhas. 

FORAL

(Tradução de Maria Marques, Marques, M. Alegria F. Espaço e Poderes. Mogadouro: Forais, 
Concelhos e Senhores (séculos XII a XVI). Mogadouro, Município de Mogadouro, 2010. p. 102.)



ARQUIVO MUNICIPAL
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Foi há 60 anos que por despacho do Ministro 
do Interior Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior 
(despacho de 5 de novembro de 1962), o dia 15 de 
outubro passou a ser oficialmente o feriado Municipal 
de Mogadouro.

Tudo começou na reunião ordinária de vinte e oito 
de Maio de mil novecentos e sessenta e dois, quando o 
então Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro 
Artur Augusto de Oliveira Pimentel diz: 

«...tendo em atenção que nos dias quinze, 
dezasseis e dezassete do mês de outubro se realiza 
nesta vila a tradicional feira denominada “os 
gorazes”, a qual vinte desse tempo imemoráveis, nos 
últimos vinte anos tomou extraordinário incremento, 
transformando-se numa das melhores feiras da 
província de Trás-os-Montes e Alto Douro; tendo em 
atenção que a referida feira tomou caracter de festa 
característica que, interessa não apenas a esta vila, 

mas a todo o concelho; considerando que dos dias 
indicados, o primeiro é aquele em que se verifica 
maior concorrência de pessoas: considerando 
finalmente, que nesse dia não há afluência de 
público às repartições e, assim, o seu encerramento 
não ocasiona qualquer prejuízo; de harmonia com o 
disposto no artigo 4o do decreto n° 38596, de quatro 
de janeiro de 1952, propunha (...) autorização para 
esta câmara municipal considerar feriado municipal 
o dia quinze de outubro...»

Proposta esta que foi aprovada por unanimidade. 
O feriado de Mogadouro até esta data realizava-
se a 18 de junho, data de nascimento do escritor 
mogadourense José Francisco Trindade Coelho.

Rita Gonçalves
Arquivo Municipal de Mogadouro

MINUTAS DE ATAS - MOGADOURO 1962

Excerto da Minuta de Ata (Cota –PT/AMM.A.01.02.23)



SAÚDE PÚBLICA

Cães e gatos têm um instinto caçador, uma herança 
dos seus antepassados na busca por comida para 
sobreviver, e manifestando-se atualmente durante a 
época de caça.  No entanto, existem alguns cuidados 
básicos que devemos ter em conta, como alimentação 
durante este período de esforço físico, a legislação 
vigente e a prevenção de doenças animais.

Diversas doenças infeciosas causadas por 
bactérias, vírus ou parasitas infectam as espécies 
cinegéticas e os nossos animais domésticos, incluindo 
o nosso cão e o próprio Homem.

Podemos salientar a Tuberculose, Brucelose, 
Doença de Aujesky, entre tantas outras, devendo 
o caçador ter especial atenção e conhecimentos 
para evitar o seu contágio e propagação no meio 
ambiente.

Hoje falaremos brevemente da Equinicocose/
Hidatidose… uma doença parasitária (Echinococcus 
spp.) com aumento de casos no Norte de Portugal 
e de Declaração Obrigatória, onde os ungulados 
selvagens, como o javali e o veado, são reservatório 

da forma larvar que se apresenta no interior de 
vesiculas, contendo um liquido claro e revestidas por 
uma membrana acinzentada e opaca em diversos 
órgãos (fígado, baço, pulmão, etc.). 

A ingestão destas vísceras pelo cão ou outros 
carnívoros selvagens, levam ao desenvolvimento 
do parasita adulto no seu intestino, o qual elimina 
nas fezes as formas infestantes para o homem e 
outros animais como veado, javali, ovinos, bovinos… 
contaminando pastagens e hortas, dando continuidade 
assim ao ciclo de vida do parasita. No Homem a infeção 
não ocorre pela ingestão de carne crua infectada, mas 
sim pela ingestão dos ovos após contacto directo ou 
indirecto com fezes contaminadas.
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CUIDADOS
COM O CÃO DE CAÇA… 
E EQUINICOCOSE!!!

- Boas práticas de gestão cinegética;
- Boas práticas de higiene pessoal, lavando sempre as mãos após contacto com animais, não beber água não      
   tratada em nascentes, lavar sempre frutos e vegetais das hortas;
- Desparasitação regular do cão e sempre após o período de caça;
- Limpeza frequente do canil, remoção cuidadosa das fezes e desinfecção do alojamento; 
- Eliminação das vísceras com lesões (contentores apropriados), nunca deixar carcaças/vísceras no campo; 
- Não alimentar cães com vísceras cruas;
- Formação dos caçadores em sanidade e higiene de carne de caça (Reg. CE nº 853/2004);
- Limpeza e desinfecção dos utensílios utilizados na evisceração e corte das carcaças;
- Recorrer a um veterinário sempre que verificar alterações nas peças de caça.

