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O portal jfreguesia.com é dedicado às autarquias nacionais, desde

freguesias a câmaras municipais, tendo como objectivo prestar informação útil aos 

decisores locais e permitir que as populações tenham um 

conhecimento mais completo e atempado do que se passa nas respectivas 
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Ficha técnica

Milénios de história à volta da “cidade jardim”

Alheiras. Quando se pergunta a alguém o que conhece 

de Mirandela a resposta é quase unânime. Esta especia-

ria regional tem ganho uma fama cada vez mais maior e 

a marca “de Mirandela” é sufi ciente para as destacar de 

entre as restantes alheiras transmontanas, região que é, 

por si só, rica neste tipo de fumeiro.

As alheiras podem ser um apetitoso cartão de visita, mas 

Mirandela tem procurado evoluir como um pólo urbano 

capaz de competir com Bragança como o principal centro 

urbano de Trás-os-Montes. Por ironia, essa afi rmação tem 

benefi ciado do progressivo isolamento de Bragança, pois 

só agora a muito prometida auto-estrada transmontana 

começa a servir o público e a ferrovia há muito que deixou 

de chegar à capital do distrito.
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Mirandela era um dos principais eixos da Linha do Tua, mas o progressivo abandono 

da ferrovia e outros crimes (como o roubo de carris ou de material circulante) força-

ram a autarquia a apostar num metropolitano de superfície. Ao fi m de tantos anos, a 

empresa responsável começa a fi car fi nanceiramente asfi xiada, para prejuízo, sobre-

tudo, dos utentes mais idosos que dependem do Metro de Mirandela.

Quando se fala de Mirandela, também se fala de idade. Neste caso, de milhares de 

anos, pois são diversos os vestígios de ocupação castreja, desde monumentos funerá-

rios (como antas) a povoados fortifi cados. Bastantes são também os domínios duma 

era mais recente, a da ocupação romana, sendo o principal testemunho a ponte sobre 

o Tua que ainda hoje se coloca à disposição de fotografi as para recordação.

Já de tempos mais próximos é o conceito de “cidade jardim”, tanto mais que a eleva-

ção de Mirandela a cidade ocorreu em 1984. 

Refi ra-se ainda que Mirandela foi escolhida para acolher uma Casa duma das famílias 

mais poderosas no Portugal dos Descobrimentos: os Távoras. Este apelido entrou para 

a História de Portugal num processo conduzido por Sebastião de Melo, em 1758, e do 

qual resultou a condecoração deste último como marquês de Pombal. Condenados por 

alta traição e regicídio (ainda hoje os historiadores discutem a culpabilidade), foram 

sentenciados a uma execução violenta (mesmo para o século XVIII). Só a interven-

ção da rainha e da princessa herdeira (mais tarde, a rainha D. Maria) permitiu salvar 

alguns elementos da família Távora. A varonia e o morgadio foram transferidos para a 

casa dos Condes de S. Vicente, ainda hoje os proprietários do Paço dos Távoras.
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Semana das Associações é montra para as Colectividades

Campo

A Junta de Freguesia de Campo promoveu, no fi nal do mês de Julho, a Semana das 

Associações.

Durante sete dias, as Colectividades da freguesia demonstraram algumas das valências 

com que servem a população, num evento que teve lugar na Escola Básica do primeiro e 

segundo ciclo Padre Américo.

Este Evento foi pensado com o intuito de ser uma montra para as entidades associativas 

da Vila, demonstrando a vitalidade e a saúde das Colectividades de Campo.

Desta forma, a população pôde conhecer o património cultural, artístico, recreativo e 

desportivo do movimento associativo de Campo.

E se de repente o convidassem para 

uma sessão de hidro cinema numa pis-

cina perto de si? Pode parecer estranho 

mas é realidade. Acontece em Matosi-

nhos, fruto da criatividade que a Mato-

sinhoSport - E.M. tem para surpreender 

os utentes das piscinas municipais.

Animação e actividades desportivas não 

faltaram no dia 9 de Julho, na Piscina 

Municipal da Senhora da Hora, com 

uma mega-aula “Pirata das Piscinas” e 

na Piscina Municipal de Custóias, com o 

II Open Day. E se estas duas festas de 

encerramento da época proporcionaram 

momentos bem divertidos a quem nelas 

participou, a sessão de Hidro Cinema 

que decorreu na sexta-feira, dia 15, 

pelas 21.30 horas, na Piscina Municipal 

de Guifões, não lhes fi cou atrás.

Os piratas das Caraíbas, o Super-

Homem, o Homem Aranha ou o karaté 

Kid, foram diversos os grandes êxitos 

da sétima Arte que serviram de inspi-

ração ao animado grupo de monitores 

que contagiaram todos os presentes 

nesta mega aula que teve como tema 

central o cinema.

 E para que a atmosfera fosse condi-

zente com o leit-motiv desta sessão de 

encerramento, as paredes da Piscina 

Municipal de Guifões exibiam alguns 

cartazes dos maiores êxitos da sétima 

Arte.

Depois de uma sessão de hidroginás-

tica que teve tanto de divertido como 

de movimentado, porque os monitores 

presentes não deram folga a ninguém, 

a festa de encerramento da Piscina 

Municipal de Guifões terminou com mo-

mentos de confraternização e convívio 

entre utentes e monitores.

Cinema na piscina

Custóias > Valongo

 > Matosinhos

I Torneio de Minibasquete da Freguesia de Campo

A 3 de Julho de 2011 realizou-se, no Pavilhão 

Municipal de Campo, o I Torneio de Minibas-

quete da Freguesia de Campo.

Nele participaram várias Equipas convidadas, 

nomeadamente o C.D.Póvoa, S.C. Coimbrões, 

Maiabasket Club, CPN, E.D.Viana, B.C.Barcelos 

e União S.C. Baltar, nos escalões de Mini 8, 

Mini 10 e Mini 12.  

Com a realização deste Torneio, a nossa equi-

pa deu mostras da sua vitalidade e crescimen-

to, tendo os Atletas desfrutado de momentos 

de convívio e lazer, ao mesmo tempo que pra-

ticam a modalidade, ao longo de todo o dia.

A Junta de Freguesia de Campo agradece à 

Câmara Municipal de Valongo, ao Agrupamen-

to de Escolas de Campo e a todas as equipas 

participantes, bem como aos pais dos nossos 

Atletas que em muito contribuíram para o 

sucesso desta iniciativa. 
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Em reunião de Câmara foi aprovada, por 

unanimidade, a proposta de adjudicação 

da construção do Edifício Sede da Junta de 

Freguesia de S. Pedro da Cova. Depois de 

cerca de 18 anos instalada em espaços pro-

visórios (ou arrendados) esta freguesia irá 

passar a ter Sede própria.

Com uma localização privilegiada, mesmo 

no centro da freguesia, ao lado da Igreja 

local, a futura Sede da Junta será implan-

tada num terreno com uma área de quase 

900 metros quadrados. A área total a cons-

truir será de 694 metros quadrados.

O novo edifício terá dois pisos. No piso su-

perior, com acesso pela Rua Álvares Cabral, 

localiza-se a entrada do edifício – que dará 

acesso ao átrio (onde estará a Secreta-

ria da Junta). Este átrio servirá, também, 

como “foyer” do auditório (situado na sua 

continuidade, mas como um corpo inde-

pendente). A Secretaria liga directamente 

com três gabinetes de trabalho e com o 

gabinete da Presidência e sala de reuniões 

do Executivo. Esta última terá uma ligação 

directa ao palco do auditório (115 lugares), 

servindo assim de apoio e organização de 

bastidor a qualquer realização a desenvol-

ver.

A nova Sede da Junta de Freguesia de S. 

Pedro da Cova representará um investi-

mento de cerca de 350 mil euros.

