
O município de Miranda do Douro vai estar presente no XI Festi-

val Internacional Máscara Ibérica, uma iniciativa da PROGES-

TUR, em parceria com a EGEAC, a acontecer entre os dias 5 e 8 

de maio, em Lisboa.   

Esta é mais uma oportunidade para promover o concelho de 

Miranda do Douro, a sua cultura e tradições, tendo a Praça do 

Rossio como palco principal, este ano, o dia 6 de maio é dedicado 

à cultura e tradição mirandesa. Importante ressalvar, que o Palco 

Ibérico recebe, os mirandeses Trasga.   

 Para além disso, e, integrado no Festival, o município de 

Miranda do Douro, organiza no dia 5 de maio, um jantar dedica-

do à gastronomia mirandesa, no Espaço Espelho d'Água. Os inte-

ressados podem efetuar a sua reserva através do 

email; cultura@cm-mdouro.pt, o preço é de 25 euros por pessoa. 

Para além da boa gastronomia, os interessados podem, ainda, usu-

fruir de uma noite com muita animação tradicional mirandesa.  

 XI Festival Internacional Máscara Ibérica 

Miranda do Douro adere ao movimento  
Eva Dream – Florir Portugal 

Bamos a Miranda 
Miranda em destaque 

 
 Mais de 100 Capas de 

Honra desfilaram por 

Miranda. 

 Festa da Bola Doce 

Mirandesa supera expec-

tativas - Miranda do 

Douro atrai cada vez 

mais turistas. 

 Criação do Gabinete de 

Apoio à Família no Muni-

cípio de Miranda do Dou-

ro. 

 Consultas de acompa-

nhamento de AVC já dis-

ponibilizadas no Planalto 

Mirandês. 

 Seleções de Vólei fazem  

estágio em Miranda do 

Douro. 

Número 1    1 5 de abril de 2016 

Miranda do Douro é uma das cidades do País a aderir ao movimento Eva Dream – Florir Portugal, um pro-

jecto que pretende levar os portugueses a florir o País, apelando a que coloquem flores nas janelas, canteiros 

e jardins das cidades, vilas e aldeias. 

 Esta iniciativa é promovida pelo director da agência Central Models, Tó Romano e promete dar mais 

vida e cor ao País, provendo uma imagem atractiva que beneficiará não só as populações locais mas também 

o sector turístico e vai ser apresentada no próximo dia 14 de Maio, na cidade mirandesa. 

Recorde-se que o projecto foi apresentado em 

Cascais no passado dia 21 de Março, na Casa 

de Histórias Paula Rego, e contou com a pre-

sença de artistas nacionais, embaixadores 

deste movimento, e ainda com Artur Nunes, 

presidente da Câmara Municipal de Miranda 

do Douro. O autarca de Miranda do Douro 

aproveitou a ocasião para felicitar e presen-

tear o seu homólogo de Cascais, Carlos Car-

reiras, com dois lenços típicos dos pauliteiros 

das terras de Miranda. 

 A 23 de abril de 2016 rea-

liza-se na Casa da Música 

e no Largo do Castelo, 
em Miranda do Douro, o 

“Capítulo de Primavera – 

Festa do Vinho”.  

XXI Concurso Nacional 

do Ovino de Raça Churra 

Galega Mirandesa.  

 

Passeio Pedestre “São 

João das Arribas” - Dia 8 

de Maio. 

 

“À descoberta do Rio 

Douro em Terra de Miran-

da”, a realizar em Miranda 

do Douro, entre os dias 16 

e 17 de Julho, estão aber-

tas.  

Em Abril …  

VEM LIBERTAR UM POEMA 

No âmbito das celebrações do 25 

de abril, a autarquia de Miranda 

do Douro, desafia a população, 

bem como a comunidade escolar, 

e todos os que queiram participar 

na atividade em abril vem “libertar 

um poema”.  

Bamos por Miranda... 

Cinco secções de proximidade vão voltar a ter julgamentos  

"A Justiça só é verdadeiramente Justiça se tiver o caráter de proximidade, ou seja, o 

que importa é que as pessoas não tenham de se deslocar dezenas e até centenas de 

quilómetros para terem acesso aos tribunais e à Justiça", refere  Artur Nunes, o edil. 

Mirandês. 

No caso de Miranda do Douro, a população tem de percorrer 70 quilómetros, para 

cada lado, para se deslocar à Comarca de Bragança. "Tudo isto trouxe um efeito 

negativo para a população. Quem não tem 

carro próprio não consegue ir e vir no mes-

mo dia, devido à ausência de transportes 

públicos", concluiu Américo Pereira.  



