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Serviços Municipais
Câmara Municipal de Mirandela – 278 200 200
Posto de Turismo - 278 203 143
Auditório, Biblioteca e Museu - 278 201 590
Junta de Freguesia de Mirandela - 278 201 580
Museu da Oliveira e do Azeite - 278 993 616
Gabinete de Apoio ao Munícipe - 278 261 173     
Saúde
Hospital Distrital (Geral) - 278 260 500
Hospital Distrital (Urgências) - 278 260 555
Hospital Distrital (Consultas Externas) - 278 260 575
Centro de Saúde de Mirandela 1 - 278 201 110
Centro de Saúde de Mirandela 2 - 278 260 050
Hospital Terra Quente - 278 400 400
Segurança
P.S.P. - Polícia de Segurança Pública - 278 260 000
G.N.R. de Mirandela - 278 201 000
G.N.R. da Torre D. Chama - 278 312 520
Emergência Nacional – 112
Bombeiros Voluntários - 278 201 080
Bombeiros da Torre D. Chama - 278 318 140
Proteção Florestal – 117 / 144
Linha Ambiente / GNR - 800 200 520
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Piscina Municipal - 278 264 022
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Centro Cívico - 278 200 295 
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Direção Regional de Agricultura - 278 260 900
Associação Comercial e Industrial - 278 261 085
Associação de Municípios da T. Quente - 278 201 430
Centro de Segurança Social – 300 516 235
I.E.F.P. - Instituto do Emprego - 278 095720
Transportes
Praça de Táxis - 278 249 258
AV Tâmega - 278 265 791
Rede Expressos – 967 872 533
Rodonorte - 278 262 541
Santos – 932 775 513
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Caros Munícipes,

A apresentação deste espaço físico de co-
municação é mais um objetivo alcançado 
tendo por meta garantir, a todos, em era 
digital, que a letra faz sentido, que a leitura 
está presente e que o cheiro a papel nos traz 
memórias ancestrais e que tal como tudo o 
demais, importa respeitar e secularizar.

Em Mirandela nasceu o conceito de cida-
de jardim e hoje, prosseguindo em inovação, 
plantamos mais uma flor na gestão autárqui-
ca e na aproximação de todos ao Município, 
aos seus interesses e à orientação estratégica.

A capacidade de empreender está intrin-
secamente associada à matriz transmontana 
e em Mirandela cumprimos, com humilda-
de, trabalho e muita dedicação na ambição 
em tornar o território atrativo, sustentável, 
moderno e capaz de gerar qualidade de vida 
a todos os Mirandelenses.

Concelho secular. Único pela centralida-
de do território, equidistante na península 
ibérica e capaz de transportar todos para ce-

nários de transcendência em torno dum rio 
lindo e agregador, importa dar visibilidade 
comunicacional a tudo o que fomos, somos 
e queremos ser.

A obra reflete o pragmatismo do desem-
penho, mas há muito para além do que se vê. 

Estamos satisfeitos pelas conquistas até ao 
momento conseguidas e cito apenas como 
exemplos o edifício dos Paços do Concelho 
e a emblemática estação da CP de Mirande-
la como marcos que são apenas alguns entre 
tantos outros já visíveis e ao dispor de todos.

Neste periódico boletim iremos dar rosto 
a todos quantos nos ajudam a trilhar o cami-
nho, que escolhemos diferente, mas dirigido. 
Iremos dar voz a todos quantos, construtiva-
mente, nos orientam, nos ensinam e apoiam 
pela cumplicidade, mas também pela diver-
gência saudável que nos faz despertar para o 
invisível caminho do rigor e da boa gestão.

Enfim, um espaço nosso para todos os Mi-
randelenses, em democrática boa-fé e trans-
parência de quem presta contas por convic-
ção e não por obediência gestionária.

Desfrutem e participem.

Presidente da Câmara Municipal de Mirandela 

NO
BOM
CAMINHO
MENSAGEM DA PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Muito obrigada,
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COVID-19
o trabalho do município

Em tempos de Páscoa e com o encerramento dos cemité-
rios, a homenagem aos que já partiram.

Autarquia uniu 17 costureiras e um alfaiate na produção de 
equipamentos de proteção individual destinados aos profis-
sionais de saúde do Hospital de Mirandela. 

Disponibilização de alojamento para Profissionais da Saúde 
e Forças de Segurança. 