- Ter especial atenção ao “batismo” nas montarias, evitando que o sangue entre em contacto com os olhos,     
   boca e nariz do caçador;
- Vacinação antirrábica válida, registo e dados do detentor actualizados no SIAC;
- Licenças emitidas nas Juntas de Freguesia – categoria E para cão de caça (Decreto-Lei nº 82/2019, artigo 27º) 
- Sempre que um cão desaparecer, não esquecer de avisar o seu veterinário sobre o desaparecimento e o      
   local, deixando o seu contacto com os populares das habitações mais próximas. 

RECOMENDAÇÕES PARA MINIMIZAR O RISCO DE TRANSMISSÃO

OUTRAS ATENÇÕES

Luísa Loução
Gabinete Municipal de Veterinária



PATRIMÓNIO CULTURAL
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LAGARES E BODEGAS
UMA BREVE PASSAGEM PELO NOSSO PATRIMÓNIO CULTURAL

VISTA SOBRE O RIO DOURO NO LAGARICO

Em pleno período de vindimas e da produção de 
vinho, convidamos todos os mogadourenses e nossos 
visitantes a conhecer um património ancestral ligado 
à produção vinícola, em antigos espaços, outrora com 
plantação de vinha e associados à produção de vinho. 
Embora tenhamos evoluído tecnologicamente, os 
princípios físicos e mecânicos ainda se mantêm. 

Quem sabe se a escolha ancestral de um terreno, 
outrora plantado com vinha, e, escolhido com os 
mesmos critérios dos nossos dias, cujos topónimos 
(nome dos locais) e os vestígios arqueológicos são 
evidência, possa levar alguém a considerar a sua 
replantação vinculando-se à conservação e valorização 
deste nosso legado arqueológico assim como a uma 
exploração sustentável do espaço.

 A plantação de vinha, para a produção de vinho na 
nossa região, iniciou-se com a chegada dos Romanos, 
em concreto por volta do I séc. d.C. Desde então, são 
vários os testemunhos arqueológicos desta prática 
agrícola, como por exemplo os lagares rupestres. 
Estas estruturas, escavadas na rocha, geralmente, 
apresentam uma forma rectangular ou circular, com 
uma profundidade entre os 20cm e os 60cm, onde a 
uva seria calcada e/ou prensada. Em alguns casos 
dispunham de uma pequena lagareta, que fazia 
circular o mosto até às vasilhas, para o transporte, 
em carro de bois ou carregadas por asininos. 

Posteriormente, e num espaço próprio e abrigado, 
era vertido para o interior de dolium, recipientes 
cerâmicos da época romana, semelhantes às 

ENQUADRAMENTO GERAL DAS BODEGAS DA FONTE NOVA, URRÓS

talhas actuais, que estariam enterrados 
parcialmente no subsolo, para uma 
melhor conservação do vinho.

Até à presente data apenas se pode 
colocar como hipótese, que os lagares 
rupestres, até hoje identificados no nosso 
concelho, nomeadamente o Lagarico 
– Urrós; Falcoeira – Peredo da Bemposta 
e o do Castelo da Vila Velha – Castelo 
Branco, sejam do período Romano, para 
que seja possível obter uma cronologia 
mais concisa possível somente após uma 
intervenção arqueológica. 



PATRIMÓNIO CULTURAL
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Para a conservação do vinho, destacamos um 
conjunto de bodegas no termo de Urrós, situado 
no lugar conhecido por Fonte Nova. Um pequeno 
“bairro” composto por cerca de 31 bodegas abertas 
no subsolo, numa vertente suave voltada para Norte, 
ladeada pela ribeira de Urrós. As dimensões podem 
variar entre os 2m e os 4m, com uma ou duas galerias, 
com uma altura média de 1,60m. Em algumas destas 
estruturas ainda se conserva “in situ”, os suportes 
pétreos dos vasilhames. 

O acesso às bodegas, na sua grande maioria, é 
feito por um corredor estreito, e em alguns casos dá 
para um pequeno átrio, com as entradas para duas 
ou três bodegas. A entrada para o interior faz-se por 
um vão, moldurado por um lintel, e ombreiras de 
granito, e em alguns casos a soleira está a uma cota 
rebaixada em relação ao corredor de acesso, sem, contudo, selar hermeticamente a galeria, pois era 

necessário garantir a circulação do ar no seu interior. 
Este tipo de bodegas, também podem ser visitadas 
em Travanca, em menor número e num contexto 
espacial diferente. 

Embora de cronologia, entre si, distante, a 
conservação e preservação destes bens culturais, 
deve merecer toda a nossa atenção e apreço, como 
demonstração da vontade e resiliência dos nossos 
antepassados em colher da terra um dos frutos com 
uma forte representação simbólica e intrinsecamente 
ligado à nossa matriz cultural.   

Emanuel Campos,
Arqueólogo do Município de Mogadouro.

