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TRABALHAR 
PELAS PESSOAS 

Editor ia l

 Luís Fernandes, 
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

“É ESTE O CAMINHO QUE VAMOS SEGUIR AO

 LONGO DO MANDATO.”

O meu compromisso de dedicação máxima e 

trabalho em prol das pessoas do nosso concelho 

já vem de longe. Sendo, no entanto, este o meu 

primeiro editorial na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal de Vinhais, não poderia 

deixar de reforçar a certeza de que tudo faremos 

para garantir o bem-estar e qualidade de vida 

dos nossos conterrâneos. Assim, de forma simples 

e humilde, deixo a todos vós a garantia de 

poderem contar connosco.
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Na realidade, sempre entendi que só 

faz sentido estar na vida autárquica, 

seja na Assembleia Municipal, na 

Junta de Freguesia, ou na Câmara 

Municipal, tendo como objetivo 

principal trabalhar para ajudar as 

pessoas.

Esta ajuda tantas vezes necessária 

não deve ser porém entendida 

como estando limitada à edificação 

de obras ou fornecimento de bens 

materiais. Assim, quero também 

afirmar com firmeza que também 

estaremos disponíveis para facultar 

outros importantes apoios, muitas 

vezes concretizados na forma simples 

de uma palavra, uma atenção, um 

afeto, um conforto, ou um gesto, 

que num momento ou outro, todos 

acabamos por precisar durante a 

nossa vida.

É com esta atitude, é com esta 

proximidade, que queremos estar 

junto de todos, ajudando naquilo que 

as pessoas mais precisam, ajudando 

naquilo que for possível, dentro dos 

limites dos nossos esforços, que, 

reiteramos, serão levados a cabo 

com o máximo de empenho.

É este o caminho que vamos seguir 

ao longo dos quatro anos do 

mandato, um caminho de trabalho, 

de responsabilidade, de honestidade, 

de respeito e de compromisso para 

com as nossas gentes.

Porque estamos na época de Natal, 

em que os valores da Fraternidade, 

da Amizade, da Paz, os valores 

da Família se tornam ainda mais 

relevantes, queremos também nós, 

não só agora mas durante todo o 

ano, partilhar estes valores convosco.

Concluindo, desejamos a todos os 

trabalhadores, dirigentes, Vereadores, 

Presidentes das Juntas de Freguesia e 

seus vogais, membros da Assembleia 

Municipal e Assembleias de Freguesia 

e a todos os Vinhaenses residentes 

no concelho, no País ou espalhados 

pelo Mundo, em meu nome pessoal e 

do executivo que presido, um SANTO 

NATAL E UM ANO DE 2018 REPLETO 

DE MUITA SAÚDE, ÊXITO PESSOAL E 

PROFISSIONAL PARA TODOS.

Um abraço amigo

Luís Fernandes
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À DESCOBERTA DA 

MOIMENTA

VIVER 
VINHAIS
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Vinhais, concelho de grandes dimensões, é 
composto por 105 aldeias que se dividem em 
26 freguesias, neste boletim vamos descobrir 
a peculiar aldeia da Moimenta.

É uma das maiores aldeias do concelho, dista 
23 km da vila de Vinhais e apenas 4 km da 
fronteira com Espanha.

Os terrenos, desta aldeia, estão delimitados 
a nordeste e noroeste pela Espanha. Nos 
quadrantes inferiores, além da fronteira 
com Espanha, encontram-se as aldeias de 
Mofreita, Dine e Santa Cruz a su-sudeste, 
encontrando-se a su-sudoeste as aldeias de 
Montouto, Landedo e Carvalhas.

Localizada na parte norte do concelho 
de Vinhais, Moimenta está integrada 
na chamada “Terra Fria Transmontana”, 
encontrando-se numa zona montanhosa, 
com clima de características continentais, o 
que se traduz em invernos muito frios e verões 
muito quentes. Desta forma, a vegetação 
existente tem que ser adequada ao clima 
e às condições ambientais, e para tal nada 
melhor que as árvores de folha caduca, 
como o carvalho e o castanheiro. Este existe 
em grande quantidade pois contribui muito 
para a economia familiar. Na verdade, 
poucas são as famílias que não têm soutos. 

Quanto à fauna selvagem, Moimenta é um 
paraíso para os caçadores, embora a caça 

MOIMENTA

de determinadas espécies seja protegida. 
Por estas terras encontram-se animais como: 
corça, javali, texugo, ginete, lobo, coelho, 
lebre, lontra, perdiz, codorniz, entre outros.

O Museu do Contrabando é um dos 
pontos turísticos da Moimenta. Encontra-se 
num edifício muito antigo de arquitetura 
vernacular, recuperado para o efeito. 

Os residentes desta aldeia eram conhecidos 
como contrabandistas, pois devido à sua 

proximidade com a fronteira que os separava 
de Espanha, eram muitos os que faziam 
tráfico de vários materiais como o tabaco, 
café, ou chocolate em pó. No fundo, um 
pouco de tudo, desde que desse dinheiro, de 
modo a aumentar o rendimento familiar, que 
na altura era curto. 

Assim, o Museu do Contrabando exibe uma 
coleção material que integra exemplos das 
peças que eram contrabandeadas entre os 
dois países vizinhos. É ainda possível ver as 

Fraga dos Três Reinos



 VIVER VINHAIS | 9 

Igreja de S. Pedro
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fotos de alguns dos contrabandistas e dos 
guardas portugueses, estes que facilitavam o 
contrabando às pessoas, uma vez que, eram 
todos amigos. 

Nesta exposição também se encontram 
os registos dos testemunhos e vivências 
da população que participava naquela 
atividade ilícita.

Além deste Museu, Moimenta oferece outros 
locais de interesse a quem visita esta aldeia 
como: a Igreja Matriz, a Casa das Almas 
ou Tulha das Almas, o Solar dos Ataídes, as 
pontes medievais, entre outros. São Pedro é 

o padroeiro e dá também o nome à Igreja 
da aldeia. Esta data do século XIV, tendo sido 
reconstruída na Época Moderna (Século 
XVII-XVIII). Desconhece-se o motivo por que 
foi reconstruída, não podendo também ser 
determinado se foram feitas modificações 
estruturais.

O Solar dos Ataídes é um palacete que 
pertenceu a João Gonçalves Athaíde de 
Figueiredo, Conde de Atouguia, Senhor das 
Terras de Vinhas, Paçó, Vilar Seco de Lomba 
e de Monforte de Rio Livre. Na extremidade 
do lado poente, está edificada uma capela, 
a Capela da Ponte. Aqui existe um altar com 

três imagens dedicadas a Nossa Senhora 
das Graças. Na fachada é possível admirar o 
brasão de armas, que terá sido esculpido na 
chamada pedra de armas.

Desde 1992, que se realiza anualmente, no 
mês de abril, a Feira Franca da Moimenta. 
Trata-se de um evento que traz dinamismo 
à aldeia, mas também auxilia na economia 
dos habitantes. Durante dois dias, os visitantes 
são contemplados com uma exposição 
de máquinas agrícolas, Concurso de Cães 
de Raça Podengo, Concurso de Cães de 
Gado Transmontano, Concurso Concelhio de 
Ovinos da Raça Churra Galega Bragançana, 

Museu do Contrabando Ponte medieval  “Ponte das Vinhas”
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venda de artesanato, produtos da terra, 
tasquinhas, muita animação e a tradicional 
luta de touros de Raça Mirandesa que 
atrai centenas de visitantes espanhóis e 
portugueses.

A Feira Franca na Moimenta é organizada 
pela União de Freguesias de Moimenta 
- Montouto, com o apoio da Câmara 
Municipal de Vinhais, Parque Natural de 
Montesinho, Clube Português de Canicultura, 
Comissão Regional de Turismo do Nordeste 
Transmontano, CoraNE, entre outros.

Moimenta tem assumido um papel 
fundamental na divulgação e preservação 
da Raça do Cão de Gado Transmontano, 
através da realização do concurso anual, 
no decorrer da Feira Franca. Trata-se de 
um animal de guarda por excelência, cuja 
espécie não está ameaçada, uma vez 
que existe um grande número de fêmeas 
reprodutoras, estando a raça reconhecida 
pelo CPC - Clube Português de Canicultura.