A Junta de Freguesia de Melres tem o prazer de anunciar à população que concluiu, 

no primeiro dia de Julho, a intervenção na Rua da Agra, em Sobrido, intervenção que 

reputa de importância signifi cativa, em face do facto de servir uma zona com impor-

tante actividade económica nesta Freguesia.

Sempre se poderá acrescentar que esta intervenção foi quase inteiramente realizada 

por colaboradores da Junta de Freguesia de Melres, a maior parte dos quais não tinha 

experiência neste tipo de obra, pelo que a forma como foi concluída, a disponibilidade 

manifestada e o interesse pelos mesmos demonstrada na aprendizagem de algumas 

técnicas de execução, merecem desta Junta de Freguesia o absoluto e imediato reco-

nhecimento, para além dum profundo agradecimento.

Todavia, como não poderemos parar, seguir-se-ão, em simultâneo, intervenções nas 

Ruas da Seara (em Branzêlo) e do Cerejo (em Moreira), para as quais desejamos a 

maior compreensão da população desses lugares e alguma paciência, uma vez que, 

especialmente no caso da Rua da Seara, poderão demorar vários meses.

Estamos fi rmemente dispostos a servir a população e desta forma damos pública nota 

da possibilidade de utilização daquela artéria em boas condições, a partir de hoje, 

para além de que reiteramos a nossa fi rme ambição de concluir, até ao fi nal do man-

dato, as várias empreitadas que temos programadas.

Cortes no abastecimento público

Devido à execução de trabalhos na rede pública, dadas estas obras em curso, foi 

necessário proceder a várias situações de interrupção no fornecimento de água. No 

fi nal de Junho, tal sucedeu na Travessa das Alminhas, na Rua de Pregais, nas Ruas do 

Monte e das Forcadas e na Travessa das Forcadas. Já a meio do mês de Julho as inter-

rupções afectaram principalmente as populações dos lugares de Montezelo, Cimo de 

Vila e Costeirinha. Poucos dias volvidos, coube às populações dos lugares de Moreira, 

Ribeira, Montezelo e Cimo de Vila igual sorte. Solicitando a melhor compreensão dos 

concidadãos directamente afectados, a Junta informou que foram efectuados todos os 

esforços no sentido de minimizar os efeitos desta situação. 

Aberta a Unidade de Saúde Familiar “Beira Douro”

Melres S. Pedro da Cova

Câmara adjudica construção
da sede da Junta de Freguesia

 > Gondomar

 > Gondomar
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Assinado protocolo para Lar de Idosos e Centro de Dia

Colocada a primeira pedra
da nova igreja paroquial

No dia 24 de Julho decorreu a benção e 

colocação da 1.ª Pedra da nova Igreja 

de Resende. Foi um momento de festa 

para a Paróquia da freguesia de Resen-

de e de grande satisfação e alegria para 

os muitos populares que acorreram ao 

local para assistir ao acontecimento, já 

que proximamente vão dispor de um 

local de culto localizado junto à área 

urbana, pois a actual Igreja Matriz 

encontra-se a mais de 1 km de distân-

cia da Vila.

A obra, que nesta 1.ª fase tem o valor 

de 650 mil euros, foi adjudicada à em-

presa Carmage, Engenharia e Constru-

ção, S. A., já se encontra em execução.

Recorde-se que o novo templo fi cará 

localizado no limite nascente da área 

urbana da Vila de Resende, nas imedia-

ções da escola Secundária D. Egas Mo-

niz e do Posto da GNR e compreenderá 

uma traça moderna com uma Torre 

Sineira com desenvolvimento vertical e 

altura acentuada, que pretende estabe-

lecer a marcação simbólica e religiosa 

do local. O edifício organiza-se de for-

ma a estabelecer a hierarquização dos 

diferentes espaços previstos: acesso/

entrada, templo, presbitério/altar, bap-

tistério e pátio, sendo que ainda está 

prevista a construção de uma Capela 

Mortuária.

O dia fi cou também marcado pela cele-

bração das Bodas de Diamante Sacer-

dotais do Padre António Martins, pároco 

da Freguesia de Resende há 44 anos .

ResendeS. Martinho de Mouros

O presidente da Câmara Municipal de Resende, António Borges, presidiu à cerimónia de 

assinatura de protocolo de cooperação celebrado entre a Irmandade S. Francisco Xavier 

e o Instituto da Segurança Social, I.P., que decorreu no dia 24 de Julho e que contou, 

ainda, com a presença do Director do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, 

Manuel João Dias.

O protocolo assinado entre as duas entidades prevê o desenvolvimento de respostas 

sociais nas valências de Lar de Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

Assim, a Irmandade S. Francisco Xavier garante o funcionamento de lar de idosos com 

capacidade para 30 utentes, centro de dia para 22 utentes e apoio domiciliário para 

responder às necessidades de 40 utentes, garantindo ainda a criação de 30 postos de 

trabalho.

Durante a cerimónia, António Borges salientou que “é um momento muito importante 

para S. Martinho de Mouros e também para o concelho. Estamos a criar agora impor-

tantes respostas para as populações mais idosas, mas não deixa de ser igualmente im-

portante o reforço da oferta de emprego permanente na economia social, reforçando um 

signifi cativo investimento feito nestas áreas, nos últimos anos”.

O Juiz da Irmandade S. Francisco Xavier, António Fonseca, agradeceu o apoio da Seg-

urança Social, da Câmara Municipal e de todas as pessoas anónimas que contribuíram 

para que o projecto do lar de idosos avançasse no terreno e acrescentou que “com a assi-

natura deste protocolo a vida social dos nossos idosos, irá ter uma qualidade tal que lhes 

permitirá não só momentos de alegria e lazer como sentirem mais segurança e menos 

solidão, para além de um serviço que envolve toda a comunidade a que pertencemos”.

Recorde-se que a Irmandade S. Francisco Xavier é uma Instituição Particular de Soli-

dariedade Social (IPSS) situada na Freguesia de S. Martinho de Mouros, em Resende. 

Para além da vertente social, dinamiza actividades culturais, sendo de referir o Grupo de 

Bombos “Bommouros”, que tem participado em festas populares por toda a região e pelo 

país; a escola de música “Musijovem”, com o objectivo de criar hábitos musicais nos mais 

jovens e publica, mensalmente, o Jornal “Ventos da Mogueira”.

Nos últimos anos tem organizado em colaboração com a Câmara Municipal a animação 

de verão em S. Martinho de Mouros com uma oferta diversifi cada de actividades culturais 

durante os meses de Julho e Agosto.

 > Resende

 > Resende
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CCR vence V Torneio Futebol 11 do Concelho

A equipa do CCR Beça foi a grande ven-

cedora do V Torneio de Futebol 11 do 

Concelho de Boticas, disputado entre os 

dias 26 de Junho e 10 de Julho e contando 

com a organização do Grupo Desportivo de 

Boticas e o apoio da Câmara Municipal.

No jogo da fi nal, o conjunto de Beça 

superiorizou-se à formação do “Jardas” 

FC, mas apenas na marcação de gran-

des penalidades, por 5-3, já que no fi nal 

dos 90 minutos regulamentares o partida 

terminou empate a um golo. Conquistou 

também o prémio de defesa menos batida 

e contou nas suas fi leiras com o melhor 

marcador da competição, Paulo Alves.

Milho foi o tema do Fala Churra
promovido pelo Grémio Literário

O milho foi tema escolhido para Fala Churra 

continuar com o seu ciclo mais uma vez 

fora de portas, agora em Alvadia, que rece-

beu, no passado dia 9 de Julho, a comitiva 

que costuma associar-se a este género de 

actividades do Gémio Literário Vilarealen-

se. O Professor João Leite Gomes, Juíz da 

Confraria dos Milhos e o Sr. António Afonso, 

natural desta freguesia, foram os grandes 

dinamizadores desta sessão.