ENTRADA DE UMA DAS BODEGAS, URRÓS

LAGARICO, URRÓS

INTERIOR DE UMA DAS BODEGAS, URRÓS
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

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!





ATELIERS DE MÚSICA 
NA CASA DA CULTURA

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. 

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

CIMR E MÚSICA
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Concurso POSTAL ILUSTRADO
“No Mundo Rural o Natal é Especial”
Ilustração: 9 de novembro a 9 de dezembro
Votação (no CIMR): 15 a 29 de dezembro às 17h00
Público: Infantil/Sénior/População em geral
Pretende-se promover a expressão artística e o espírito criativo, 
sensibilizar e preservar a importância do Natal e o espírito 
vivido no meio rural.

Nas Oficina de Música, pretende-se desenvolver o gosto pela música, explorar o som e a imaginação de 
forma lúdica e divertida, aperfeiçoar o conhecimento musical de forma prática e efetiva, tocar, compor, cantar, 
dançar, improvisar, criar grupos (classe conjunto), explorar instrumentos musicais, divertirem-se e unirem-se 
em torno de uma arte maior que é a Música.

Inscrições online   |   Mais informações: www.mogadouro.pt   |   Local: Casa da Cultura

SEGUNDAS

18:00 às 18:00 – Gaita de fole I

19:00 às 20:00 – Gaita de fole II

18:00 às 18:00 – Ukulele I

19:00 às 20:00 – Ukulele II

TERÇAS

18:00 às 19:00 – Gaita de Foles Iniciação

19:00 às 20:00 – Percussão tradicional 

18:00 às 20:00 - Classe conjunto

QUARTAS

18:00 às 20:00h -  Pauliteiros



AGENDA CULTURAL
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NOVEMBRO
DIA 1/11
FOGUEIRA DOS FIÉIS
Bemposta

DIA 9/11 A 9/12
CONCURSO POSTAL ILUSTRADO
“NO MUNDO RURAL O NATAL É ESPECIAL”
CIMR

DIA 11/11
FESTA DE SÃO MARTINHO
São Martinho do Peso

DIA 13/11
FESTA DE SÃO MARTINHO
Tó

DIA 13/11
CAMINHADA DE SÃO MARTINHO
Vila D´Ala

DIA ATÉ 15/11
MOSTRA BIBLIOGRÁFICA “HALLOWEEN”
BMTC

DIA 19/11
CAMPEONATO NACIONAL FUTSAL 3ª DIVISÃO 
SÉRIE A - CA MOGADOURO * BOAVISTA FC
Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro, 18:00
 
DIA 25/11
FESTA DE SANTA CATARINA
Penas Róias

DIA 25/11
FESTA DE SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA
Remondes
 
DIA 26/11
PISCINA DIA ABERTO
Piscina Municipal Coberta

DIA 29/10 A 18/12
EXPOSIÇÃO  DE FOTOGRAFIA “TERRA FRIA, ALMA 
QUENTE” DE CLÁUDIA COSTA
Posto de Turismo



AGENDA CULTURAL
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DEZEMBRO
DIA 1/12 A 6/12
II CONCURSO DE ÁRVORES DE NATAL
Mogadouro

DIA 2/12 A 6/12
MOSTRA BIBLIOGRÁFICA 
“NATAL, LIVROS E MUITO MAIS...”
BMTC

DIA 3/12
ÓPERA NA CIDADE
Casa da Cultura, 21:30

DIA 3/12
CAMPEONATO NACIONAL FUTSAL 3ª DIVISÃO 
SÉRIE A - CA MOGADOURO *  ADC. SÃO MATEUS 
Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro, 18:00

DIA 3/12
FESTA EM HONRA DE SANTO ANDRÉ
Algosinho

DIA 6/12
ACENDER AS LUZES DE NATAL 
18h00

DIA 10/12
SÃO SILVESTRE
Mogadouro

DIA 17/12
ENCONTRO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO
Vinhais

DIA 24/12
FOGUEIRA DO GALO
Brunhoso

DIA 24/12
MISSA E FOGUEIRA DO GALO
Urrós

DIA 25/12
VELHOS DE BRUÇÓ
Bruçó

DIA 25/12
CARETO DE VALVERDE 
Valverde

DIA 25/12
VELHO CHOCALHEIRO DE VALE E PORCO
Vale de Porco

DIA 26/12
CHOCALHEIRO DE BEMPOSTA
Bemposta

DIA 27/12
COMEMORAÇÃO DOS 750 ANOS DO FORAL DE 
MOGADOURO



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 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
936 652 848
939 705 874
936 225 027
933 363 249
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 

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
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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
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA
NOVA
MAGALHÃES

DIA FARMÁCIA

OUTUBRO

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

DIA
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
CENTRAL
NOVA
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
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DIA

DEZEMBRO

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
NOVA
CENTRAL
MAGALHÃES
NOVA

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

 página 36

NOVEMBRO