Desinfeções de rotina da Área Dedicada a Covid-19 instala-
da no Hospital de Mirandela.

Apoios à Economia Local com a isenção do pagamento das 
licenças de esplanadas até ao final de 2020. 

Isenção de pagamento nas rendas no mercado municipal 
àqueles que viram os seus comércios encerrados.

4



Criação da plataforma on-line de apoio aos agricultores 
mirandelenses. 

Oferta de máscaras aos idosos em situação de isolamento 
através do programa “Idosos Seguros” da PSP e GNR. 

Apoio na implementação da Área Dedicada a Covid-19 no 
Hospital de Mirandela. 

Isenção do pagamento do valor total da fatura da água de 
abril, referente ao consumo do mês de março em todo o 
concelho e prolongamento dos prazos de pagamentos.

Várias ações de desinfeções de rotina pelo concelho com 
o apoio de voluntários. 

Distribuição de 6000 máscaras cirúrgicas pelas IPSS e lares 
de idosos do concelho.

Distribuição de computadores gratuitos com acesso à 
internet a mais de 200 alunos de todo o concelho.

Centro de Operações instalado na Reginorde apoia mais de 
200 famílias através de preparação e distribuição de kits de 
emergência alimentar e de higiene. 



Mirandela ganhou uma nova área de culto e de lazer na zona envolvente do Santuário 
de Nossa Senhora do Amparo

Por si. Por todos.
Alguns dos trabalhos emblemáticos da
Câmara Municipal de Mirandela

A atribuição deste galardão, que continua a 
merecer o reconhecimento nacional e interna-
cional, atesta a qualidade da água da praia flu-
vial Arq. Albino Mendo, das suas infraestruturas 
de apoio e das ações de informação e educação 
ambiental realizadas, representando, assim, o 

cumprimento de um vasto conjunto de critérios 
de natureza ambiental, segurança e conforto 
dos utilizadores da praia. A candidatura elabo-
rada pela Câmara Municipal teve como objeti-
vo valorizar o património natural e a promoção 
turística do concelho.

Bandeira Azul hasteada em Mirandela pelo segundo ano consecutivo
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Requalificação dos espaços escolares: Escola Básica do Convento, Escola Básica do 
Fomento e Escola Secundária de Mirandela 

Remoção das cerca de 4 mil toneladas de lixo no Complexo Agroindustrial do Cachão 
acumuladas ao longo de vários anos

Em janeiro de 2019 a população residente nas 
imediações do Complexo Agroindustrial do Ca-
chão viu terminar o calvário de mais de cinco 
anos de maus odores e infestações. Um proces-
so que se arrastou desde o primeiro incêndio, 
em setembro de 2013, num dos armazéns onde 
foi depositado plástico prensado e outro ma-

terial. Já em fevereiro de 2016, num outro pa-
vilhão, usado pela mesma empresa, deflagrou 
novo incêndio. Daí resultaram cerca de 4 mil to-
neladas de resíduos depositados a céu aberto, 
que nos dias de hoje se encontram removidos 
do local.



A dinamização de eventos traduz-se num instrumento de desenvolvimento do concelho, poten-
ciando o turismo, a dinamização do comércio local e ao mesmo tempo a preservação de costu-
mes  e tradições.

Animação cultural na Feira da 
Alheira de Mirandela

Festival Gastronómico do 
Rancho de Mirandela

Passagem de Ano
2019-2020

Panela Velha 
“Masterchef” interfreguesias

Requalificação do acesso rodoviário com a in-
clusão de ciclovia, desde o centro da cidade 
de Mirandela até ao nó norte da autoestrada 
transmontana A4.

Alargamento da faixa de rodagem, criação e 
reparação de valetas e aplicação de um novo 
pavimento na estrada entre o Lagar de Azeite  
em Carvalhais e a aldeia de Vale Pereiro.

Rede Ciclável e Via Pedonal. Conclusão das obras da estrada entre a 
aldeia de Vale Pereiro e Carvalhais.

Recuperação e beneficiação das principais 
rotundas da cidade de Mirandela. 

Com centenas de anos de história, o Salão 
Nobre da Município encontra-se restaurado.
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Em vigor desde 15 de junho e durante três 
meses, os habitantes do concelho de Mi-
randela podem beneficiar de um desconto 
de 10% em compras no comércio tradicio-
nal, nas lojas aderentes ao programa “Car-
tão Comércio Mirandela”. Uma medida da 
Câmara Municipal de Mirandela para com-
bater o impacto económico da Covid-19 
após o alívio das medidas de contenção 
através da atribuição de 300€ a cada co-
mércio aderente.