A metereologia não quis conversas com 

estes oradores de cultura e de outras coi-

sas boas, mas foram estas que viraram as 

costas àquela e receberam todos com um 

mata bicho generoso: leite com broa e mel, 

carne de «reco», cebolas e tomates racha-

dos, chá de ortelã, refresco e, em alternati-

va, vinho verde branco e água. 

Com este conforto passou-se á segunda 

fase , à fala churra, na sede da Junta de 

Freguesia. Ora aqui quem mandou foi o mi-

lho, que na região é rei. Tomaram a palavra 

o Jão Leite Gomes juiz confrade, vestido 

a rigor, o sr. António Afonso, acolitado por 

outros companheiros (Nelson Martins). 

Pouco a pouco se fez história. E desta inte-

ressa referir que em “Ribeira de Pena, nos 

férteis vales dos rios Tâmega e Poio era, 

até há pouco tempo, muito signifi cativo o 

cultivo do milho”.  E foi a sua produção, em 

especial toda a terminologia, que saltitou 

nas palavras dos intervenientes.

(...)

Texto extraído do Jornal “Noticias de Vila 

Real, de 13 de Julho de 2011  por Ribeiro 

Alves”

Na sequência dos incêndios do ano passado, que afectaram sobretudo a freguesia de 

Covas do Barroso, a Câmara de Boticas decidiu dar um apoio fi nanceiro aos dois agri-

cultores desta freguesia que mais prejuízos tiveram, dada a destruição das suas infra-

estruturas agrícolas. Nelson Esteves Gomes e Francisco Fernandes da Costa vivem da 

agricultura tendo, por isso, a autarquia decidido ajudá-los na compra dos materiais 

necessários à reconstrução dos seus armazéns, dos quais depende a sobrevivência 

das famílias. Apesar de muitos outros terem sido afectados e a autarquia desejar 

ajudar todos eles, infelizmente, os orçamentos não o permitem, tendo-se, por isso, 

decidido apoiar os mais afectados.

Câmara apoia dois agricultores afectados por incêndios

Covas do Barroso Alvadia

Beça

 > Boticas

 > Boticas

 > Ribeira de Pena
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Freguesia com uma equipa no “Ansiães sem Fronteiras”

Decorreu nas Piscinas Municipais, junto à Barragem de Fontelonga, de 24 a 30 de Julho, 

organizado pela Câmara Municipal, o “Ansiães sem Fronteiras  2011”.

A nossa Freguesia esteve representada com uma equipa.

Além da competição, houve tempo para uma saudável confraternização entre todos os 

elementos das equipas participantes e membros da organização.

Associação da freguesia
no “Wine Emotions”

SabrosaCarrazeda de Ansiães

A Junta de Freguesia de Pombal de Ansiães 

e a Associação Recreativa e Cultural de Pombal 

de Ansiães colaboraram com a Câmara 

Municipal de Carrazeda de Ansiães na 

organização de uma conferência sobre as 

Caldas de S. Lourenço, realizada a 3 de Julho.

Intitulada “um pólo de desenvolvimento do 

concelho de Carrazeda de Ansiães”, a 

conferência teve como principais oradores 

Joaquim Guedes (da FEUP), Alcino Oliveira 

(UTAD) e Santos Silva (médico).

Após um debate no fi nal das paletras foi 

promovida a visita às instalações do balneário 

termal.

Conferência sobre as Caldas de S. Lourenço

Pombal de Ansiães

No passado dia 1 e 2 de Julho a 

Associação Sabrosa Douro XXI esteve 

presente no evento Wine Emotions com 

quatro dos seus sócios: Quinta da Foz, 

Quinta do Castro, Adega Cooperativa de 

Sabrosa e Quinta Nova, com a 

colaboração da Ourivesaria J. Brás.

Este estabelecimento comercial 

empenhou-se, mais uma vez, na deco-

ração do espaço, o que lhe valeu o 1.º 

Lugar no Concurso de Montras da 

Associação Comercial e Industrial de 

Vila Real.

No dia 2 de Julho realizou-se o cocktail 

“Gold Wine Cocktail”, em que foram 

apresentados pelos participantes 

algumas “jóias” dos seus vinhos, 

juntamente com a apresentação da 

Colecção de Jóias de Ouro de 9 k da 

Ourivesaria J.Brás, que contou com a 

presença de várias individualidades do 

ramo da joalharia e dos vinhos.

Tendo a Associação Sabrosa Douro XXI, 

como um dos seus principais objectivos 

a promoção e divulgação dos produtos 

dos seus sócios viu como muito positiva 

a sua participação deste ano no “Wine 

Emotions”; sendo referenciado pela 

Organização do evento o seu Stand 

como aquele com o maior volume de 

vendas, e que contribuíu para a grande 

animação e dinamismo, tanto na “ilha” 

onde estava inserida, como no restante 

espaço que ajudou a decorar através da 

cedência de vários painéis decorativos 

com belíssimas fotografi as do Douro.

 > Carrazeda de Ansiães

 > Carrazeda de Ansiães

 > Sabrosa
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Santuário recebe comemorações
do Dia Mundial dos Avós

As comemorações do Dia Mundial dos Avós 

vão ter lugar em Cerejais. No próximo dia 

26 de Julho, data em que se assinala a 

efeméride, o Santuário desta Freguesia de 

Alfândega da Fé vai acolher Avós e Netos 

de todo o concelho de Alfandega da Fé.

Trata-se de um convívio intergeracional, 

organizado pelo projecto INOVE Alfândega 

em estreita colaboração com a Câmara 

Municipal, que anualmente reúne mais de 

1000 Avós e Netos do concelho.

Esta foi a forma encontrada de homenagear 

o papel dos avós na sociedade actual, ao 

mesmo tempo que se proporcionam 

momentos de convívio e boa disposição, 

assim como muitos encontros e 

reencontros, que servem para quebrar a 

solidão e isolamento que marcam o dia a 

dia de muitos dos participantes.

As comemorações iniciam-se por volta da 

s 10.00h com a celebração da Eucaristia, 

segue-se um almoço convívio e uma tarde 

de animação. Música, jogos tradicionais e 

espaço para os mais novos estão pensados, 

não irão faltar as manifestações artísticas 

espontâneas de Avós e Netos, que não vão 

deixar escapar a ocasião para brindar os 

presentes com os seus dotes artísticos.

Fonte: Notícias do Nordeste

A Junta de freguesia de Picote, no âmbito das celebrações do Dia da Freguesia 2011, 

solicita o apoio e a colaboração de todos os picoteses na realização das várias iniciati-

vas enquadradas na mesma comemoração.

Do programa deste ano constam, para além do Dia da Freguesia, outras iniciativas, 

umas em colaboração e outras com o apoio da Junta de Freguesia, culminando com 

um Jantar Convívio, dia 6 de Agosto, para o qual se convida toda a população.

As iniciativas, que se irão realizar em Picote, onde a Junta de Freguesia prestará apoio 

ou colaboração, são as seguintes:

-  Curso de Mirandês - Língua e Cultura,  de 18 a 29 de Julho de 2011,  promovido 

pela Universidade de Verão da Universidade do Porto, que será realizado em Picote, 

nas instalações (Frauga) e da responsabilidade da mesma Associação; 

-  Festival Itinerante da Cultura Tradicional “L Burro I L Gueiteiro”,  de 28 à 30 de Ju-

lho,  passeios de burros e espectáculos no interior instalações (curraladas) e pela  al-

deia, apresentação de produtos regionais da terra e prova de vinhos da colheita 2010;

-  Encontro dos Barrocalenses, dia 29 e 30 de Julho, no Barrocal do Douro (Famílias 

barragistas)

-  Concentração de Motards, dia 30 de Julho, em Picote (fraga do Puio); 

Dia da Freguesia 06 de Agosto (sábado), jantar convívio às 21h30, para toda a 

população de Picote, actuação dos pauliteiros e bailarico; Dia 7 de Agosto: período da 

manha, Festa Religiosa do Divino Santo Cristo dos Afl itos, de tarde jogos tradicionais; 

corrida de sacos, gincana de bicicletas, salto à corda, jogo da raiola e da sueca e no 

fi nal entrega de prémios aos vencedores. 