Comércio de Miranda do Douro vai contar com 446 mil euros para modernização 

Passeio Pedestre “São João das 
Arribas” - Dia 8 de Maio 

Largo D. João III 

5210-190 Miranda do Douro 

cultura@cm-mdouro.pt 

imprensa@cm-mdouro.pt 

 Município  Miranda Do Douro 

Dia 29 de maio, pelas 17h00, o Estádio Municipal de Santa Luzia, 

em Miranda do Douro recebe a final da Taça da Associação de 

Futebol de Bragança Séniores Masculinos de Futebol (Prova 

Rainha). 

Recordo que o ano passado, esta prova aconteceu em Macedo de 

Cavaleiros e segundo a organização do evento, a Associação de 

Futebol de Bragança em parceria com o município mirandês, a 

“intenção de descentralizar a final da prova é levar a festa da taça 

às diferentes sedes de concelho.” 

Está, então definida, a data e local da final da Taça da 

A.F.Bragança, este ano a festa da taça, faz-se dia 29 de maio, em 

Miranda do Douro. 

É já no próximo dia 8 de maio, que se realiza o 

Passeio Pedestre, “São João das Arribas”. 

Este é um percurso de oito quilómetros e conta 

com uma paragem no Castro de Vale D’ Águia 

de forma a que os caminhantes admirem a fan-

tástica beleza da paisagem das Arribas do 

Douro. 

 

Inscrições: 

Posto de Turismo/turismo@cm-mdouro.pt  / 

cultura@cm-mdouro.pt 

Juntas de Freguesia 

Câmara Municipal 

Programa 

Hora de Partida: 8h30m 

Local de Partida: Posto de Turismo de Miran-

da do Douro 

Itinerário: Miranda do Douro-Castro de Vale 

d’Águia – Moinho recuperado- Vale d’Águia- 

Aldeia Nova- Castro de São João das Arribas 

Total do Percurso: 8 Km 

Duração: 2h30m 

Festival abre portas a grupos emergentes da música folk 

europeia. Os irlandeses Full Set são cabeça de cartaz. Não 

faltarão as oficinas das gaitas, danças mirandesas, celebra-

ções intercélticas e animação das ruas. 

Os irlandeses Full Set são cabeça de cartaz no Festival Inter-

céltico de Sendim (FIS), que decorre entre 4 e 6 de Agosto. 

Intercéltico de Sendim.  
Grupos novos e gente nova na edição 2016 

Miranda do Douro recebe final da Taça Distrital 

Grupo de música erudita 
adapta temas do Cancioneiro 

Tradicional Mirandês 

O grupo "Fá de Sétima" é 

composto por António Garcia 

(guitarra clássica), Luís Velho 

(violino) e Sílvia Esteves 

(contrabaixo).  

O trio musical pega na música 

tradicional e "transforma-a" 

em temas musicais mais clássi-

cos, que são executados com 

recursos a três instrumentos 

base, que vão desde o violino, 

passando pelo contrabaixo e a 

guitarra clássica.  

Um novo grupo de música de Miranda 

do Douro pretende adaptar temas 

"emblemáticos" do Cancioneiro Tradi-

cional Mirandês "aos acordes" da música 

erudita, disse hoje à lusa fonte ligada a 

formação.  

Composto por três elementos, os "Fá de 

Sétima", apresentam uma sonoridade 

"diferente" dos típicos sons das terras do 

Planalto Mirandês, onde opera a tradi-

cional gaita de fole. 

A Associação Comercial e Industrial de Miranda do Douro (ACIMD) e o Iapmei – Agência para a 

Competitividade e Inovação assinaram um protocolo que visa a modernização do comércio local no 

valor de 446 mil euros, anunciou hoje fonte da organização. 

"A assinatura deste documento [Comércio Investe] será o ponto de partida para a dinamização do 

comércio local. Nesta primeira fase vão estar envolvidos uma dezena de empresários locais, entenden-

do-se de futuro a mais estabelecimentos comerciais", explicou César João, presidente da ACIMD. 

O investimento vai ser divido em duas fases, sendo que 354 mil euros estão destinados à moderniza-

ção dos espaços comerciais e o restante montante para a promoção e divulgação do comércio de 

Miranda do Douro no exterior, principalmente em Espanha. 

"Foram assinados os primeiros 10 protocolos entre a ACIMD e dez comerciantes locais, não ficando 

desta forma comprometida toda a verba disponível para este projeto de modernização e promoção do 

comércio de Miranda do Douro", afiançou o dirigente. 

A estes fundos só se podem candidatar representantes do comércio a retalho no âmbito do programa 

"Comércio Investe". 

Artur Nunes, deixou a garantia de que autarquia vai apoiar a dinamização do projeto no seio do comér-

cio do concelho.  

Ficha Técnica 
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