O CARTÃO QUE LHE DÁ DESCONTOS E APOIA O COMÉRCIO LOCAL

CARTÃO COMÉRCIO MIRANDELA

WWW.CARTAOMIRANDELA.PT

Balcão Móvel, maior proximidade entre a 
população e os serviços públicos

Serviço itinerante + SABER + SAÚDE a 
caminho de si 



Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela e áreas envolventes (Vale da 
Azenha) 2.471.916,98 €

Remodelação da Central de Camionagem de Mirandela 580.082,84 €

Renovação do Auditório do Centro Cultural de Mirandela 559.207,52 €

Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz 289.963,00 €

Reabilitação integral de edifícios de habitação social – Bairro Operário 1.362.089,87 €

Reabilitação integral de edifícios de habitação social – Bairro do GAT 1.083.522,24 €

Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESACT-IPB 204.580,00 €

Reabilitação da Torre da Igreja de N.ª Sr.ª da Encarnação 115.168,05 €

Rede ciclável e via pedonal no troço entre a avenida da Galiza e a rotunda 
das Portas da Cidade 2.287.849,54 €

Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a 
Avenida Camilo de Mendonça 849.724,97 €

Criação de rede ciclável e modos suaves no troço entre a rotunda Monumento 
à Linha do Caminho de Ferro até à rotunda Portas da Cidade 1.484.000,00 €

Criação da via pedonal na rua de S. Brás e em troços das ruas Eng.º José Ma-
chado Vaz e Santa Catarina 1.070.481,35 €

Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e rua Manuel Joaquim 
Ferreira 549.357,00 €

Arranjo urbanístico da interseção das avenidas N.ª Sr.ª do Amparo e Sá Car-
neiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz 1.032.440,00 €

Reabilitação urbanística da Rua do Tanque 62.871,19 €

O futuro 
prepara-se hoje.

CANDIDATURAS DE OBRAS APROVADAS VALOR DA OBRA
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CÂMARA MUNICIPAL DE

MIRANDELA

Sabia que...

40% da água consumida em casa é utilizada em casa de banho?

Uma torneira a pingar durante um ano, representa 6000 litros de água desperdiçada?

Em Mirandela, o consumo de água do mês de junho de 2020 aumentou 26% face a 2019?

No mês de junho, em Mirandela, o consumo médio diário de água aumentou 1.370.000 litros?

Regar o jardim com mangueira pode gastar até 18 litros de água por minuto?
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Trata-se de um investimento de 
quase 2,5 milhões de euros para 
reabilitar o edifício abandonado 
desde a desativação da Linha do 
Tua.

A emblemática estação construída 
em 1887, foi uma referência regio-
nal no transporte de mercadorias 
e passageiros, mas, em 1991, a CP 
encerrou o troço ferroviário entre 
Mirandela e Bragança e, a partir 
daqui, o edifício, em pleno centro 
da cidade ficou votado ao abando-
no sem qualquer tipo de requalifi-
cação.

Só em setembro de 2019 se alcan-
çou o acordo que permite a rea-
bilitação do edifício. A câmara de 
Mirandela e a Infraestruturas de 

Portugal (IP) celebraram um con-
trato de comodato que garante o 
usufruto de edifícios e terrenos ao 
município por um período de 50 
anos com o compromisso de rea-
lizar obra no prazo de 36 meses 
(três anos). 

Agora, a Câmara de Mirandela pu-
blicou um anúncio em Diário da 
República para a apresentação de 
propostas para a empreitada.

A ideia é transformar este imóvel 
numa casa de artes e cultura, no 
piso superior, enquanto a parte do 
rés-do-chão servirá de apoio à mo-
bilidade da linha ferroviária do Tua 
que deverá ser implementada em 
breve.

Estação ferroviária de Mirandela 
no caminho da requalificação

A OBRA MAIS ESPERADA
Está no centro da Cidade. É um edifício velho e degradado que durante muitas décadas foi porta de en-
trada e de saída de pessoas e mercadorias. Há dois anos passou para a posse da Câmara Municipal que 
fez o projeto e agora lançou o concurso para em breve arrancarem as obras.

MIRANDELA