Estimativa para o jantar

A fi m de fazer uma estimativa do número de refeições necessárias para o convívio, o 

restaurante que vai servir o jantar solicitou à Junta de Freguesia um número aproxi-

mado das pessoas presentes. Face ao exposto, a Junta de Freguesia de Picote, vem 

solicitar a todos os picoteses, residentes ou não residentes (o convívio é aberto a 

todos), que pensem ir ao convívio, indiquem até dia 30 de Julho de 2011, o nº de 

pessoas da família que estarão presentes.

Várias iniciativas programadas para o Dia da Freguesia

Picote Cerejais > Miranda do Douro

 > Alfândega da Fé
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Autarquia pretende valorizar o Castelo dos Mouros

Vilarinho dos Galegos

A Câmara de Mogadouro, em parceria com a Universidade do Minho (UM), pretende pôr a 

descoberto uma antiga fortifi cação da Idade do Ferro, situada em Vilarinho dos Galegos.

Segundo António Dinis, o arqueólogo da UM, a antiga fortifi cação remonta à era 

pré-Romana e tinha como função defender um enorme povoado existente no local, com 

mais de 2.500 anos.

A prospecção arqueológica está orçada em cerca de 108 mil euros, fi nanciados por fundos 

da autarquia, e conta com a colaboração técnica da UM, que destacou para o 

chamado Castelo dos Mouros um grupo de estudantes de Arqueologia acompanhados por 

um arqueólogo sénior.

“O sistema defensivo é de difícil acesso, composto por um campo de pedras fi ncadas, 

fosso escavado na rocha e um enorme conjunto de muralhas com seis metros de altura e 

outros tantos de largura, o que constituía um obstáculo para quem pretendesse atacar o 

povoado vindo”, explicou o investigador.

De acordo com os estudiosos, pouco se sabia da história relacionada com a fortifi cação, 

que é a primeira de um conjunto de duas ou três no concelho de Mogadouro, que vão ser 

alvo de investigação nos próximos anos. “Nos próximos anos queremos apostar no turis-

mo cultural e a conservação deste tipo de sítios é fundamental para a nossa estratégia”, 

frisou o presidente da Câmara de Mogadouro, Moraes Machado. O Castro de Vilarinho dos 

Galegos faz parte da Rota dos Castros e Berrões, juntamente com outras fortifi cações 

peninsulares da região de Salamanca, Ávila, Miranda do Douro e Penafi el.

 > Mogadouro

Fotografi as do Planalto
em exposição no Porto

Um grupo de fotógrafos que constuma 

vir a Peredo apresentará, no sábado, 

dia 23 de Julho, uma mostra com 

imagens da nossa última incursão por 

terras do Planalto. Esta mostra terá 

lugar no Fénix Fotografi a, na rua do 

Ferraz n.º 38, no Porto.

Se vos for possível estarem presentes 

na inauguração do evento, que terá 

lugar pelas 15,00 horas, teríamos 

imenso gosto em partilhar convosco o 

Porto de Honra.

Peredo da Bemposta

Caminhada com apoio

A Freguesia de Peredo da Bemposta 

apoiou a 19.ª Caminhada ao Juncal - 

Rio Douro, realizada no mês de Junho e 

que teve 

partida precisamente aqui na terra. 

A caminhada teve uma distância de dez 

quilómetros e foi considerada de 

difi culdade média.  O evento englobou 

ainda uma prova de vinhos.

A 19.ª Caminhada ao Juncal - Rio 

Douro foi organizada pela Câmara 

Municipal de Mogadouro, com o apoio 

da Junta de Freguesia de Peredo da 

Bemposta.

 > Mogadouro

Rancho presente em Encontro na Croácia

Mogadouro

O Rancho Folclórico e Etnográfi co de Mogadouro participou no 11º Mediterranean Folklore 

Encounters “Zlatna Sopela” realizado em Porec, Croácia, de 26 de Junho a 02 de Julho.

Nesse encontro participaram 7 grupos croatas e 8 grupos do resto do Mundo: Turquia, 

EUA, Itália, Portugal, Macedónia, Sérvia, Vietname e Eslovénia.

Foi uma oportunidade única do grupo apresentar o folclore da região do Planalto Mirandês 

a milhares de pessoas de todo o mundo.

 > Mogadouro
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Encontro de Gerações
no Santuário de Santo Ambrósio

No próximo dia 24, a Câmara de Mace-

do de Cavaleiros promove o Encontro de 

Gerações de 2011. A iniciativa decorre no 

Santuário de Santo Ambrósio, na freguesia 

de Vale da Porca. Marcarão presença os 

idosos dos lares e centros de dia, jovens 

e população das freguesias de todo o 

concelho. É motivo para muita animação, 

convívio, troca de experiências, cultura e 

conhecimentos entre as diferentes gerações 

ao longo de todo o dia.

O inicio surge com a cerimónia religiosa às 

12 horas, seguida do piquenique. Pela tar-

de, atua a Fanfarra de Vale da Porca, e são 

realizados ateliers de música e educação 

física, que o Município promove em todo o 

concelho através do programa “Envelhecer 

Activo”. A Associação de Diabéticos do Dis-

trito de Bragança também marcará presen-

ça, com um espaço em que fará a medição 

da glicemia capilar e tensão arterial.

A Junta de Freguesia torna público que durante o período de 25 de Julho de 2011 a 29 

de Julho de 2011 devido ao período de férias da funcionária administrativa, o serviço 

de secretaria encontrar-se-á encerrado, reabrindo normalmente no dia 01 de Agosto 

de 2011.Contudo, em caso de necessidade poderão contactar:José Vermelho (Secre-

tário): 925972019   António Lopes (Tesoureiro): 925972024.

A Junta de Freguesia aproveita também a oportunidade para lhe desejar boas férias a 

si, se for o caso. 

Encerramento para férias no fi nal do mês

Talhas Vale da Porca
 > M. Cavaleiros

 > Macedo de Cavaleiros
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rodeiam a “cidade jardim”

Mirandela
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Na cidade de Mirandela estão dos melhores valores arquitectónicos 

do concelho, como o Palácio dos Távoras, imponente construção 

nobre reedifi cada no século XVII, o Palácio dos Condes de Vinhais, 

a cerca amuralhada da qual resta apenas a Porta de Sto. António, 

a ponte velha, que continua a constituir uma incógnita quanto 

à data de construção e que constituem valores patrimoniais e a 

cultura de um povo.

Em Mirandela nasceu também, com exemplo dado, o conceito de 

cidade jardim. O culto da fl or invadiu todos os espaços. Milhares 

de belas fl ores estendem-se por uma cidade inteira que vale a 

pena visitar.

Por todo o concelho há vestígios de povoamento pré-histórico, 

bem documentado por monumentos megalíticos e diversos cas-

tros. Os povos da idade do bronze desenvolveram uma intensa 

actividade mineira explorando o estanho, o cobre, o arsénio e 

ouro como é o caso do “buraco da pala”, situado na freguesia de 

Cronologia

1250 - Foral dado a Mirandela por El-Rei D. Afonso III, a 25 de Maio.

1282 - A vila de Mirandela é transferida do lugar denominado por “Castelo Velho” para o Cabeço de S. Miguel (onde hoje está situada).      

         - Carta de transferências passada por El-Rei D. Dinis a 2 de Setembro.

1287 - Criação do concelho de Torre D. Chama. Foral dado por El-Rei D. Dinis.

1291 - Defi nição dos primeiros limites geográfi cos do concelho de Mirandela. Foral dado a Mirandela por El-Rei D. Dinis a 7 de Março.

1293 - Extinção do concelho de Torre D. Chama. Carta passada por El-Rei D. Dinis a 30 de Setembro.