Estes cães são muito possantes, com uma 
capacidade extraordinária de desempenhar 
as funções de guarda de ovinos e caprinos, 
uma característica inata que faz com que 
não haja necessidade de os treinar ou 
ensinar. 

Moimenta é uma aldeia que nos transporta 
para a antiguidade através das construções 
graníticas, e das memórias que por lá se 
encontram de civilizações anteriores, como 
é evidente no Castro fortificado que se 
encontra na Ribeira de Anta do Rio Tuela, 

também conhecida por Cigadonha ou 
Cigarrosa. A calçada existente na aldeia, 
muito bem preservada, e que liga a Ponte 
das Vinhas à povoação, é também indício 
de quem por cá habitou em tempos muito 
antigos, assim como os moinhos, os lagares, 
os fornos, etc.

Existe uma lenda sobre este local. Esta conta 
que o povo julga existir um tesouro escondido 
neste local. Há ainda outra crença popular, 
que diz que nessa zona vivia uma princesa 
mourisca encantada, que segundo contam, 
durante o luar, aparecia a pentear os longos 
cabelos com um pente de ouro. Contudo, 
esta princesa também tinha um tear de 
ouro, e quando tecia em noites calmas, era 
possível ouvir o bater do tear na população. 
Ora, assim sendo, o tesouro seria então o tear, 
o pente o todos os pertences da princesa, 
tudo em ouro.

A Fraga dos Três Reinos, constituída por três 
rochedos, tem um marco geodésico com 
um P que significa Portugal, pois para um 
lado são terras lusas e para o outro Espanha. 
O nome deriva do facto de as três pedras 
marcarem o ponto de junção dos três reinos: 
Castilha e Leon, o Reino da Galiza e o Reino 
de Portugal.

Moimenta é uma aldeia de paisagens 
maravilhosas e encantos únicos para 
descobrir, carregando o peso de toda uma 
história, que fazem desta povoação uma 
visita obrigatória. 

Museu do Contrabando

Forja Comunitária 

Concurso - Cão de gado Transmontano
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O QUE ACONTECEU

VIVER 
VINHAIS
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WORKSHOP SOBRE O “PLANO INTERMUNICIPAL DE 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DA TERRA 
FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO”
O workshop sobre o “Plano Intermunicipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas da Terra 
Fria do Nordeste Transmontano” (PIAAC TFNT), 
teve lugar no dia 19 de julho de 2017, pelas 
15h00, no Centro Cultural Solar dos Condes 
de Vinhais.

A promoção da elaboração deste plano 
é da responsabilidade da Associação 
de Municípios da Terra Fria do Nordeste 
Transmontano, que integra cinco municípios: 
Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do Douro 
e Mogadouro.

O PIAAC TFNT tem como principais objetivos: 
criar e disponibilizar novo conhecimento 
sobre as vulnerabilidades da região, no 
respeitante às alterações climáticas; analisar 
os potenciais impactos das diferentes áreas 
e setores; aumentar a consciencialização e 
sensibilização da população para o impacto 
das alterações climáticas, entre outras.

Este workshop revela-se assim de grande 
importância para a população, uma vez 
que as alterações climáticas influenciam 
diretamente o desenvolvimento da 
agricultura, da natureza e do ambiente.
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SESSÃO DE DIVULGAÇÃO SOBRE O SI2E – SISTEMA DE INCENTIVOS AO 
EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO - DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

Decorreu no dia 24 de julho de 2017, 
pelas 10h00, no Centro Cultural Solar dos 
Condes de Vinhais, a sessão de divulgação 
sobre o SI2E – Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao Emprego – das 
Terras de Trás-os-Montes, com diversas 
entidades do concelho de Vinhais.

O SI2E é um instrumento destinado a apoiar 
pequenos investimentos empresariais de 
cariz local. Está especialmente vocacionado 
para a criação, modernização e expansão 
de micro e pequenas empresas e criação de 
emprego em territórios de baixa densidade 
ou com elevado índice de desemprego. 

Assume-se como um apoio importante 
para a dinamização e desenvolvimento 
económico de territórios com as 
características das Terras de Trás-os-Montes, 
onde as micro e médias empresas são peça-
chave para o desenvolvimento económico.
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FESTIVAL POV 
ENCHEU O CCV
Decorreu no dia 28 de julho, mais uma 
edição do Festival POV (Programa 
Ocupacional de Verão). Trata-se de uma 
festa protagonizada pelas crianças que 
frequentam os Tempos Livres e passam da 
melhor forma as férias de Verão. São muitas 
as atividades lúdico-desportivas entre teatro, 
música, jogos, passeios, piscinas, etc. 

Este festival serve para mostrar a todos o que 
de bem se faz neste Programa Ocupacional 
de Verão.

Parabéns a todos os participantes!
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CENTRO DE CONVÍVIO DE FERREIROS FOI INAUGURADO

Foi inaugurado a 31 de julho, pelas 19h30, 
o Centro de Convívio da aldeia de Ferreiros, 
pelo Presidente da Câmara, Américo 
Pereira, o Vice-Presidente, Luís Fernandes e 
pelo Presidente da União de Freguesias de 

Vilar de Lomba e São Jumil, Nuno Santos. 
Estiveram ainda presentes, o Vereador, 
Salvador Marques, Presidentes de Junta de 
outras Freguesias do concelho, entre outras 
entidades.

Este equipamento veio colmatar uma 
carência da freguesia, constituindo assim, um 
espaço de lazer, para diversas atividades e 
momentos lúdicos dos habitantes locais.
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AUTARQUIA FINANCIA DESFIBRILHADORES AOS BVV

Com vista a melhorar cada vez mais o 
socorro às populações prestado pelos 
Bombeiros Voluntários de Vinhais (B.V.V), a 
Câmara Municipal de Vinhais financiou a 
aquisição de dois desfibrilhadores, para mais 
duas ambulâncias. Num gesto simbólico, Luís 
Fernandes, Vice-presidente da autarquia, fez 
a entrega deste material no Quartel dos B.V.V. 
A Câmara Municipal já havia financiado 

um curso de Tripulantes de Ambulância de 
Socorro (TAS) a seis elementos, do corpo de 
bombeiros, do Comando de Vinhais, que 
assim adquiriram capacidades essenciais 
ao desempenho deste tipo de serviço. No 
seguimento desta iniciativa, foi importante 
equipar adequadamente as ambulâncias 
para que os seus operacionais tenham as 
melhores condições de trabalho.

Luís Gonçalves, Presidente da Junta de 
Freguesia de Vinhais, juntou-se a Luís 
Fernandes e fez a entrega do material 
ortopédico conseguido com a venda dos 
manjericos na festa de São João, organizado 
pela junta que preside, e que resultou numa 
cadeira de rodas, um andarilho e um par de 
canadianas.
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VINHAIS SOLIDARIZA-SE COM VÍTIMAS DOS 
INCÊNDIOS

Num curto espaço de tempo, Mação 
foi consumida pelas chamas por duas 
vezes, tendo sido causados prejuízos 
muito avultados, nomeadamente para os 
produtores pecuários da região. Muitos 
deles perderam tudo, ou parte considerável 
dos seus bens, e mesmo animais. Assim, a 
Acripinhal - Associação de Criadores de 
Ruminantes de Mação, fez um apelo às suas 
congéneres a nível nacional, para que lhes 
fossem entregues donativos variados a serem 
entregues aos produtores pecuários afetados 
pelos incêndios. 

A O.P.P. (Organização dos Produtores 
Pecuários) de Vinhais ao receber este 
apelo, não ficou de braços cruzados e após 
debater o assunto em reunião, ficou decidido 
enviar 12 toneladas de feno, que foram 
entregues no dia 7 de agosto. 

A autarquia de Vinhais associou-se à O.P.P. 
neste ato de solidariedade e comparticipou 
os custos, com a associação local, para a 
aquisição dos fardos de feno e o respetivo 
transporte para Mação. Um gesto simbólico 
mas que pode fazer a diferença para quem 
o recebe.
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INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA 
IGREJA DA SOUTILHA
Foi dia 11 de agosto que a aldeia da Soutilha 
recebeu a cerimónia de inauguração das 
obras de beneficiação da Igreja. Assim, o 
Vice-Presidente da CMV, Luís Fernandes, e 
o Presidente de Junta de Ervedosa, Adérito 
Machado, fizeram o descerramento da placa 
identificativa das obras efetuadas.

