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Mirandela tem protagonizado desde a sua promoção a
cidade (em 16 de Maio de 1984) um dos casos mais bem
sucedidos de renascimento urbano equilibrado e
simultanemente muito forte, associado com uma inversão
das tendencias migratórias. O ultimo censo mostra um
crescimento populacional positivo (cerca de 3%) na década
de 90.

O espelho de água sustentado pelo rio Tua e todo o
aproveitamento das suas margens criaram uma nova imagem
à cidade, em que as flores são um elemento permanente,
apelando ao turismo e aos desportos naáuticos.
A gastronomia regional é especialmente famosa pelas
célebres alheiras e pelos enchidos.
Nos ultimos anos o ensino superior tem crescido
substancialmente. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela (um polo do Instituto Politécnico de Bragança)
oferece cursos nas áreas da gestão e administração pública,
tecnologias da informação e comunicação, turismo e gestão
sócio-cultural. O Instituto Piaget tem a funcionar o ISEIT /
Mirandela (Instituto Superior de Estudos Interculturais e
Transdisciplinares) com cursos de Engenharia alimentar e

TRES COISAS PARA ADMIRAR
Nesta cidade jovem há tres coisas para admirar:
a primeira é ela própria, na sua energia
esperançada, na sua crença em si mesma, na
cadencia forte da sua marcha para o futuro. Tive
a sorte de estar lá na noite em que chegou o
telegrama com a notícia de promoção a cidade.
Notícia um pouco inesperada para a maioria,
mas prémio justo de um processo de crescimento
que contrasta com a modorra ... . Mas falei de
três coisas: a segunda é a alheira, a terceira o
Cachão. E já não falo do que não precisa de

chamada por se impor ao olhos: a beleza verde
e idílica do curso do Tua.
José Hermano Saraiva e Jorge Barros, "O tempo e a alma
- itinerário português (vol 2)", Círculo de Leitores,
1986

civil. Cerca de 1000 alunos frequentam o ensino superior
no concelho.
O Aerodromo Municipal de Mirandela, na periferia da
cidade, tem uma pista de 600 metros e está certificado.
Para além de uma nova zona industrial em Mirandela, o
concelho inclui o antigo complexo agro-industrial do
Cachão, agora reconvertido num dinamico parque
industrial.
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Freguesias do concelho de Mrandela (37): Abrambes, Abreiro, Aguieiras,
Alvites, Avantos, Avidagos, Barcel, Bouça, Cabanelas, Caravelas,
Carvalhais, Cedães, Cobro, Fradizela, Franco, Frechas, Freixeda,
Lamas de Orelhão, Marmelos, Mascarenhas, Mirandela, Múrias, Navalho,
Passos, Pereira, Romeu, São Pedro Velho, São Salvador, Suçães,
Torre de Dona Chama, Vale de Asnes, Vale de Gouvinhas, Vale de
Salgueiro, Vale de Telhas, Valverde, Vila Boa, Vila Verde.
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Instituto de Emprego e Formação Profissional
Centro de Emprego de Mirandela, En. 15, 5370 Mirandela
tlf. 278 248 128, fax: 278 248 169
e-mail: cte.mirande.drn@iefp.pt

Câmara Municipal de Mirandela
Largo do Município, 5370 Mirandela
tlf. 278 200 200, fax 278 265 753
email: cmmrdl@mail.telepac.pt, www.cm-mirandela.pt
Associação Comercial e Industrial de Mirandela
Parque Mercado, 5370 Mirandela
tlf.: 278/261085, fax:278/261084

Mirandela - cidade jardim
http://www.bragancanet.pt/mirandela/concelho.html
http://www.terravista.pt/Ancora/3353/index.htm

Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana
Ed. Gat - Fundação Calouste Gulbenkian
5370 Mirandela, tlf: 278 201 430, e-mail: gattqt@mail.telepac.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela
http://www.estgm.ipb.pt/

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Rua da Républica 133, 5370 Mirandela
tlf. 278 257 159

Instituto Piaget
http://mirandela.ipiaget.org/
Escola Profissional Agrária de Carvalhais
http://www.ep-agricultura-carvalhais.rcts.pt/

Instituto Politécnico de Bragança - pólo Mirandela
Fund. Calouste Gulbenkian, 5370 Mirandela
telf. 278 264 048, http://www.ipb.pt

Aerodromo Municipal de Mirandela
Passos, 5370 Mirandela, tlf. 278979166
http://www.pelicano.com.pt/zp_mirandela.html
ulo
a n g ro
t r i futu
u m ra o
pa

BRAGANÇA + MACEDO DE CAVALEIROS + MIRANDELA
v1 Julho 2003

Tecnologias de Informação e comunicação

A agricultura, com explorações de dimensão
média um pouco acima dos 7 ha, centra-se no
cultivo da vinha, oliveira, amendoeira e figueira.
Centro histórico de comercio agrícola e de
industria (foi um dos centros da industria da
seda em Portugal até perto do final do século
XIX), o seu desenvolvimento esteve sempre
ligado às vias de comunicação. No início do
século XX com a linha de combóio Porto - Tua
- Bragança. No final do século XX, com a via
rodoviária IP4, que redefeniu uma nova
centralidade regional para a cidade.

UM TRIÂNGULO PARA O FUTURO
Tecnologias da Informação e Comunicação
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UM TRIANGULO PARA O FUTURO

Concelho localizado no nordeste de
Portugal, integrado na NUT II Alto Trás
os Montes, possui 37 freguesias, com
uma população residente de 25209
habitantes e uma área de 659 km2
(INE, 2001). A sede do concelho - a
cidade de Mirandela - tem cerca de
12000 habitantes. Depois da Terra Fria
Transmontana, Mirandela integra já a
chamada Terra Quente, com elevadas
temperaturas no Verão e amenas
temperaturas no Inverno.
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