
     
 

Designação do projeto:  Casa das Associações / Antigo Edifício do Banco Pinto e Sotto Mayor 
 
Código do projeto: NORTE-04-2316-FEDER-000013 

 
Objetivo principal: Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
Região de intervenção: Região do Norte 
 
Entidade beneficiária: Município de Mogadouro 
 
Data de aprovação: 19-12-2016 
 
Data de início: 13-12-2016 
 
Data de conclusão: 13-12-2017 
 
Custo total elegível: 282.936,43 € 
 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 240.495,97 € 
 
Apoio financeiro público nacional/regional :  42.440,46 € 
 

Objetivos: O Município de Mogadouro com a operação “Casa das associações / Antigo Edifício do Banco 
Pinto e Sotto Mayor”, pretende reabilitar o edifício do antigo Banco Pinto e Sotto Mayor em Mogadouro, 
construído durante os anos de 1978/1979, dando lhe outra função. Tendo em consideração o valor 
subaproveitado deste edifício e o potencial que encerra, quer pela sua dimensão estrutural quer pela 
posição geográfica que detém, pretende-se refuncionalizar o mesmo, para acomodar a Casa das 
Associações. 
Com esta reabilitação o Município pretende ainda uma melhoria efetiva do ambiente urbano, através da 
revitalização do edifício que se localiza no centro da vila, dentro do Núcleo Histórico de Mogadouro, 
valorizando desta forma o edificado e promover melhores condições urbanas de forma a atrair as 
oportunidades que dinamizem o tecido social, cultural e turístico, assim como, aumentar a atratividade e 
a visibilidade interna e externa, em articulação com o património e a riqueza cultural. 
 
Atividades:  A Casa das Associações constitui-se como uma “incubadora” de associações locais albergando 
projetos múltiplos – sobretudo com foco no âmbito cultural e no desenvolvimento local, garantindo 
atividades, permanência e visitação. Este “ninho de incubação” para o movimento associativo, que na 
região é dinâmico e sobretudo jovem, contempla o apoio direto e a formação aos jovens associados e aos 
lideres associativos. Para o efeito as instalações contemplam para uso partilhado alguns espaços 
fundamentais: sala de formação; gabinete de trabalho; sala de reuniões, centro de documentação, 
biblioteca, arrumos, oficina e instalações de apoio. Pretende-se com a criação da CASA DAS ASSOCIAÇÕES/ 
ANTIGO EDIFÍCIO DO BANCO SOTTTO MAYOR além da criação de novas associações, instituir “O” centro 
de interpretação, documentação, musealização dos ícones culturais do planalto, e de entre estes, o que 
mais se tem evidenciado como motor de desenvolvimento local via valorização do património ancestral 
(e que a nível nacional movimenta várias associações), o instrumento Gaita de Foles - e com um 
determinante efeito simbólico e polarizador, instituir tal acervo, único, em Mogadouro, a atual porta de 
entrada do “Planalto.” 



     
Resultados esperados/atingidos: A reabilitação do edifício e o seu funcionamento vão contribuir para 
que os seus residentes tenham mais oportunidades de adquirir informação, de participar em workshops 
temáticos de aprendizagem e, ter contato com atividades de lazer que aí se vão realizar, uma vez, que 
neste concelho não existe nenhum equipamento com estas funcionalidades, ou seja pretende-se que haja 
um aumento do grau de satisfação dos residentes que habitam em áreas com estratégias integradas de 
desenvolvimento urbano. Para além disso o concelho de Mogadouro é um dos constituintes do Planalto 
Mirandês e faz parte integrante do Parque Natural do Douro Internacional, destacando-se pela sua 
diversidade e riqueza do património cultural e natural, pretende-se também que haja um aumento do 
fluxo turístico, proporcionando uma agenda cultural rica e versátil para a oferta turística existente, 
valorizando desta forma o comércio tradicional existente.  
 
 