A cerimónia contou com a bênção do Pe. 
Paulo Pimparel, do Pe. Carlos e do Pe. Duarte. 
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RASTREIO GRATUITO PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE 
DE SAÚDE ORAL
No dia 12 de agosto, a Delegação de 
Bragança da Liga Portuguesa contra o 
cancro, em colaboração com a Câmara 
Municipal de Vinhais, a Associação 
Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar 
e a Unidade Local de Saúde do Nordeste 
EPE, promoveram um rastreio gratuito 
para diagnóstico de cancro oral, a toda a 
população do concelho de Vinhais.

Uma vez que a saúde é o pilar fundamental 
da vida, é de extrema importância que se 
realizem iniciativas como esta. 

Sendo os problemas oncológicos um grande 
flagelo, que afeta cada vez mais pessoas, 
estes rastreios são de grade utilidade, pois 
permitem detetar e resolver alterações 
no corpo humano, numa fase em que as 
pessoas ainda não apresentam sintomas, 
evitando assim, a progressão dessas 
alterações para cancro.

A todos os envolvidos, a autarquia de Vinhais 
agradece a disponibilidade.
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INAUGURAÇÃO DOS 
ARRUAMENTOS EM 
ESPINHOSO
A 25 de agosto, foi inaugurada a pavimentação das ruas de 
Espinhoso, uma obra necessária e ansiada pela população. 

O descerramento da placa ficou a cargo de Américo Pereira, 
Presidente da CMV, e de Vicente Morais, Presidente da Junta de 
Freguesia de Candedo. 

OBRAS FORAM 
INAUGURADAS EM ZIDO
O tanque e o muro da escola de Zido foram inaugurados no dia 
14 de setembro de 2017, pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Vinhais (CMV), Américo Pereira, pelo Vice-Presidente da CMV, Luís 
Fernandes, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Ossos, 
Manuel Martins.



OBRAS FORAM INAUGURADAS 
EM VILA VERDE
Foram inauguradas a 24 de setembro de 2017, algumas obras 
realizadas na freguesia de Vila Verde, tais como: o armazém da 
Junta de Freguesia e o pontão em Vila Verde. Na aldeia de Prada, foi 
inaugurado um arruamento e um muro. 

O descerramento da placa foi feito pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais, Américo Pereira, e pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Verde, António Lousada.

OS ARRUAMENTOS E A AMPLIAÇÃO 
DA CASA DO POVO DE OUSILHÃO 
FORAM INAUGURADOS
No dia 17 de setembro de 2017, Ousilhão esteve em festa com a 
inauguração de importantes obras como os arruamentos da aldeia. 
Foi ainda contemplada a ampliação da Casa do Povo. 

O descerramento da placa foi feito pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais, Américo Pereira, e pelo Presidente da União de 
Freguesias de Nunes e Ousilhão, Hilário Pires.
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO MUNICIPAL DE 
MÉRITO ESCOLAR
O Centro Cultural Solar dos Condes de 
Vinhais foi palco de mais uma Cerimónia de 
Entrega de Prémios de Mérito Escolar - Dia do 
Diploma, que decorreu no dia 4 de outubro 
de 2017.

Este prémio é atribuído ao melhor aluno do 
Agrupamento de Escolas de Vinhais, de cada 
ano escolar, desde o 5.º até ao 12.º ano.

Foi também atribuído um diploma 
aos finalistas do 12.º ano, do mesmo 
agrupamento.

Esta iniciativa visa premiar aqueles que se 
destacaram ao longo do percurso escolar 
2016/2017, reconhecendo o seu trabalho, 
dedicação, empenho e responsabilidade.

A Cerimónia contou ainda com grandes 
momentos musicais, protagonizados pelos 
alunos da Escola Municipal de Música de 
Vinhais.

Ano Nome Média Prémio

5º Gonçalo Luís dos Santos Morais 5 50€

João Alexandre Alves Afonso 5 50€

Lua Maria Gil Afonso 5 50€

6º Beatriz Fernandes Batanete Maldonado 5 65€

Hélder Filipe Guedes Ferreira 5 65€

Mariana Pires dos Santos 5 65€

7º Jéssica Rodrigues dos Santos 4,9 250€

8º Luís Guilherme Alves Afonso 5 300€

9º Marlene Filipa Fernandes Barreira 4,6 350€

10º Jorge Ventura Manuel 17,14 400€

11º Ariana Raquel Barreira Lousada 16,71 450€

Ciências e Tecnologias

12º Hugo Fernandes Matias 17 250€

Maria Alzira Morais Garcia 17 250€

Línguas e Humanidades

12º José Pedro Fernandes Morais Alves 16,80 500€

Ensino Profissional

12º Manuel Diogo Sousa Costa 15,41 400€PR
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VINHAIS CUP “IV MONTES DE SORRISOS” JUNTOU 
300 ATLETAS
O Estádio Municipal de Vinhais recebeu a 
7 de outubro o Vinhais Cup “IV Montes de 
Sorrisos”.

O encontro contou com cerca de 300 
atletas que vieram de vários locais da região 
(Vinhais, Bragança, Macedo de Cavaleiros, 
Vila Flor, Vila Real, Mirandela, entre outros).

O Vinhais Cup “IV Montes de Sorrisos” 
ofereceu um dia recheado de bons jogos 
de futebol, com muita diversão. Para além 
da promoção do desporto, o evento tem 
uma vertente solidária, centrada na recolha 
de bens lúdicos e alimentares, passando 
assim aos mais jovens a noção e o dever do 
altruísmo.

O resultado desta recolha será distribuído 
pela Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em risco (CPCJ de Vinhais) a jovens 
carenciados do concelho.
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Vinhais foi uma das Entidades 
gestoras contempladas com o Selo 
de Qualidade da Água e Resíduos, 
entregue pela ERSAR (Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos).

A ERSAR considera de grande 
importância dar a conhecer o 
excelente trabalho que tem sido feito 
relativamente à qualidade da água 
e resíduos nas últimas décadas. 
Assim, importa referir que tem sido 
desenvolvido um esforço significativo, 
de forma a alcançar níveis de 
excelência na qualidade da água e 
dos serviços públicos, tão importantes 
para a população e para a sua 
qualidade de vida. 

Deste modo, a ERSAR decidiu atribuir 
“Prémios e selos dos Serviços de 
Águas e Resíduos” às entidades 
gestoras que reúnam as melhores 
condições nos serviços referidos.

VINHAIS RECEBE PRÉMIO 
PELA QUALIDADE DA ÁGUA

Realizou-se durante a manhã de domingo, 22 de outubro 
de 2017, o passeio em BTT - Tour Castanea - 4ª Etapa 
do Open Regional de Maratonas, organizado pela 
VinhaisExtreme Associação Desportiva.

O evento reuniu cem participantes oriundos de vários 
locais do país e da vizinha Espanha, onde cada um pode 
praticar desporto ao ar livre, podendo, ao mesmo tempo, 
contemplar as paisagens riquíssimas do concelho de 
Vinhais. 

A VinhaisExtreme continua a mostrar a elevada atividade 
e dinamismo que a caracterizam. É uma associação que 
trabalha essencialmente com jovens e que tem levado 
o nome de Vinhais ao pódio das várias provas em que 
participa. 

É de louvar o trabalho desenvolvido por esta associação 
que proporciona aos jovens, mas também a adultos, um 
tipo de atividade saudável e benéfica para todos, que, 
apesar da sua vertente competitiva, é acima de tudo 
lúdica e promotora da saúde.

TOUR CASTANEA ‘17
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A cerimónia de instalação dos Órgãos 
Municipais - Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal de Vinhais, realizou-se no dia 24 de 
outubro, pelas 10h00, no Centro Cultural Solar 
dos Condes de Vinhais, para o mandato 
2017-2021, cuja eleição aconteceu no dia 1 
de outubro de 2017.

