
Pendões ao Alto em Miranda do Douro 

Bamos a Miranda 
Número 6      1 de julho de 2016 

Bamos a Miranda... 

Passeio de Caiaque 
no Rio Douro 

Nos dias 16 e 17 de julho irá ter lugar 

a iniciativa “À descoberta do Douro 

em Terra de Miranda”, um passeio de 

caiaque ao longo do rio.  

Esta é uma oportunidade única para 

os amantes da natureza desfrutarem 

das paisagens únicas do rio Douro, 

bem com ficarem a conhecer a cultu-

ra e a tradição do concelho mirandês. 

Miranda do Douro, acolhe no dia 9 de julho, o segundo 

desfile ibérico de pendões, "peças únicas" que trarão 

um novo colorido às principais ruas da localidade.  

Os pendões são estandartes ou bandeiras de grandes 

dimensões, usados em cerimónias civis, religiosas e 

militares. No passado, eram ostentados em praticamen-

te todo o reino de Leão, do qual esta região chegou a 

fazer parte.  

O desfile que terá início cerca das 10h30, está inserido 

nas comemorações do dia da cidade, que este ano assi-

nala 471 anos, e incluiu mais de 60 peças oriundas de 

toda a região transmontana e da província espanhola de 

Leão.  

Os elementos, de cores onde predominam o vermelho 

carmesim (a cor do reino de Leão) e ainda o verde, o 

branco, azul, amarelo e creme, chegam a atingir 13 

metros de altura e são transportados com " força de bra-

ços única e com muita perícia para não tombarem".  

1º Classificado -------------------------------------- 500,00€ 

2º Classificado -------------------------------------- 400,00€ 

3º Classificado -------------------------------------- 300,00€ 

4º Classificado ---- ----------------------------------200,00€ 

5º Classificado ---- ----------------------------------150,00€ 

 6º Classificado ---- ----------------------------------150,00€ 

7ºClassificado ---- -----------------------------------100,00€ 

8º Classificado ---- ------------------------------------75,00€ 

9º Classificado -----------------------------------------75,00€ 

10º Classificado -------------------------------------- 75,00€ 

A Câmara Municipal de Miranda do Douro, 

realiza no próximo dia 16 de julho, a partir 

das 21 horas, no Largo D. João III, o Festibal 

de la Cançon/ Festival da Canção. 

Esta iniciativa tem como objetivos estimular 

a produção musical e incentivar o apareci-

mento de novos compositores, autores e intér-

pretes, dando especial atenção às criações em 

Língua Mirandesa. 

Sabemos que desde sempre a música fez par-

te da história do povo mirandês, por isso con-

tamos consigo para contribuir, cada vez mais, 

para a divulgação das grandes potencialida-

des do Concelho de Miranda do Douro. 

As inscrições podem ser entregues até ao pró-

ximo dia 12 de Julho, nas instalações da 

autarquia mirandesa. 

Festibal de la Cançon 

Comemorações do Dia da 

Cidade de Miranda do 

Douro, não perca uma 

semana recheada de ani-

mação, de 9 a 17 de Julho, 

em Miranda do Douro. 

  

Prémio para a melhor Letra Mirandesa ----- 200,00 € 

Prémio de interpretação Vocal ---------------- 150,00€ 

Prémio para a melhor música ------------------ 150,00€ 

Prémios 



Largo D. João III 

5210-190 Miranda do Douro 

cultura@cm-mdouro.pt 

imprensa@cm-mdouro.pt 
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Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa 

EDP leva artistas a intervir em dezenas de estruturas de quatro 
concelhos do distrito 

A EDP pretende, através do programa Voltagem, levar arte a barragens e outros 

edifícios nos concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro, Torre de Moncorvo 

e Alfândega da Fé.  O projecto implica a criação de residências artísticas comu-

nitárias, promovidas pela fundação EDP, que têm por fim fazer intervenções 

artísticas, nomeadamente gráficas, em contexto rural e territórios de baixa densi-

dade populacional. 

Sofia Lage, da Fundação EDP, explica que haverá cerca de uma dezena de inter-

venções em cada um dos quatro concelhos a cargo de um coletivo, que vai 

incluir artistas locais e de outras zonas do país. 