1295 - Instituída a primeira “Feira” em Mirandela.

1299 - Restabelecido de novo o concelho de Torre D. Chama. Foral dado por El-Rei D. Dinis a 25 de Março de 1299.

1303 - Confi rmação defi nitiva do restabelecimento do concelho de Torre D.Chama.

1512 - Foral dado a Mirandela por El-Rei D. Manuel a 1 de Julho. 

         - Foral dado a Torre D. Chama por El-rei D. Manuel a 4 de Maio.

1513 - Foral dado a Frechas por El-Rei D. Manuel a 10 de Março.

1514 - Foral dado a Vale de Asnes por El-Rei D. Manuel a 11 de Julho.

         - Foral dado a Abreiro por El-Rei D. Manuel a 2 de Agosto.

1515 - Foral dado a Lamas de Orelhão por El-Rei D. Manuel a 15 de Julho.

1517 - Criação da Comenda de Sta. Maria Madalena de Mirandela.

1518 - Fundação da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

1835 - Criação da Comarca de Mirandela.

1835 - Extintos os concelhos de Lamas de Orelhão e  Frechas.

1836 - Extinto o concelho de Abreiro.

1855 - Extinto o concelho de Torre D. Chama.

1871 - Extinto o concelho de Vale de Asnes.

1883 - Criação da Corporação de Bombeiros Voluntários de Mirandela.

1884 - O concelho de Mirandela passa a ter delimitações geográfi cas conforme as actuais.

1887 - Inauguração do caminho-de-ferro de Foz-Tua a Mirandela (27 de Setembro).

1919 - Publicação de um Decreto governamental, pelo qual é conferida à Vila de Mirandela o ofi cialato da Ordem da Torre e espada, do 

Valor, Lealdade e Mérito.

1935 - Publicação de uma Portaria governamental que designa a constituição heráldica das Armas, Bandeira e Selo da Vila de Mirandela.

1960 - Instalação do Complexo Agro-Industrial do Cachão.

1978 - Instalação da Direcção-Regional de Trás-os-Montes do Ministério da Agricultura.

1984  - Elevação de Mirandela a Cidade.

Passos, que foi identifi cado um caso de metalurgia primitiva de ouro entre 2800-2500 A.C. Os romanos, não podendo fi car insensíveis ao 

minério, também aqui se estabeleceram deixando as marcas da sua civilização.

Logo no século VI, o paroquial Suevo dá-nos conta da existência de “Laetera”, enigmática e vasta circunscrição administrativa que 

corresponde à mesma área onde nasceu o concelho de Mirandela. A importante e medieval “terra de Ledra” estender-se-ia pela quase 

totalidade do actual concelho e por parte do de Vinhais, compreendendo ainda um reduzida porção do concelho de Mirandela. No dealbar 

do século XIII, já esta terra se encontrava dividida em três julgados: Lamas de Orelhão, Mirandela e Torre de D. Chama. Todas estas 

povoações receberam foral e se constituíram em concelhos. Mirandela recebeu assim de D. Afonso III carta foral a 25 de Maio de 1250.

De 1835 a 1871, as reformas liberais extinguiram-nos, restando-lhes a memória desses tempos de autonomia.

Em 1884, o concelho passa a ter delimitações geográfi cas conforme as actuais.



a visitar revista.jfreguesia.com

13

O destino de férias da antiga nobreza mirandelense

Situada entre os rios Rabaças e Tuela, esta freguesia dista cerca de 15 quilómetros 
da sede do concelho. Compreende os lugares de Cabanelas, Chelas e Valongo das 
Meadas.
O povoamento do território desta freguesia deve ascender a épocas muito arqueoló-
gica e romanizada Vale de Telhas. A toponímia local não dá , no entanto , uma ideia 
de profunda antiguidade : no caso de Cabanelas, trata-se do diminutivo medieval de» 
cabana», com o sufi xo “ella” , e o sentido da designação não permite ter em vista 
qualquer valor inicial do povoamento e da respectiva povoação ; Chelas provém do ar-
caico “chaella”, do qual se infere sentido topográfi co; Valongo das Meadas, em que o 
determinativo “das Meadas” tem valor local mas o sentido não é claro, podendo provir 
de um arcaísmo referente aos salgueiros que proliferavam no local 
A situação no administrativo durante a Idade Média não é de todo segura, pensando-
se que a povoação de Cabanelas tenha feito parte do termo de Lamas de Orelhão, 
mas posteriormente vai aparecer no de Mirandela. Em termos paroquiais também não 
se sabe a que paroquia inicial terá pertencido, mas depois da Idade Média surge fi lia-
da à de Mascarenhas, cujo o reitor era responsável, ainda nos fi nais padroados, pela 
apresentação do cura de Cabanelas. Senhorialmente a freguesia foi dos Távoras até 
ao atento contra D. José, em 1759, do qual o marquês daquela casa foi acusado de 
ter sido um dos principais mentores. Cabanelas passou então para o património régio 
vindo posteriormente a integrar os bens da casa do infante.
No lugar de Chelas destas freguesias, existiram ricas propriedades pertencentes à 
nobreza mirandelense.
No primeiro quartel do século XVII, Francisco Morais do Campo insistiu com a terça 
dos bens de seus irmãos um morgado denominado de Santa Comba, de cuja invoca-
ção era a capela cabeça de vínculo. Em meados do século XVIII, os bens do morga-
do atingiam os 20 mil cruzados. Era então seu administrador António  Bernardo de 
Morais Sarmento que possuía um importante casal em Chelas . Um documento da 
chancelaria de D.Maria I mostra-nos que Aleixo Morais Sarmento, fi lho de António 
Bernardo , sendo senhor de uma grande propriedade de olival sita no lugar de Chelas, 
aforou , em 1790 , por 800 reis anuais , uma chamada »Orrete da linguinha« , para o 
tapar , unindo-o à sua propriedade e reduzi-lo a cultura . Também os sepúlvedas, que  
estavam ligados ao morgado de S.Jorge , em Favaios aqui tiveram bens , e os barões 
de Santa Barbara , em meados do século XIX, eram grandes proprietários em Chelas.

Cabanelas

Mão do homem construiu 
a maior piscina do Norte do País

Na Chancelaria de D. João VI encontra-se 
um documento datado de 18 de Abril de 
1809 referente a uma “provisão à barca de 
passagem do Tua em Chelas”.Também o 
padre Ernesto Sales se refere largamente a 
este lugar, como por exemplo quando fala 
dos formosos olivais que Mirandela conta 
em ambas as margens do Tua, “e entre 
esses merece especial menção o denomi-
nado Maravilha ; esta propriedade tão bela 
, sita perto de Chelas…”. Foi aí , num local 
onde as águas dos rios Tuelas e Rabaçal se 
confundem , que a Natureza criou um es-
paço de inspiração e tranquilidade . A mão 
do homem enriqueceu-o com a construção 
da maior piscina do norte do país . É assim 
o parque de Campismo da Maravilha que , 
em breve lapso de tempo , apareceu uma 
ponte sobre o rio , aproximando Chelas da 
cidade de Mirandela .Foi a concretização de 
um sonho acalentado durante muitos anos 
por um povo que nunca esmoreceu. Até 
que, graças ao denodo , ao empenho e à 
contribuição monetária de todos os habi-
tantes a ponte chegou a Chelas. 
Em termos arquitectónicos , para além 
da bela Igreja Matriz , com a sua rústica 
cantaria , destaque-se a Casa dos Doutel 
de Andrade, edifício brasonado com capela. 
Refi ram~se alguns nomes desta conheci-
da família: Francisco António de Andrade, 
natural de Aguieiras , faleceu em Cabanelas 
pelos anos de 1909 . Casou com D. Cons-
tância Augusta Doutel, também natural de 
Aguieiras.
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Avidagos
Gravuras rupestres ainda visíveis na Fraga do Corvo

A freguesia de Avidagos encontra-se num planalto da parte sudoeste do concelho, 
com o povoamento da área onde hoje se situa a freguesia a remontar à pré-história. 
No sítio arqueológico de Fraga do Corvo, no cume dum pequeno cabeço aplanado, re-
sistem exemplares da arte rupestre. As gravuras estão insculpidas na parede rochosa 
de um pequeno abrigo de xisto. Apesar da destruição parcial, é possível ver várias 
gravuras antropomórfi cas esquemáticas e círculos encimados por cruzes e um sol.
A Necrópole de Avidagos, do período romano, foi descoberta em 1825 no termo da 
povoação. Dela fazia parte uma sepultura “com nove palmos de comprimento e quase 
quatro de largura, à semelhança de uma arca”, referiu então a publicação «Arqueólo-
go Português». No entanto, não há quaisquer elementos posteriores que se refi ram a 
este sítio. 