Além de Luís dos Santos Fernandes, eleito 
Presidente da Câmara Municipal pelo 
Partido Socialista, tomaram ainda posse 

os seis membros do Executivo Municipal, 
que assumirão o cargo de vereadores, 
assim como os 53 membros da Assembleia 
Municipal.

Finalizada a cerimónia da tomada de posse 
da Assembleia Municipal, teve ainda lugar 
a primeira reunião de funcionamento deste 
órgão, tendo em vista a eleição do Presidente 
e dos Secretários da Mesa.

Horácio Domingos Afonso assumiu 
novamente a presidência da Assembleia 
Municipal, bem como da Mesa do referido 
órgão. De salientar que a Assembleia 
Municipal de Vinhais é constituída por 53 
deputados dos quais, 26 são Presidentes de 
Juntas e Uniões de Freguesias do concelho, 
eleitos por inerência para este órgão 
deliberativo.

TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (2017-2021)
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Para a Câmara Municipal de Vinhais tomaram posse os 
seguintes membros:

PARTIDO SOCIALISTA

Luís dos Santos Fernandes

Martinho Magno Martins

Márcia do Rosário Miranda Canado 

Pedro Miguel Martins Miranda

COLIGAÇÃO É TEMPO DE MUDAR - PPD/PSD.CDS-PP

Carlos Abel Almendra Frias Vieira

António Manuel Oliveira Fernandes

Maria Zita Nunes Miranda de Oliveira
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Para a Assembleia Municipal tomaram posse os seguintes 
membros:

PARTIDO SOCIALISTA

Horácio Domingos Afonso
Maria de Lourdes de Freitas
Francisco José Nunes Cunha
Maria Glória Pires Cruz Veleda
José Humberto Martins
Salvador dos Santos Marques
Juliana Correia Germano
Eduardo Manuel Martins Rodrigues
Iria da Conceição Fernandes Batanete Maldonado
José Maria Ribas
José Carlos Claro
Sandra Edite Jorge Vaz
Domingos Augusto Fernandes
Rui Virgílio Cunha Madureira

COLIGAÇÃO É TEMPO DE MUDAR - PPD/PSD.CDS-PP

Duarte Manuel Diz Lopes
Daniel Jorge Fernandes do Vale
Pedro Nuno Aboim Pinto
Ana João Gonçalves Augusto Alves
António Manuel São Vicente
Carla Sofia Pires Tavares
Francisco Gilberto Bernardes
Carlos Dinis Mateus Fornos
Carla Patrícia Morais Afonso
Luís Filipe Pires Morais
Sílvia Maria Gonçalves do Vale
Diana Sofia da Costa
José Augusto Pinheiro

PRESIDENTES DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE VINHAIS

PARTIDO SOCIALISTA

António Vicente Morais (Candedo)
João Carlos Barreira Vila (Edral)
Amável de Jesus Rodrigues (Edrosa)
Franclim do Nascimento Serafim (Ervedosa)
José Urbino Alves (Paçó)
Marcos Miguel Ventura Pimentel (Rebordelo)
Luís António Bebião Pires (Santalha)
Miguel António Fernandes (Vila Verde)
Adelino dos Santos Fernandes (Vilar de Ossos)
Amauri dos Santos Morais (Vilar de Peregrinos)
Maria Matilde Afonso de Carvalho Barreira (Vilar Seco)
Duarte Nuno Pires (UF de Moimenta e Montouto)
Zélia de Fátima Libório Pires Diegues (UF Quirás e Pinheiro Novo)
Ana Maria Martins Rodrigues (UF Travanca e Santa Cruz)
Nuno Alexandre Barreira dos Santos (UF Vilar de Lomba e São Jumil)

COLIGAÇÃO É TEMPO DE MUDAR - PPD/PSD.CDS-PP

Ramiro António Lopes Gomes (Agrochão)
António Alberto Reis (Penhas Juntas)
José Gonçalves Afonso (Tuizelo)
Carlos Augusto Caseiro (Vale das Fontes)
Sónia de Fátima da Graça Afonso Paçó (Ousilhão)
Marco Alexandre Maciel Costa (Vinhais)
Manuel Carlos Fonseca dos Reis (UF Curopos e Vale de Janeiro)
Fernando Jorge A. Gonçalves (UF Sobreiró de Baixo e Alvaredos)
Eduardo André Martins Gonçalves (UF Nunes e Ousilhão)
Manuel Gilberto Afonso Lousada (UF de Soeira, Fresulfe e Mofreita)

O NOSSO PARTIDO SÃO AS PESSOAS

Raquel Filomena Moreira Gonçalves (Celas) 
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A aldeia de Cidões recebeu mais uma vez a 
grande Festa da Cabra e do Canhoto, desta 
vez na noite do dia 28 de outubro de 2017. 

A pequena aldeia do concelho de Vinhais, 
veste a pele de anfitriã e acolhe esta 
tradição, de origem celta, que tem vindo a 
adquirir uma dimensão muito acima das 
melhores expetativas. O crescente número 
de visitantes e o dinamismo desta festa, 
são resultado do forte empenho na sua 
organização por parte da Associação Raízes 
da Aldeia de Cidões, que conta com o apoio 
da Câmara Municipal de Vinhais. 

Esta festa manteve-se sempre viva entre 
a população da aldeia; no entanto, foi 
ganhando força e dinamismo nos anos mais 
recentes. Até há bem pouco tempo, esta 
festa era apenas uma fogueira grande no 
centro da aldeia, rodeada de potes onde 
era cozinhada a cabra, e era em torno dessa 
fogueira que a festa se fazia. Atualmente, 
este evento tomou proporções de grande 

FESTA DA 
CABRA 
E DO 
CANHOTO



 VIVER VINHAIS | 33 

dimensão, decorrendo pela aldeia e 
recebendo a visita de cerca de três mil 
pessoas, oriundas de vários locais do país e 
da vizinha Espanha. 

De origem celta, uma vez que esse povo 
habitou em Trás-os-Montes, o que dá a esta 
festa o verdadeiro significado é a celebração 
da passagem da estação clara para a 
estação escura, assim como a abertura 
alegórica do portal entre o mundo dos 
mortos e dos vivos.

Este ano, devido às restrições colocados 
pelo Governo e Proteção Civil, devido à 
calamidade dos incêndios que assolou o 
nosso país, não foi possível fazer a tradicional 
fogueira que iluminava a aldeia e dava mais 
brilho à noite, contudo, apesar de uma forma 
mais comedida, foi queimado o bode numa 
pequena fogueira para dar cumprimento 
à tradição. Este, foi construído, como 
habitualmente, pelos alunos e professores da 
Escola Secundária D. Afonso III de Vinhais. 

A noite foi muito animada e coberta de 
misticismo, com atuações variadas a 
transportar-nos para tempos de outrora. 

Não faltou, é claro, a gastronomia típica, com 
enfoque na cabra no pote, bem como as 
bebidas usadas nesta tradição, o Úlhaque e 
a Queimada. 

Desta forma, cumpriu-se mais um ano desta 
magnífica tradição em que os participantes 
afastaram a má sorte, pois “Quem da cabra 
comer e ao canhoto se aquecer, um ano de 
sorte irá ter”.
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XII RURAL CASTANEA 
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Foram três dias de grande animação e 
com o verdadeiro verão de São Martinho 
a acompanhar a festa. O sol era quente, o 
ambiente fantástico e as atrações muitas. 
Assim se reuniram as condições ótimas 
para mais um evento de grande sucesso. 
A castanha é a rainha em Vinhais. Este 
fruto, assume um papel muito relevante 
na economia do concelho, projetando o 
seu nome a uma dimensão de relevância 
internacional.

O concelho de Vinhais é o maior produtor 
nacional de castanha, produzindo uma 
média anual de 15 toneladas, movimentando 
25 milhões de euros. A castanha de Vinhais 
apresenta não só quantidade mas também 
qualidade e variedade. Os tipos de castanha 
e as suas características encontram-se 
também em exposição para que todos 
possam enriquecer os seus conhecimentos.

