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Localização de Mós 



 O conceito  

“Aldeia de Mós, Centro Comunitário de Educação Ambiental” 

Pretende-se criar um polo socio-ambiental que privilegie a participação ativa da população 
assente em três eixos principais: 

- Combate ao isolamento 

- Valorização do património natural e cultural 

- Realização de ações de Educação Ambiental 

Nasceu da necessidade de revitalizar a aldeia 

de Mós que tem vindo a sofrer uma perda 

progressiva da população. 



Porquê a aldeia de Mós? 

• A aldeia de Mós é um local privilegiado do 
nordeste transmontano rico em recursos, 
estórias de vida, tradições e sabedoria popular, 
com valores e características singulares. 

 
• Fica situada num espaço natural (natureza 

envolvente). 
 
• Preocupação da autarquia na recuperação do 

património e valorização ambiental. 
   
• Acolheu a sede do Núcleo de Bragança da 

ASPEA (Associação Portuguesa de Educação 
Ambiental). 

 



Recursos da aldeia de Mós  

Antiga escola recuperada com salão multiusos 



Recursos da aldeia de Mós  

A forja comunitária, recentemente recuperada 



Recursos da aldeia de Mós  

Museu rural que aloja um riquíssimo espólio de objetos que contam a história 
da aldeia 



Recursos da aldeia de Mós  

 “Fonte de mergulho” (onde as pessoas se abasteciam de água) 



Recursos da aldeia de Mós  

Moinho junto à ribeira de Mós onde se moía o cereal  



Recursos da aldeia de Mós  

(outros exemplos)  

- Edifício da junta de freguesia (Sede ASPEA);  

- Igreja;  

- Café da aldeia; 

- Campo de futebol e espaço polidesportivo;  

- Lavadouro publico; 

- Pombais; 

- Casas de turismo rural.  



Recursos da aldeia de Mós  

A relação com a terra; os rebanhos, os soutos de castanheiros e todas as atividades que anualmente 

acontecem à volta destes espaços 



Recursos da aldeia de Mós  

A fauna e a flora  



Recursos da aldeia de Mós  

Realização de atividades de Educação Ambiental 



Objetivo do Centro Comunitário de Educação 
Ambiental   

Pretende-se que Mós seja um centro de educação ambiental que funcione como polo de 

dinamização social a nível local. Para isso, a ASPEA-Bragança vai trabalhar de forma participativa. 

 
 

2º Organizar atividades de educação ambiental, onde será 

privilegiada a participação pública e a valorização do património natural 

e cultural, numa região com uma riqueza ambiental inigualável, com 

património, estórias e memórias mas, também, marcada pelos 

problemas da interioridade.  

1º Ouvir a população e diferentes agentes da sociedade 

local/regional para aferir as necessidades e as potencialidades 

do concelho. 



Objetivo do Centro Comunitário de Educação 
Ambiental   

 

Pretendemos valorizar todos os recursos locais existentes, planificando e 

realizando atividades onde as pessoas possam ter um papel ativo, 

contribuam para a tomada de decisão e participem na sua organização e 

realização. 

 

Objetivo do Centro Comunitário de Educação 
Ambiental   



Exemplos de atividades já realizadas 

Inauguração da sede do Núcleo de Bragança da ASPEA (26/06/2016) 

 



Exemplos de atividades já realizadas 

Inauguração da sede do Núcleo de Bragança da ASPEA (26/06/2016) 

 



Exemplos de atividades já realizadas 

Conversas com (bom) ambiente (05/11/2016) 

Exemplos de atividades já realizadas 



Exemplos de atividades já realizadas 

Conversas com (bom) ambiente (05/11/2016) 

Exemplos de atividades já realizadas 



Exemplos de atividades já realizadas 

Conversas com (bom) ambiente (05/11/2016) 

Exemplos de atividades já realizadas 



ASPEA Bragança 

Este é o ponto de partida da ASPEA-Bragança 

 

- Conhecer a aldeia de Mós, os seus recursos, incluindo cada um dos seus habitantes. 

- Conhecer a região, as suas potencialidades e fragilidades, para que possam ser 
desenhadas atividades de educação ambiental que reflitam as necessidades da 
população.  

 

 

Em suma, criar um Centro Comunitário de Educação Ambiental que não fique 

confinado a quatro paredes, mas sim elevado a um território, construído, 

sobretudo, a pensar nas pessoas.  
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