A Mina do Buraco da Gralheira data tam-
bém do período romano e foi descoberta 
no sítio de Fraga do Corvo. Trata-se de 
uma exploração mineira, provavelmente de 
ouro, que corta a vertente norte do monte 
da Fraga do Corvo. A mina é a céu aber-
to formando um corte com cerca de três 
metros de largura e mais de cem metros 
de comprimento. A profundidade ainda é 
desconhecida.
Em termos administrativos, Avidagos per-
tenceu ao concelho de Lamas de Orelhão 
até à sua extinção, a 31 de Dezembro de 
1853. A partir dessa data, foi integrada no 
município de Mirandela. Em termos eclesi-
ásticos, era uma vigararia da apresentação 
do reitor de Lamas de Orelhão.
Do património edifi cado da freguesia, uma 
primeira palavra para a Igreja Paroquial de 
S. Miguel. Trata-se de um templo sóbrio 
de linhas harmoniosas. A fachada principal 
termina em empena truncada por sineira 
de dois sinos e é revestida a azulejos bran-
cos. Nos portais e nas esquinas, impera o 
granito. Uma janela rectangular, com reló-
gio, sobrepuja a porta principal.
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Mirandela
Uma freguesia que assume a importância regional

É a freguesia mais povoada de todo o município de Mirandela, a mais importante e mes-
mo uma das mais prestigiadas da região de Trás-os-Montes. Fica situada na parte central 
do concelho, um pouco para sul, em posição estrategicamente muito favorável.
São inúmeros os vestígios arqueológicos na área da actual freguesia. Do período romano, 
temos os povoados fortifi cados de S. Martinho de Cima, Castelo Velho e de Mourel, sendo 
que o primeiro terá sido ocupado ainda durante a Idade do Ferro. 
A Ponte Velha de Mirandela sobre o Tua também remonta à época romana. É uma estru-
tura em granito, com 17 arcos e mais de 200 metros de comprimento. A ponte terá sido 
edifi cada no século XVI, substituindo uma outra que subsistia desde o período imperial, 

e está classifi cada como Monumento 
Nacional. 
Mirandela recebeu carta de foral em 25 
de Maio de 1250, sendo elevada nessa 
data à categoria de vila. A alcáçova, no 
cabeço de S. Miguel, começaria a ser 
edifi cada em 1282. 
O património edifi cado de Mirandela faz 
jus à importância da cidade. Para além 
da ponte, temos o chamado Castelo 
de Mirandela, classifi cado como Imóvel 
de Interesse Público. Resta a Porta de 
Santo António da construção original. 
Terá sido erguido na sequência do foral 
de 1250.
O Paço dos Távoras, hoje o edifício 
da Câmara Municipal, está também 
classifi cado como Imóvel de Interesse 
Público. É um palácio maneirista, que 
se destaca pelo volume que apresenta.
A freguesia de Mirandela compreende 
os lugares de Bronceda, Freixedinha 
e Vale de Madeiro. Golfeiras, outrora
anexa, é um lugar completamente 
absorvido pelo crescimento da cidade 
e anexado pelas habitações que se 
estendem até aos Peleiros, Sardão ou 
Boavista. Bronceda continua a ser um 
pequeno povoado essencialmente rural. 
Vale de Madeiro, mesmo no cimo de um 
monte, na parte oriental do concelho, 
tem aumentado o número habitacional. 
A anexa Freixedinha é uma aldeia tão 
típica quanto pequena.
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Mamoas provam a antiguidade dos povoamentos

A Anta de Caravelas é o principal tesouro da freguesia homónima. Este monumento 

megalítico é uma mamoa de grandes dimensões, de contorno elíptico. A câmara, de 

contorno poligonal, conserva nove esteios, embora quatro estejam derrubados. A laje 

de cobertura, de grandes dimensões, só conserva três esteios e está tombada na oblí-

qua, com corredor aberto para Este. Na face interior da laje de cabeceira conservam-

se gravados dois grupos de fossetes. Os especialistas consideram o terceiro milénio 

a.C. como a provável época de construção desta mamoa. O espaço circundante é 

composto por um anel megalítico, uma estrutura pétrea com mais de dez metros de 

diâmetro que lhe confere características distintas relativamente à maioria dos monu-

mentos megalíticos identifi cada em todo o concelho de Mirandela. A anta localiza-se 

numa chã destacada, coberta de vegetação rasteira, sobranceira à ribeira da Figueiri-

nha Brava e ribeiro do Vale do Côvo.

Do mesmo período datam as Mamoas de Prada, Malhado e Madorra, mais três monu-

mentos Neo-Calcolíticos que testemunham a antiguidade do povoamento da área da 

actual freguesia. A Mamoa de Madorra destaca-se por ter o “tumulus” circular com 26 

metros de diâmetro.

Outros vestígios da antiguidade da terra encontram-se no Povoado do Cabeço Mura-

do, no topo dum esporão envolvido pelos vales profundos da ribeira do Vale do Covo 

e da Figueirinha Brava. Encontra-se circunscrito por duas linha de muralha, em arco, 

na vertente de mais fácil acesso a Norte, a Noroeste e Este. A abertura de trilhos de 

acesso ao centro do povoado provocou duas brechas na primeira linha de muralha, 

uma a Norte, e outra a Noroeste. À superfície surgiram pequenos fragmentos cerâ-

micos muito incaracterísticos e em mau estado de conservação, não apontando para 

qualquer cronologia. Recolheu-se na área extra-muralha um machado polido em anfi -

bolite, um fragmento de movente em granito e uma lasca de quartzo retocada.

Bastante mais recente, de “apenas” 1874, é a Igreja Matriz. No interior possui um 

conjunto de oito altares pequenos, para além do altar-mor. 

Esta freguesia pertenceu até 31 de Dezembro de 1853 ao concelho de Cortiços, entre-

tanto extinto. A partir dessa data e até 24 de Outubro de 1855, fez parte do município 

de Macedo de Cavaleiros. Só nessa data transitou para o de Mirandela.

Caravelas

Oração à Virgem

A freguesia de Caravelas é também rica em 

património imaterial. Para a memória futu-

ra fi ca uma cantiga popular transmitida em 

2009 por Celeste Conceição Vilares, quando 

tinha a bonita idade de 85 anos.

“Na montanha estava a Virgem”

Na montanha estava a Virgem

Muito bem acompanhada

Tristes novas lhe vieram

Que seu fi lho preso estava

Manto luto tomara

Pela rua da amargura

Viram aqui passar o menino?

Vimos sim Senhora

Com o livrinho na mão

Dizendo a oração

Quando Deus era peregrino

Punha o pé no seu altar

Lá se vê o seu sangue a pingar

Vem dalém Madalena

Com a toalha de limpar

Trata-te Madalena

Não te cuides de me limpar

Que estas são as cinco chagas

Entre pequenas e grandes

Para todo o mundo salvar.