Este ano, a feira esteve mais concentrada 
no Parque Municipal de Exposições e Feiras, 
o que permitiu uma melhor e mais segura 
circulação dos visitantes, havendo assim mais 
espaço para estacionamento. A exposição 

A Rural Castanea realiza-se anualmente em Vinhais, desde 2006. Nestes doze anos de história, tem evoluído gradualmente na oferta 
e qualidade da castanha, no número crescente de expositores, no investimento em espetáculos musicais/culturais e na aposta em 
tornar esta feira num evento em que os agricultores e a agricultura assumem um papel fulcral.

Vinhais recebeu nos dias 10, 11 e 12 de novembro a XII edição da Rural Castanea-Festa da Castanha. Apesar da quebra de 
produção que se fez sentir este ano, a “rainha da festa” apresentou-se em qualidade e quantidade.

de raças autóctones esteve patente no 
patamar intermédio, junto à Praça de Touros 
de Vinhais. O pavilhão agroalimentar, como 
habitualmente, esteve no Pavilhão Multiusos, 
as Jornadas Técnicas aconteceram no 
auditório da Casa do Povo, o Pavilhão do 
Castanheiro e a Exposição de Máquinas e 
Alfaias Agrícolas encontrava-se no Parque de 
Exposições Municipal, bem como o Parque 
Aventura do Parque Biológico de Vinhais, 
uma das novidades. O Parque Aventura é um 
inovador espaço de lazer vocacionado para 
o divertimento e promoção de atividades 
ao ar livre, valorizando o meio ambiente 
e aproveitando as particularidades desta 
região, proporcionando verdadeiros desafios, 
em perfeita comunhão com a natureza. 
Este equipamento era uma amostra do que 
poderá encontrar, brevemente, no Parque 
Biológico de Vinhais.

Entre as muitas animações, destacou-se 
o programa da TVI “Somos Portugal”, que 
animou a tarde de domingo e o Magustão 
do Tio João que aqueceu a tarde de sábado, 
pois o famoso locutor de rádio faz questão 
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de juntar a sua “familiazinha” à volta do Maior 
Assador de Castanhas do Mundo em Vinhais. 

Foram cerca de 30 mil, as pessoas que 
visitaram o certame, comeram a boa 
castanha e beberam a jeropiga junto ao 
maior assador de castanhas do mundo, uma 
das grandes atrações da festa. 

Esta festa assume-se cada vez mais como 
uma das grandes festas da região, tendo 
um papel fundamental na economia do 
concelho, uma vez que, acaba por escoar 
todo o produto. 

Mas nem só de castanha se faz este grande 
certame. Trata-se de uma mostra de vários 
produtos de qualidade não só de Vinhais, 
como de toda a região transmontana. Pelos 
vários stands, encontram-se produtos como: 
mel, azeite, vinho, doçaria com castanha, 
fumeiro, folares, entre muitos outros.

A Câmara Municipal de Vinhais prossegue no 
seu esforço contínuo para que a qualidade 
do certame e o número de visitantes 
aumente de ano para ano. Para atingir estes 
objetivos é necessário uma organização 
criativa, ativa e inovadora. 
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A abertura oficial da RuralCastanea – Festa 
da Castanha de Vinhais realizou-se a 10 
de novembro de 2017, pelas 18h00, com 
a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, 
Presidente da Assembleia Municipal de 
Vinhais, Horácio Afonso, Presidentes de Junta 
do concelho de Vinhais, representantes da 
Assembleia de freguesias, autarcas de vários 
locais do distrito, entre outras entidades civis, 
militares e religiosas.

Luís Fernandes enalteceu este certame 
referindo que esta é “a feira do produto mais 

importante do concelho de Vinhais”. Fruto 
que, este ano, encontrou vários problemas 
como a seca, a vespa das galhas do 
castanheiro, entre outras.

Desta forma, e de maneira a minimizar os 
efeitos do cancro e da vespa das galhas do 
castanheiro, a Câmara Municipal de Vinhais 
tem ajudado os produtores e vai continuar 
a fazê-lo, assumiu o autarca durante o seu 
discurso.

No que diz respeito aos efeitos da seca/
alterações climáticas o Presidente da 

Câmara deixou um apelo ao governo, para 
que este tome medidas rápidas para ajudar 
os agricultores do concelho de Vinhais.

Por fim, o edil deixou uma garantia “por parte 
do município, com todas as associações 
do concelho e as instituições que estão 
ligadas a este produto (IPB, PRORURIS, CNCFS, 
ARBOREA),  em conjunto, tudo faremos para 
que este fruto continue a ser o produto nobre 
da economia do concelho, região e país”.

CERIMÓNIA OFICIAL DE ABERTURA
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A Associação Agro-Florestal e Ambiental da 
Terra Fria Transmontana – ARBOREA organiza 
anualmente as Jornadas Técnicas do 
Castanheiro, com o objetivo de esclarecer 
e aconselhar os agricultores sobre os vários 
problemas que enfrentam com o cultivo do 
castanheiro. 

Durante dois dias, foram abordados temas 
como: a Vespa das Galhas do Castanheiro 
(evolução da praga em Portugal e no 
concelho de Vinhais; os meios de luta); 

Estratégias de adaptação às alterações 
climáticas (Agricultura e Alterações 
climáticas; Solos e fertilidade do souto; 
Gestão do Stresse Hídrico no contexto de 
Alterações climáticas e Estratégias de 
Fertilidade do Souto).

As jornadas contaram com vários 
especialistas das diversas matérias 
abordadas e representantes de vários 
organismos como a Câmara Municipal 
de Vinhais, CNCFS - Centro Nacional de 

Competência dos Frutos Secos, DRAPN – 
Direção Nacional de Agricultura e Pescas do 
Norte, IPB, ADP Adubos e TIMAC AGRO.

Para além destas, realizam-se as Jornadas 
Técnicas de Apicultura, onde foram 
abordados assuntos como: a nutrição 
apícola, a produção de pólen, a Vespa 
Cabro, entre outros. 

A organização ficou a cargo da Associação 
dos Apicultores do Parque Natural de 
Montesinho.

JORNADAS TÉCNICAS DO CASTANHEIRO E DE APICULTURA
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Decorreu durante a manhã de domingo, 
12 de novembro de 2017, no Pavilhão 
da Castanha, da RuralCastanea, a 
apresentação do livro “Dicionário de Palavras 
Soltas do Povo Transmontano”. Estiveram 
presentes os autores (José Pires, Mário 
Sacramento e Cidália Morais), o Presidente 
da Câmara Municipal de Vinhais, Luís 
Fernandes, e Ana Salgado, lexicógrafa, que 
acompanhou a obra e ficou responsável 
pela sua revisão.

Mário Sacramento referiu que “das doze 
câmaras do distrito de Bragança, onze 
apoiaram (o lançamento do livro), onde 
se inclui a Câmara Municipal de Vinhais, 
e de facto vem dar robustez àquilo que 
defendemos” este livro “não é nosso, é 
de todos nós. São manifestações de 
autenticidade, genuinidade, que nos 
identificam e caracterizam enquanto 
transmontanos”.

O dicionário reúne mais de 10.000 palavras 
e expressões típicas de Trás-os-Montes e tem 
como objetivo principal “dar a conhecer o 
vasto património da língua portuguesa cuja 
grande riqueza reside na sua diversidade.”

“DICIONÁRIO DE PALAVRAS SOLTAS DO POVO 
TRANSMONTANO” FOI APRESENTADO EM VINHAIS
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A Cerimónia Oficial de Entrega de Prémios, 
dos vários concursos que decorreram na 
RuralCastanea, realizou-se durante a tarde 
domingo, 12 de novembro de 2017.

Estiveram presentes o Secretário de Estado 
Adjunto do comércio, Paulo Alexandre 
Ferreira, em representação do Primeiro-
Ministro, António Costa, o Presidente da 
Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, 
o Presidente da Assembleia Municipal de 
Vinhais, Horácio Afonso, Presidentes de Junta 
do concelho de Vinhais, representantes da 
Assembleia de Freguesias, membros da 
Assembleia Municipal, autarcas de vários 
locais do distrito, entre outras entidades civis, 
militares e religiosas.