De 10 de julho a 31 de agosto a Casa da Cultura de Miranda 

do Douro, recebe a exposição de pintura “Mirando Miranda” 

de Manuol Bandarra e Bastiana Angélico. Estes dois artistas 

sendineses decidiram realizar uma exposição conjunta e mos-

trar alguns monumentos e paisagens do concelho mirandês em 

forma de arte. 

Manuol Bandarra é o pseudónimo de Manuel do Nascimento 

Ferreira (Sendim, Miranda do Douro-1954) 

Foi professor de Educação Visual no Agrupamento de Escolas 

de Miranda do Douro. Já organizou várias exposições desta-

cando as últimas: 2012 (Bragança e Sendim), 2013 (Miranda 

do Douro, Macedo de Cavaleiros e Cogula Trancoso), 2014 

(Miranda do Douro) e as suas pinturas integram vários livros 

escritos em mirandês. 

Ganhou duas vezes o 

segundo prémio do con-

curso  de pintura: 

“MASCARARTE”, pro-

movido pela Câmara 

Municipal de Bragança.  

Exposição “Mirando Miranda” 

De acordo com os promotores do programa de residências artísticas a identidade local será respeitada nas intervenções realizadas. 

“Terá uma lógica de não intervir sem respeitar. Os artistas trabalharão em profunda colaboração com a comunidade e o território, de forma a que 

tenham matéria para desenvolver as suas linguagens a memória a identidade e o património local”, refere. Das estruturas a ser  intervencionadas cer-

ca de metade são da EDP, como os postos de transformação e, no caso de Miranda do Douro, o muro da barragem que deverá reflectir o 2 que se 

pode ver no penedo amarelo do lado espanhol. 

A cadeia velha, em Miranda do Douro, ou os Silos da EPAC, em Mogadouro, serão outras das estruturas que vão servir de tela.  

No dia  24 de junho, realizou-se o Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa. no Mercado de Gado de 

Malhadas, no Concelho de Miranda do Douro. 

Este evento  anual pretende divulgar esta raça de prestígio do concelho mirandês e estimular a orientação dos cria-

dores na produção de animais de Raça Bovina Mirandesa por contribuírem para a valorização e aproveitamento de 

recursos forrageiros de regiões desfavorecidas, bem como para obtenção de carne excelente. Para além do concur-

so onde foram distribuídos diversos prémios, foram também realizadas lutas de touros de Raça Mirandesa. 

Sr. Munícipe, a Câmara de Miranda do Douro, informa que de acordo com a Por-

taria n.º 167/2016 de 15 de junho, o período crítico no ano de 2016, no âmbito 

do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, vigora de 1 de julho até 30 

de setembro.  

Neste período vigoram medidas especiais de prevenção contra incêndios flores-

tais, por isso, independentemente das condições meteorológicas, nos espaços 

rurais e florestais é totalmente proibido : 

- Fumar ou fazer lume de qualquer tipo no interior das áreas florestais ou nas 

vias que as delimitam ou atravessem; 

- Realizar fogueiras para recreio ou lazer e para confeção de alimentos, exceto 

quando realizadas em locais expressamente previstos para o efeito e identifi-

cados como tal;  

- Lançar foguetes ou balões de mecha acesa (extensível a todo o território 

nacional), sendo que a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos 

pirotécnicos está sujeita a autorização prévia da Câmara Municipal;  

- Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de 

exploração agrícola/florestal (queimas);  

- Fazer queimadas para renovação de pastagens e eliminação de restolho e 

ainda, para eliminar sobrantes de exploração cortados, mas não amontoados;  

Relativamente à proteção de pessoas e bens, não esqueça que é necessária a cria-

ção de uma faixa de terreno limpa (com redução de matos e arvoredo) num raio 

mínimo de 50 metros à volta de habitações, estaleiros, armazéns, oficinas ou 

outras edificações em espaço rural ou florestal. 

Aviso - Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Colabore na defesa da floresta contra incêndios e em  

caso de dúvidas contacte o Gabinete Técnico Florestal 

da Câmara Municipal de Miranda do Douro através 

do 273 430 020 ou a Corporação de Bombeiros da sua 

área de residência. 

- Não atire cigarros para o chão 

- Não faça fogueiras 

- Não lance foguetes 

Em caso de incêndio ligue 112 ou 117 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11300/0332903329.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11300/0332903329.pdf