Em louvor de Deus e da Virgem Maria

Um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.
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Casas brasonadas numa aldeia de xisto

Os vestígios de fortifi cações castrejas na serra que domina a freguesia já eram re-

ferenciados nas “Memórias Paroquiais “ de 1758: “há um abraço de serra que nasce 

da serra do Alvão e Marrão e neste sítio se costuma chamar por uns a serra de Santa 

Comba e por outros a serra do Rei Orelhão, consta ser antigamente habitada de mou-

ros e ainda nela se acham alguns vestígios de que habitaram nela, como são algumas 

paredes demolidas sobre uma fraga bem alta a que chamam a Fraga do Arasto que 

sua altura fi ca virada ao norte”. Se a arqueologia demonstra que o povoamento do 

território é de épocas pré ou proto-históricas, o próprio topónimo Suçães talvez seja 

de origem antroponímica, signifi cativo da existência de uma propriedade rústica ante-

rior à Nacionalidade, cuja origem se prenderá com aquelas fortifi cações. 

As Inquirições do século XIII são mais 

confusas, mas sabe-se por uma carta de 

1285, de D. Dinis, que este mandara anular 

as honras, ou devassa-las, no julgado 

de lamas de Orelhão (em que se incluía 

Suçães), sendo aqui os principais atingidos 

o mosteiro de Refojos e alguns fi dalgos. 

O assunto arrastou-se até ao reinado de 

D. Afonso IV. Em sentença, de 6 de Julho 

de 1335, o monarca fez mercê à “aldeia” 

de Suçães, conservando-a nesta situação 

embora soturnidade nas instâncias à vila 

de Lamas de Orelhão, concelho em que se 

manteve até à sua extinção em 1853.

A freguesia de Santa Maria de Suçães não 

existia no século XII, mas já aparece no 

XIII, parece que fi lial da de Santa Cruz de 

Lamas.

No património salienta-se a arquitectura 

civil. De entre os belos edifícios de xisto 

sobressaem as duas casas brasonadas no 

Largo do Eiró. São magnífi cos exemplares 

de casas senhoriais típicas da região com 

bons pormenores arquitectónicos. 

Suçães

Três unidades para visitar

No capítulo cultural, o concelho de Mirandela oferece aos visitan-

tes três museus, cada qual com a respectiva particularidade. O 

Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes é o pólo central, tendo 

como núcleo as artes plásticas contemporâneas. Entre as quase 

500 obras expostas salientam-se as de autores como Almada 

Negreiros e Vieira da Silva, entre outros.

O Museu Etnográfi co de Suçães (na foto) desenvolve, como o 

próprio nome indica, a preservação da etnografi a local. 

Já o Museu de Curiosidades de Romeu teve como origem uma 

colecção particular de antiguidades e objectos curiosos recolhi-

dos por membros da família Menéres.

Museologia
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Uma casa para as Jornadas Europeias do Patrimónia

A freguesia de Vale de Telhas é quase sinónimo de património. Não admira, que ano, 

tenha sido escolhida como um dos principais palcos das Jornadas Europeias do Patri-

mónio, recebendo uma acção de sensibilização intitulada “Conversas sobre História”.

Um dos melhores exemplos do património histórico é o Marco miliário. Situado no 

Largo da Escola, é um cilindro granítico, de grão grosso, muito danifi cado pela erosão, 

o que afecta a leitura das inscrições. Julga-se que este marco foi trazido das proximi-

dades da Ponte de Vale de Telhas e tinha como fi nalidade homenagear os imperadores  

romandos em cujo reinado a via foi reparada, bem como sinalizar as milhas percorri-

das desde Aquae Flaviae até Astorga Augusta, correspondente à Via XVII do Itinerário 

Antonino que ligava Bracara Augusta a Astorga Augusta. A data da construção situa-

se entre 235 e 238 d.C..

Situado entre os cursos dos rios Tuela e Rabaçal, a freguesia dista 15 quilómetros da 

cidade de Mirandela. Todo o território desta freguesia e a sua arqueologia revelam que 

o povoamento local atinge épocas pré e proto-históricas, estando bem documentado o 

período da dominação romana.

Um pouco mais tardia é a Igreja Matriz. Possui retábulo em talha dourada e policro-

mada de estilo rococó, situado na nave, no lado do Evangelho, de planta côncava e 

rematado por arco de volta perfeita. Apresenta eixo único, formado por um par de co-

lunas pseudo-salomónicas decoradas por cachos de uvas, anjos, com capitéis coríntios 

que se prolongam no ático através de arquivolta e por um par de pilastras decoradas 

por concheados estilizados, prolongadas no ático através de arquivolta. Na parte 

central do retábulo surge uma mísula que suporta a imagem de Nossa Senhora da 

Conceição. O arco de volta perfeita apresenta ombreiras com motivo decorativo geo-

métrico dourado, impostas decoradas por putti (anjo) e o arco decorado por rendilha-

dos vegetalistas, com fecho decorado. O ático do retábulo tem arquivoltas decoradas 

por anjos, aves e outros motivos vegetalistas, sendo assente sobre cornija. A base do 

retábulo é decorada por concheados intercalados por outros motivos rendilhados.

À entrada de Vale de Telhas situa-se um Pelourinho quinhentista, no adro da Capela 

de São Sebastião. Assenta em soco com três degraus quadrangulares e exibe uma 

inscrição com a data de 1576.

Vale de Telhas

A lenda da Ponte

“A ponte de Vale de Telhas foi construída 

uma noite pelo diabo, que, aproveitando-se 

do desespero de um almocreve, por não 

poder atravessar o rio, lhe fez a proposta 

da sua erecção em troca da alma. Aceite o 

contrato, lavrada a escritura com o san-

gue tirado do braço do almocreve, surgem 

legiões de espíritos infernais em fernet 

opus diabólico. Desmontam, escacham, 

carream, esquadram, acapilham, assen-

tam, aprumam: a obra cresce a olhos vivo. 

Entretanto, o símbolo da vigilância, aquele 

que espanta as trevas saudando o novo 

dia, que começa a esboçar-se, bate as asas 

e… có, cró, có.

- Galo canta! – Observou o lugar-tenente 

do Satanás.

- Que galo é? – Perguntou este.

- Galo pinto.

- Ande o pico – contestou aquele.

Instantes volvidos torna o mesmo:

- Galo canta!

- Que galo é?

- Galo branco.

- Ande o canto.

Ainda não tinham terminado e novamente 

diz o lugar-tenente:

- Galo canta!

- Que galo é?

- Galo preto.

- Pico quedo – rouquejou o diabo

Tudo parou, a ponte fi cou incompleta por 

falta de uma pedra nas guardas, que um 

diabrilho já trazia às costas e deixou cair ao 

chão mal soou a ordem, e assim se conser-

va, pois, conquanto muitas vezes a tenham 

lá colocado, logo cai de noite arrojada por 

Satanás. O almocreve fi cou com a alma e 

a ponte.”
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São Salvador
Duas minas evocam o povoamento romano

No lugar de Latadas, na freguesia de São Salvador, identifi cam-se duas minas cuja 
laboração remonta ao período romano. A exploração mineira na Península Ibérica (e 
no actual concelho de Mirandela) terá iniciado com o imperador Augusto e atingido o 
seu auge com Trajano, sendo que a mineração se encontrava sob alçada directa dos 
imperadores.
A mineração estava fortemente ligada com as vias romanas, uma vez que estas eram 
fundamentais para o acesso e escoamento do minério. Assim, o melhoramento das 
vias e seu repavimento, como aconteceu na via XVII, que nos deixou o testemunho de 
um marco miliário dedicado a Maximiano (datado do século IV), permite comprovar 
que a extracção mineira ainda se encontrava activa neste período.

A Mina das Latadas situa-se à face da 
estrada nacional 213, que liga Mirandela 
a Vila Flor. Trata-se de uma galeria com 
secção trapezoidal e tecto abobadado, 
encontrando-se actualmente entulhada e 
alagada.
A outra mina do período romano é a do 
Moinho da Videira, que apresenta duas 
trincheiras distantes cerca de 12 metros 
uma da outra. Os investigadores conside-
ram que podem tratar de duas trincheiras 
de prospecção, uma vez que apresentam 
dimensões e profundidades diminutas.