Aproveitando a presença do membro 
do governo, o edil relembrou o “quanto é 
fundamental, em todo o território nacional, 
que sejam criadas medidas para uma maior 
utilização dos solos, para produzir mais, ao 
mesmo tempo que serve de medida de 
prevenção aos incêndios, evitando o flagelo 
deste ano”. O autarca acrescentou que há 
necessidade de apoios para as alterações 
climáticas não terem impacto na produção 
da castanha, para que os produtores 
continuem o seu trabalho e os mais jovens 
poderem investir mais neste setor, ajudando 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS

Luís Fernandes agradeceu a presença de Paulo 
Alexandre Ferreira:

“A sua presença neste certame 
significa que o governo está bem 
consciente da importância do 
mundo rural na economia do nosso 
país”.

Depois dos discursos a comitiva visitou todos 
os stands da XII RuralCastanea.

a diminuir o desemprego e fixando esta faixa 
etária no concelho.

Paulo Alexandre Ferreira aquando da 
sua intervenção referiu que “para o 
governo, todos são portugueses, todos são 
empreendedores e deve ser valorizado o 
trabalho (…) para valorizar os produtos da 
região”.

O Secretário de Estado defendeu que 
“iniciativas, como a Festa da Castanha, 
servem para aproximar os produtores dos 
consumidores”.
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CONCURSO - DOÇARIA DE 
CASTANHA

CATEGORIA 1 (BOLOS FATIA)

1º lugar 75€ José Patrício 

2º lugar 50€ Silvina Canteiro 

3º lugar 25€ Zulmira Pereira

CATEGORIA 2 (PUDINS)

1º lugar 75€ Silvina Canteiro

2º lugar 50€ Flormêndoa  

3º lugar 25€ Marília Fernandes

CATEGORIA 3 (BOLOS PEQUENOS, 
BOLACHAS, BISCOITOS E SIMILARES)

1º lugar 75€ Docemêndoa

2º lugar 50€ Luísa Barreira

3º lugar 25€ Flormêndoa

CATEGORIA 4 (COMPOTAS E 
CONSERVAS)

1º lugar 75€ Celeste e Cidália

2º lugar 50€ Vera Estevinho

3º lugar 25€ Maria Talhas

CONCURSO DA MELHOR 
CASTANHA

VARIEDADE LONGAL

1º lugar 80€ Carlos Maçãs - Lagarelhos

2º lugar 50€ Henrique Miranda 
Salgueiros

3º lugar 30€ Adelino Fernandes 
Lagarelhos

VARIEDADE BOAVENTURA

1º lugar 75€ José Agostinho - Vinhais

2º lugar 45€ Isabel Gonçalves – Nunes

VARIEDADE JUDIA

1º lugar 70€ José Agostinho - Vinhais

2º lugar 40€ Avelino Santos – Moimenta

3º lugar 30€ Adelaide Borges – Penso

CONCURSO DO MEL DA TERRA 
FRIA TRANSMONTANA

1º lugar 100€ Antero Sousa 

2º lugar 75€ Luís Correia

3º lugar 50€ Adelaide Borges
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Os caretos de Ousilhão participaram na 
RuralCastanea

Espetáculo musical com Zíngarus (11/11/2017)

Espetáculo musical com Novo Horizonte (10/11/2017)
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O programa da TVI Somos Portugal decorreu durante a 
tarde de domingo

Leonor Poeiras entrevistou Luís Fernandes durante o programa Somos Portugal (TVI)

Concurso “Os Comilões de Castanha“ decorreu durante o 
Magustão do Tio João, da Rádio Brigantia

Demonstração culinária com castanha pelos alunos do IEFP (Bragança)
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Como é do conhecimento de todos, desde 
2014 que a autarquia de Vinhais faz o 
transporte dos doentes oncológicos do 
concelho, aos IPO’s do Porto e de Coimbra. 
Por infortúnio, o número de doentes tem 
aumentado, deixando os IPO’s do Porto e 
Coimbra como os únicos destinos destas 
pessoas. Assim, Luís Fernandes, Presidente 
do município de Vinhais, levou uma 
proposta à Reunião de Câmara, no dia 
13 de novembro de 2017, para alargar o 
transporte de doentes oncológicos para 
outras unidades hospitalares. Tendo em conta 

que existem pessoas no concelho de Vinhais 
que fazem os seus tratamentos noutros 
hospitais públicos, o edil propôs então, que 
esse transporte seja extensivo para todas 
as unidades hospitalares de Vila Real, Porto 
e Coimbra, independentemente dos seus 
rendimentos. Assim, a medida foi aprovada 
com efeitos imediatos.

Uma vez que o transporte é praticamente 
diário e a CMV disponibilizou uma carrinha 
de nove lugares para o efeito, a autarquia 
tenta articular-se com os hospitais, para que 

os doentes possam, sempre que possível, ser 
atendidos de maneira a que as deslocações 
sirvam o maior número possível. Além desta 
carrinha, há também um veículo de cinco 
lugares à disposição para este transporte.

Para o edil, “o que mais interessa, neste 
momento, é resolver o problema das 
pessoas”, com a certeza de que enquanto 
não houver outra solução, estes munícipes 
continuarão a ter total apoio para que 
possam lutar e combater a doença que os 
atinge.

MUNICÍPIO 
DE VINHAIS 
ALARGA 
REDE DE 
TRANSPORTES 
DOS DOENTES 
ONCOLÓGICOS
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A 18 de novembro, decorreu a bênção da 
nova ambulância dos Bombeiros Voluntários 
de Vinhais (BVV). Trata-se de um veículo tipo 
B (ABSC) 4x4, que permite aos operacionais 
da corporação o socorro indicado e correto 
em condições adversas, como a neve e 
o gelo. Tendo em conta o rigoroso inverno 
transmontano, fica mais do que explicado o 
porquê da aquisição desta viatura. 

Contudo, é muito importante também 
para casos como: acidentes com tratores 
e outros que ocorram fora das estradas, 
doenças súbitas no campo, entre muitos 
outros. Era uma necessidade que esta 
corporação já havia tentado suprimir por 
várias vezes, sem sucesso. Assim, ainda no 
mandato do executivo municipal anterior, 
liderado por Américo Pereira, foi-lhes atribuído 
o subsídio no valor de 60.000,00 €, para 
pagar a totalidade desta ambulância 
tão imprescindível ao melhor socorro dos 
vinhaenses. 

No gesto simbólico de bênção da nova 
viatura, estiveram Luís Fernandes, Presidente 
da CMV, Américo Pereira, Ex-presidente 
da CMV, Humberto Martins, Presidente da 
Associação Humanitária dos BVV, entre outras 
entidades.

AUTARQUIA DE VINHAIS OFERECE 
AMBULÂNCIA 4X4 AOS BVV
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O Jantar Solidário, realizado pela Delegação 
de Vinhais da Cruz Vermelha Portuguesa, 
decorreu no sábado (25 de novembro de 
2017), no Centro Cultural Solar dos Condes 
de Vinhais. 

O jantar foi acompanhado pelo grupo de 
fado “Solange Beato”, ao qual se seguiu o 
“Quarteto de Cordas” - Banda Filarmónica 
da Guarda Nacional Republicana, cuja 
presença no palco do teatro municipal 
abrilhantou a noite. 

A autarquia de Vinhais apoiou a realização 
desta iniciativa e congratula-se com os 
resultados obtidos, deixando um especial 
agradecimento a todos os que participaram 
nesta atividade tão importante.

CRUZ VERMELHA 
ORGANIZOU 
JANTAR/
CONCERTO 
SOLIDÁRIO
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Decorreram, durante o fim-de-semana, de 
24 a 26 de novembro de 2017, as Jornadas 
Micológicas, no Parque Biológico de Vinhais.

O principal objetivo desta atividade é 
sensibilizar e valorizar os recursos micológicos 
de Vinhais, assim como, da sua utilidade 
a diferentes níveis (gastronomia e/ou 
medicinal).

As Jornadas incluíram saídas de campo 
para recolha e identificação das espécies 
e duas palestras “Normas de apanha de 
cogumelos e sustentabilidade do recurso 
micológico” e “Os cogumelos como alimento: 

micogastronomia” ambas realizadas pela 
Professora Marisa Castro. Teve lugar ainda um 
workshop de cozinha de cogumelos, com 
degustação, apresentado pelo Dr. Francisco 
Xavier, presidente honorário da Associação 
Pantorra.

