Bamos a Miranda
Número 5 15 de junho de 2016

Câmara de Miranda do Douro assina protocolos com
Juntas de Freguesia no valor de 100 mil euros

Bamos por Miranda...
Os alunos do 4º ano do Agrupamento de Escolas de Miranda do
Douro foram os vencedores do VII
certame de Teatro Escola, Artistas
do Douro/Artistas del Duero”com
a representação da peça "L sapo
cuncheiro i la macaca" .

A Câmara de Miranda do Douro assinou no Dia da
Festa da Amizade, 10 de Junho, um conjunto de protocolos no âmbito da delegação de competências do
município com 13 juntas de freguesia no montante de
100 mil euros.
Os protocolos, "vão ao encontro da delegação de competências da Câmara Municipal de Miranda do Douro
para as juntas de freguesias, na respetiva área circunscrição territorial, no âmbito da gestão e manutenção de
espaços verdes e de cada localidade, bem como a limpeza das vias e espaços públicos", diz Artur Nunes,
presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro.

II Jornadas de Língua e Cultura Mirandesa “Amadeu
Ferreira” 17/18/19 Junho 2016
No âmbito das Jornadas da Língua e Cultura Mirandesa, a
realizar de 17 a 19 de junho, em Miranda do Douro o Presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes informa da intenção da criação do Museu da Língua Mirandesa,
um projeto que faz todo o sentido nascer no concelho
mirandês .
Artur Nunes, mostrou-se surpreendido “Com o projeto de
criação do Museu da Língua Portuguesa em Bragança, que
saiu publicado nos jornais regionais da semana passada,
justificando ser um território com duas línguas oficiais”, o
mesmo refere que “lhe parece uma usurpação por parte de
Bragança, quando esta nunca demonstrou interesse no
Mirandês, e que tanto a Câmara Municipal, a Associação
da Língua Mirandesa e os Professores da Língua Mirandesa
não foram contactados, nesse sentido”, diz com indignação.
O edil Informou que a autarquia e a respetiva Associação
“têm intenção de criar o Museu da Língua Mirandesa, que
deve ficar no Concelho de Miranda do Douro, local onde
será o Centro de Preservação e Promoção da mesma”.
Acrescentando ainda “, se o Município de Bragança mantiver a intenção de dinamizar a lhéngua, a autarquia
mirandesa em conjunto com a Associação da Língua têm todo o gosto em colocar em Bragança, um Polo de
dinamização da segunda língua oficial de Portugal, pois quanto mais divulgada, investigada e promovida for,
maior será o seu valor”, termina.

Miranda do Douro na Llanes Cup
Miranda do Douro vai participar, entre sexta-feira e domingo, no torneio Llanes Cup, na região das Astúrias, em Espanha.
A cidade raiana é a única representante portuguesa na competição, que vai ser disputada por 56 equipas, entre elas o Oviedo,
Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Zaragoza ou Getafe.
Miranda do Douro vai competir com duas equipas, uma na categoria de Iniciados e outra em Juvenis, naquela que é considerada uma competição de
referência do futebol jovem. Durante os três dias do evento, 900 futebolistas vão disputar cerca de 130 jogos em Llanes e Posada.
Esta é uma aposta da Escola Municipal de Futebol do município de Miranda do Douro, que pretende incentivar os mais novos para a prática desportiva, “não só para o fomento da saúde e bem-estar, mas como também um complemento parental na formação dos jovens mirandeses que se capacitam de princípios e valores”, revela Sónia Alves, Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Miranda do Douro.

Festa da Amizade reuniu mais de 1400 idosos
No dia 10 de junho, mais de 1400 idosos do concelho de Miranda do Douro participaram na
Festa da Amizade, no recinto do Santuário de Nossa Senhora do Naso. Este é um dia que permite o reencontro e ao mesmo tempo o convívio entre os idosos das várias freguesias do concelho mirandês.
Segundo o presidente da Câmara Municipal, Artur Nunes, “este é um dia importante, pois é o
dia de todos os mirandeses e os idosos são os protagonistas da festa. É também um dia de amigos que se reencontram”, frisa o autarca.
A Festa da Amizade é um encontro anual de idosos do concelho de Miranda do Douro levou
cerca de mil e quatrocentas pessoas ao Santuário de Nossa Senhora do Naso.
Recordo que este é um evento promovido pelo Município de Miranda do Douro com o objetivo
de proporcionar aos séniores do concelho um dia de convívio e muita animação.

Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa
Realiza-se no próximo dia 24 de junho, no Mercado de Gado de Malhadas, na aldeia de Malhadas, concelho de Miranda do Douro, a partir das
10 horas, o Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa.
Este é um evento que pretende divulgar esta raça de prestígio do concelho mirandês e estimular a orientação dos criadores 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 concurso, este ano estão programadas paras as 16 horas,
lutas de touros de Raça Mirandesa.

Férias Ativas de Verão 2016
Com o intuito de desenvolver a criatividade, o espírito de equipa, e as relações interpessoais dos
jovens mirandeses, a autarquia de Miranda do Douro realiza as “Férias Ativas de Verão 2016”.
Esta iniciativa pretende também ajudar os pais em relação aos tempos livres dos mais novos nesta
época de férias de verão.
Estes ateliers consistem em jogos de comunicação e expressão, atividades ao ar livre, música, dança,
expressão plástica, musical, atividades de culinária e desportivas.
Para além, de sensibilizar as crianças para a importância desportiva e animação como fator de socialização pretende-se ainda, criar e fortalecer hábitos de ocupação do tempo livre de forma positiva.
Para além disso, os mais novos vão contactar com jogadores da seleção nacional de gira-vólei, de No próximo dia 25, pelas 21 horas, no Auditório Municipal de Miranda do Douro, a IV
forma a melhor conhecer essa modalidade desportiva e promover hábitos de vida saudável.
Gala de Desporto. O evento pretende recoPeríodo do ATL:
nhecer e valorizar todos os agentes desporti*dos 3 aos 5 anos: de 04/07 a 29/07
vos que contribuíram para o desenvolvimen*dos 6 aos 10 anos: de 27/06 a 29/07
to desportivo do concelho de Miranda do
Inscrições obrigatórias de 8 a 22/06, no antigo edifício UTAD, em
Douro.
Miranda do Douro, no Jardim de Infância de Sendim ou na EB1/JI de
Palaçoulo.

IV Gala do Desporto

5ª Edição EDP Empreendedor Sustentável
Depois do sucesso das edições anteriores, o Município de Miranda do Douro
em parceria com a EDP, a UTAD e a Associação de Municípios do Baixo
Sabor, deu início à 5ª edição da EDP Empreendedor Sustentável Sabor.
Esta edição começou dia 08 de junho, com a realização de uma sessão de
apresentação e divulgação do programa, está agora no período de inscrições.
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Se tiver uma ideia de negócio e pretende criar o próprio posto
de trabalho ou se já é empreendedor/empresário e pretende
alargar ou potenciar o seu negócio, inscreva-se.
Para inscrição ou mais informações contate o Gabinete de
Apoio ao Agricultor e Empreendedor (Largo do Castelo Miranda do Douro) ou contacte através do telefone 273 430
020 ou e-mail gaae@cm-mdouro.pt.