À freguesia de São Salvador está ainda 

associada a lenda da Fonte do Bispo, ou 

fontela de água santa. Reza a mesma que 

foi aberta com uma bengala por D. António 

da Veiga Cabral e Câmara, bispo de Bra-

gança falecido na povoação em 1819. As 

virtudes curativas da fonte, extraordinari-

amente procurada pelos doentes de várias 

moléstias, resultam da bênção especial que 

o bispo (santo no conceito popular, não 

só no local, mas mais ou menos geral na 

diocese e fora dela) lhe lançou.

Tesouro nacional vai fi car submerso

A Linha do Tua, aberta a 27 de Setembro de 1887, é uma das 

mais emblemáticas obras de engenharia ferroviária mundial. São 

134 kms de via férrea construídos em montes, sem máquinas, 

levando a ferrovia à cota mais alta em Portugal: 850 metros de 

altitude!

O troço Mirandela-Bragança foi encerrado perto do Natal de 

1991 e em 1995 surge o Metro de Mirandela. A decisão de cons-

truir a barragem do Tua ditou a “morte por submersão” desta 

que é considerada por especialistas como uma das três mais 

belas linhas ferroviárias da Europa. Contra este triste desfecho 

luta ainda o Movimento Cívico pela Linha do Tua.

Linha do Tua
Sete localidades com carta de foral

O município de Mirandela é ainda constituído pelas freguesias de 

Abambres, Abreiro, Aguieiras, Alvites, Avantos, Barcel, Bouça, 

Carvalhais, Cedães, Cobro, Fradizela, Franco, Frechas, Freixeda, 

Lamas de Orelhão, Marmelos, Mascarenhas, Múrias, Navalho, 

Passos, Pereira, Romeu, S. Pedro Velho, Torre D. Chama, Vale de 

Asnes, Vale de Gouvinhas, Vale de Salgueiro, Valverde da 

Gestosa, Vila Boa e Vila Verde.

Abreiro, Alvites, Frechas, Lamas de Orelhão, Torre de D. 

Chama, Vale de Asnes e Vale de Telhas receberam, na idade 

média, cartas de forais. Em 1884, o concelho de Mirandela passa 

a ter delimitações geográfi cas conforme as actuais.

Dados históricos
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A nova Meca europeia do Jet Ski

A portuguesa Stefanie Balzer foi a grande 

vencedora do Campeonato da Europa/

/Mundial de Juniores de Jet Ski, disputado 

em Mirandela. Além disso, também Tiago 

e Rui Sousa conquistaram o bronze na 

provas Ski F1 e Ski F2.

Stefanie Balzer iniciou a disputa do título 

perdendo na primeira corrida. No entanto, 

a portuguesa deu a volta ao resultado, ao 

ganhar as duas mangas seguintes e 

deixando para trás a japonesa Yuki 

Kurahashi.

Tiago Sousa, o melhor português da 

atualidade em Ski F1, foi obrigado a 

desistir na última manga, devido a uma 

avaria no seu jet, após ter conseguido dois 

segundos lugares nas duas primeiras 

corridas, acabando por conquistar a 

medalha de bronze.

Rui Sousa também conquistou a 

medalha de bronze, na classe de Ski 

F2, após vencer a primeira e a terceira 

mangas, tendo sido igualmente forçado a 

desistir na segunda, devido a problemas 

técnicos. 

Campeonato Nacional

O Campeonato da Europa decorreu poucos 

dias depois de Mirandela ter recebido a 

Desporto

sexta etapa do Campeonato Nacional, na 

qual competiram cerca de uma centena 

de pilotos. 

Rui Sousa foi o mais forte, seguido de 

Tiago Sousa e Beatriz Cortinhal.

A ausência de subsídio da autarquia 

chegou a fazer correr tinta que poderia 

ser o fi m da prova de Mirandela, o que 

não veio a acontecer apesar da drástica 

redução pelo entendimento entre a edili-

dade e a Federação.

Mas, com ou sem subsídio, para o presi-

dente da Federação Portuguesa de Jet Ski, 

“Mirandela é mesmo a Capital Mundial da 

modalidade. Tem condições muito boas e 

únicas para a modalidade”.

“A cidade gosta do Jet Ski e recebe-nos 

muito bem”, acrescentou Paulo Rosa 

Gomes, pelo que a prova é para continuar, 

embora reconheça ter sido preciso “um 

esforço fi nanceiro muito grande junto dos 

nossos patrocinadores habituais e muita 

força de vontade”.

Confessando-se empenhado, o dirigente 

renovou a intenção, na entrega dos 

prémios, em fazer aumentar os 500 pilotos 

federados para a meta dos 800.
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Eleições
PSD e CDS coligam-se com Passos Coelho a primeiro-ministro

O Estado de Portugal voltou a ter um Governo de direita, na sequência das eleições 
legislativas antecipadas, realizadas em Junho. O PSD de Passos Coelho foi o partido 
mais votado, com 38,63 por cento dos votos dos eleitores, com o PS de José Sócrates 
a fi car no segundo lugar, com 28,05 por cento dos votos.
Num registo muito invulgar, o CDS/PP conseguiu aumentar a percentagem de votan-
tes, sendo a terceira força mais votada. Os 11,74 por cento de votos recolhidos pelos 
centristas são de destacar por coincidirem com a subida de votação no PSD, contra-
riando a tendência histórica destes dois partidos de direita não crescerem ao mesmo 
tempo.
O PSD venceu em todos os círculos eleitorais do País, à excepção de Setúbal, Évora e 
Beja, onde venceu o PS.
Quanto aos restantes partidos com assento parlamentar, confi rmou-se uma certa 
estabilidade da CDU já prevista nas sondagens. Os comunistas e os verdes somaram 
um total de 7,94 por cento dos votos. Ao invés, o Bloco de Esquerda foi, a par do PS, 
o grande derrotado das últimas eleições, pois desceu para os 5,19% dos votos.
Após as eleições, PSD e CDS negociaram um acordo para a ofi cialização de um Go-
verno de coligação. Com Pedro Passos Coelho (PSD) a primeiro-ministro e com Paulo 
Portas (CDS) a ser o terceiro na lista governamental (atrás do independente Vítor 
Gaspar, indicado pelo PSD), o Presidente da República, Cavaco Silva, indigitou o novo 
Executivo.
O XIX Governo Constitucional é formado pelo primeiro-ministro, por 11 ministros e 
por 35 secretários de Estado. Atente-se que, dos oito ministros indicados pelo PSD, 
quatro são independentes. O CDS fi cou com três Ministérios. 

José Sócrates demitiu-se da liderança do 
PS na noite das eleições, em Junho. ”A 
derrota é minha e assumo-a”, explicou o 
anterior primeiro-ministro, justifi cando a 
posição por haver “a necessidade de abrir 
um novo ciclo político no PS”.
Interrompido por manifestações de triste-
za, o então líder socialista, emocionado, 
pediu aos presentes para “não tornarem o 
momento ainda mais difícil do que é”.
“Não devemos recear o julgamento da His-
tória” considerou, depois de ter assumido 
que cometeu erros, embora tenha feito “o 
que devia ser feito” pelo País.
“O que sei é que o PS fez nesta eleição 
uma grande campanha”, complementou.
O anúncio da demissão foi feito depois de 
saudar publicamente a vitória de Passos 
Coelho e manifestar a disponibilidade do 
PS para o diálogo: “acredito profundamen-
te em Portugal e no seu futuro. Já saudei 
Pedro Passos Coelho e quero renovar essa 
saudação aqui”. 

Sócrates demite-se no PS
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Manhouce
São Pedro do Sul
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