Durante a tarde de sábado, 25 de novembro, 
foi apresentado o livro “Cogumelos nas Terras 
de Miranda: aproveitamento sustentável”, 
da autoria de Marisa Castro e ilustrações de 
Alexandra Skinner. Estiveram presentes o vice-
presidente da Câmara Municipal de Vinhais, 
Martinho Martins, a diretora do Parque 

Biológico de Vinhais, Carla Alves, a autora e 
Francisco Xavier.

Este livro é mais um instrumento pedagógico, 
de linguagem simples, que as pessoas 
podem usar para aprender mais sobre 
cogumelos, mas também, para tirar ideias 
acerca do seu potencial, por exemplo, a nível 
do turismo micológico.

A organização das Jornadas Micológicas 
ficou a cargo da Câmara Municipal de 
Vinhais, o Grupo Mixológico Galego “Luís 
Freire” e do Parque Biológico de Vinhais.

JORNADAS 
MICOLÓGICAS 
DECORRERAM 
NO PARQUE 
BIOLÓGICO DE 
VINHAIS
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O apoio e a melhoria das condições de vida 
dos munícipes é uma das prioridades do 
executivo municipal. 

Nesse sentido, a autarquia atribuiu material 
ortopédico variado e de grande importância 
para aqueles que dele necessitam, à 
Delegação de Vinhais da Cruz Vermelha 
Portuguesa. 

Para conhecimento de todos e de forma 
a ajudar quem mais precisar, segue a lista 
do material doado que está disponível 
para utilização: Aparelho Aerossol Oxigénio 
(Nebulizador), Almofada Anti-Escara para 
Cadeira de Rodas com Costas, Arrastadeira, 
Assento Elevatório para Sanita, Prancha 
Banheira, Cadeira Sanitária sem Rodas 3 
em 1, Cadeira de Banho, Apoio para Lavar 
Cabeças, Colchão Cama, Grades Universais 
Rebatíveis, Cama Semi-elétrica, Cadeira de 
Rodas e Muleta Auxiliar.

O município atribuiu ainda um apoio 
financeiro à Delegação destinado à 
aquisição de uma viatura. Esta terá como 
objetivo apoiar as pessoas necessitadas, que 
não tenham condições de se deslocar à 
sede da instituição. 

A parceria entre a Cruz Vermelha e a 
autarquia tem-se mostrado fundamental na 
melhoria das condições de vida de quem 
mais precisa.

AUTARQUIA OFERECEU MATERIAL ORTOPÉDICO E 
CARRINHA À CRUZ VERMELHA
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Na reunião de câmara, realizada a 27 de 
novembro de 2017, foi proposto por Luís 
Fernandes, Presidente da Câmara Municipal 
de Vinhais, a aquisição de vacinas contra 
a Meningite B para inoculação às crianças 
naturais e residentes do concelho de Vinhais.

Tendo em conta que a Neisseria meningitidis 
do grupo E (Meningite B) é uma doença 
infeciosa que deixa graves sequelas aos 
sobreviventes e que apresenta uma elevada 
taxa de morbilidade, torna-se urgente 
tomar medidas que protejam as pessoas, 
principalmente as crianças.

Assim, a Câmara Municipal de Vinhais, dá um 
grande avanço para a melhoria da saúde 
pública do concelho, visto que, apenas um 
laboratório tem esta vacina disponível, não 

MUNICÍPIO 
DE VINHAIS 
ASSEGURA 
QUALIDADE DE 
VIDA INFANTIL

comparticipada pelo Serviço Nacional de 
Saúde, que tem um custo, por cada dose, de 
98,36 euros. 

A idade das crianças determina as doses 
necessárias, podendo ser 2, 3 ou 4, o que 
significa um grande alívio para o orçamento 
familiar dos vinhaenses.

Segundo a proposta, as vacinas devem 
ser adquiridas nas farmácias do concelho 
e administradas no Centro de Saúde de 

Vinhais.

Uma vez que a proposta foi aprovada, Vinhais 
mostra-se assim, mais uma vez, na linha da 
frente no que diz respeito à melhoria da 
saúde pública.
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A exposição “Biodiversidade em Trás-os-Montes”- Aspetos da Fauna 
Silvestre esteve patente ao público entre os dias 15 de setembro e 15 
de outubro de 2017, no Centro de Interpretação do Parque Natural de 
Montesinho - Casa da Vila.

Esta, tinha como objetivo transmitir a cada visitante os diferentes 
elementos que existem na fauna silvestre nos vários ecossistemas 
da região transmontana, ao mesmo tempo que sensibilizava para a 
“proteção dos solos e qualidade da água” a fim de garantir o “bom 
funcionamento dos ecossistemas”.

A exposição deu ênfase à proteção da biodiversidade e transmitiu 
conhecimentos dos diversos ecossistemas bem como das ameaças 
que enfrentam. 

“PEDAÇOS DE MIM” 
DE LEONOR SANTOS 

A exposição “Pedaços de mim” de Leonor Santos Afonso, foi 
inaugurada no dia 1 de agosto e esteve patente ao público até 15 
de setembro de 2017, na Casa da Vila. A exposição era composta 
por objetos de arte variados com recurso a técnicas diferentes e de 
grande qualidade.

É uma vinhaense orgulhosa das suas raízes, interessada e 
empenhada em saber sempre mais e aprender a cada dia. A sua 
vida profissional foi dedicada ao salão de cabeleireira, de que é 
proprietária, e que ainda hoje mantém aberto, ofício que é uma 
paixão e a que dedica grande parte do seu tempo. Contudo, há 
sempre tempo para dedicar a novas atividades, como a arte que 
apresentou nesta exposição.

BIODIVERSIDADE 
EM TRÁS-OS-MONTES 
ASPETOS DA FAUNA SILVESTRE
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A exposição “Outono”, do artista Welington 
Dias, foi inaugurada no dia 2 de agosto de 
2017, pelas 15h00, no Centro Cultural Solar 
dos Condes de Vinhais. 

Este conjunto de obras é o reflexo das 
impressões provocadas pelos Festivais Celtas 
da região Norte de Portugal, nomeadamente 
a Festa da Cabra e do Canhoto, que se 
realiza anualmente em Cidões (Vinhais).

Welington Dias é escultor, ceramista, pintor e 
ilustrador e a exposição esteve patente ao 
público, na sala do relógio, até 31 de outubro 
de 2017.

“OUTONO”, DE WELINGTON DIAS
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“CONTRASTE” DE MIGUEL MOREIRA E SILVA

A exposição “Contraste”, de Miguel Moreira 
e Silva, foi inaugurada no dia 9 de novembro 
de 2017, pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais, Luís Fernandes.

Esta exposição esteve patente ao público até 
30 de novembro, no Centro Cultural Solar dos 
Condes de Vinhais.

Miguel Moreira e Silva nasceu em 1967, em 
Alenquer, atualmente, vive e desenvolve o 
seu trabalho em Bragança. É licenciado em 

Animação e Produção Artística dedicando-
-se à atividade artística desde 1992. Expõe 
de forma permanente, desde 2007, na 
galeria História e Arte e no Museu Ibérico da 
Máscara e do Traje, em Bragança.

Segundo Alexandra Dias, a assemblage 
tem vindo a ser extensivamente usada 
por Miguel Moreira e Silva e é um dos seus 
propulsores em Portugal. O artista trabalha 
sobre texturas e ambientes diversos do real. 
São contadas narrativas visuais, através da 

reunião de objetos que fazem parte de um 
passado histórico e religioso, que parece ter 
ficado cristalizado em Trás-os-Montes, ao qual 
Moreira e Silva é particularmente sensível.

A exposição “Contraste” deve-se ao confronto 
de peças “que a integram e que são 
reveladoras, por um lado da riqueza de 
imaginário do artista plástico, por outro, do 
seu ecletismo estético e plástico, que vai 
da pintura à escultura, da assemblage à 
armaria”.
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ARBÓREA - 20 ANOS

VIVER 
VINHAIS
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História

Os principais motivos que levaram à sua 
criação foram “dar resposta à nova realidade 
rural, resultante da adesão à Comunidade 
Europeia, a qual era caracterizada por 
novas orientações de produção e pelo 
aparecimento dos fundos comunitários”.

Segundo Abel Pereira, Presidente da direção 
da Arbórea e Engenheiro Agrícola, os 
objetivos mais importantes desta entidade 
são “motivar, dinamizar e dar resposta aos 
problemas e anseios dos seus associados no 
espaço agro-florestal, tendo como principais 
linhas de ação o associativismo, o apoio às 
comunidades rurais, formação, informação,  
inovação e conhecimento”.

Área de atuação e serviços

A sua área de atuação centra-se nos 

concelhos de Vinhais, Bragança e Vimioso e 
conta com 530 associados. Tem três áreas de 
atuação: serviços e apoio aos associados 
onde cada um pode contar com os Serviços 
de Sapadores Florestais, gabinetes de 
extensão rural e apoio na elaboração e 
acompanhamento de projetos. Na gestão 
florestal foram já desenvolvidos: Planos 
de Gestão Florestal, Planos de Utilização 
de Baldios e a ZIF (Zona de Intervenção 
Florestal) do Planalto e de Lomba. No que 
respeita à defesa da Floresta/Sapadores, a 
Arbórea desenvolve atividades no âmbito 
da silvicultura preventiva, podas em altura, 
fogo controlado/queimas, tratamentos 
fitossanitários, vigilância de incêndios, entre 
outras. 

Desafios 

Fazendo uma comparação do mundo 
rural e agro-florestal de há vinte anos com 

ARBÓREA - 20 ANOS
A Associação Agro-Florestal e Ambiental da Terra Fria Transmontana - Arbórea é uma entidade privada, sem fins-lucrativos, 
que foi criada em setembro de 1997, com 21 associados. Completou, em 2017, 20 anos de existência. O aniversário 
foi comemorado durante a XII Rural Castanea, no primeiro dia das Jornadas do Castanheiro, onde foram distinguidas 
algumas das pessoas mais importantes para a existência desta associação.
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o de atualmente, Abel Pereira, refere que os 
problemas “não eram tão preocupantes 
como os atuais”, responsabilizando as 
“alterações ambientais e o aparecimento/
aumento da intensidade de pragas e 
doenças que obrigam a novos estudos e 
novas estratégias de produção e à nova 
realidade social e cultural resultante do 
despovoamento  rural”.

As dificuldades que a Arbórea tem 
encontrado, ultimamente, passam pela 
“incerteza dos quadros comunitários e a 
falta de orçamento no setor agro-florestal, 
que levam a que as estratégias definidas 
sejam sempre alteradas, ou pela falta de 
dotação financeira e/ou pela mudança de 
orientação política”, esclareceu o Presidente 

da direção. 

Parceiros

Durante a sua existência, estabeleceu 
parcerias com várias instituições públicas 
e privadas. A Câmara Municipal de Vinhais 
é uma delas. Parceiros há 15 anos, são 
exemplos de trabalhos conjuntos as Jornadas 
do Castanheiro, o concurso da melhor 
castanha e a Rural Castanea. Desenvolvem, 
ainda, medidas de combate à vespa e ao 
cancro do castanheiro e, realizam “ações 
de sensibilização para pragas/doenças 
do castanheiro e prevenção dos incêndios 
florestais.”

Para além desta, a Arbórea trabalha com 
o IPB (Instituto Politécnico de Bragança), 
a UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro), o CNCFS (Centro Nacional de 
Competências de Frutos Secos), RefCast 
(Associação Portuguesa da Castanha), 
Forestis (Associação Florestal de Portugal), 
CAP - Agricultores de Portugal e empresas 
do setor agrícola. Estas parcerias pretendem 
“dar resposta e encontrar soluções para os 
diferentes problemas com que se deparam 
os nossos associados e as comunidades 
rurais onde estão inseridos”, explicou Abel 
Pereira.
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O que o levou a criar uma associação 
como a Arbórea?

Houve várias razões, primeiramente a 
necessidade de criar a articulação entre 
as pessoas da região, um associativismo, 
para que as pessoas se confrontassem com 
os problemas não isoladamente mas, em 
conjunto, pois os problemas eram comuns. 
Sentimos que havia muito individualismo, 
muito isolamento, muitas necessidades e falta 
de meios para as colmatar. Depois, a partir 
daí, havia muitas terras que noutros tempos 
eram cultivadas e que atualmente não são, 
umas por não terem condições para tal e 
outras que simplesmente não o eram. Assim, 
sentiu-se a necessidade de transformar 
essas terras abandonadas em recursos e 
naturalmente que o grande recurso que 
parecia ser o mais viável era a castanha. De 
facto, após análise cuidada e atendendo 
às condições da Terra Fria, a castanha 
apresentava grande potencialidade e com 
forte probabilidade de expansão, mantendo 
ou melhorando a qualidade. Assim, foi 
criada uma entidade que conseguisse 
dar força e criar as condições para atrair 
outros elementos. Começou por ser uma 
associação agroflorestal que depois 
transformámos, por acharmos que teria mais 
condições se fosse alargada ao ambiente, 
criando assim uma associação agroflorestal 
e ambiental da Terra Fria Transmontana. E 
assim nasceu a Arbórea.

Foi necessário combater muitas resistências, 
desânimos e pessimismos ligados a 
experiências negativas anteriores.

Além de si, quem foram os grandes 
impulsionadores da Arbórea?

Quem primeiramente se encarregou das 
reuniões, dos contatos, foi o Eng. Bernardes, 
de Travanca, que na altura trabalhava na 
autarquia e facilitou o processo. Foi então 
feita uma reunião com os interessados, na 
altura 89 pessoas e dessas, 21 decidiram 
avançar e eram de Vimioso, Bragança e 
Vinhais. Outra grande impulsionadora foi a 
Eng.ª Maria.

Que apoios tinham aquando da criação?

Tudo que é pequeno, começa com coisas 
pequenas. O primeiro apoio foi da Câmara 
Municipal de Vinhais que ofereceu as 
instalações que foram aumentando ao longo 
do tempo, mas graças a isso, a Arbórea 
ficou sediada em Vinhais, um aspeto muito 
importante. O Parque Natural de Montesinho 
(PNM), manteve sempre uma grande 
proximidade, interesse e acompanhamento, 
através do Arquiteto Carlos Guerra. Com 
o decorrer do tempo, Bragança e Vimioso 
também disponibilizaram espaços para 
podermos trabalhar nos diferentes concelhos.

Na altura como foi recebida a criação 
desta associação?

No início, houve uma certa desconfiança 
uma vez que não era conhecida, apenas 
dos seus associados. Aos poucos fomos 
contactando as diferentes aldeias e os 
agricultores, mostrando as vantagens que 
teriam em se associar a nós. A partir desses 

Eduardo Vicente Roxo, natural dos Casares, concelho 
de Vinhais, e com uma vida preenchida e dedicação 
ao próximo, fazendo da sua atividade profissional 
a educação, na congregação salesiana, em que 
trabalhava principalmente com jovens. Hoje, os seus 
85 anos, são o exemplo claro de que a idade nada é 
mais que um número, sendo neste caso, traduzido em 
atividade, criatividade, dinamismo, a busca incessante 
de mais e melhor, não por si, mas pelos outros.

Foi homenageado nas comemorações do 20º 
aniversário da Arbórea, durante a RuralCastanea, e 
agora conta como foi o início desta associação.
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contactos começámos a criar condições 
que levaram também a novas plantações, 
através dos apoios oficiais para os diferentes 
projetos apresentados, sem os quais era difícil 
dar luz aos projetos. Fomos aumentando 
assim o número de associados e de projetos.

Quais foram as dificuldades?

Começando pelo nosso desconhecimento, 
pois era a primeira vez que estávamos 
envolvidos na criação de uma associação. 
Com o tempo e a experiência, conseguimos 
alargar e aprofundar o conhecimento sobre 
os assuntos que nos levaram a avançar. 
Havia também desconhecimento sobre 
as condições ideais para ter um produto 
de qualidade. Como já referi, havia um 
grande individualismo das pessoas e 
alguma desconfiança devido a experiências 
negativas anteriores. Os meios inicialmente 
também eram escassos e como em muitos 
casos idênticos, não foram à medida 
das nossas necessidades, nem à medida 
nem à velocidade. Tudo isso faz parte do 
crescimento das pessoas e das associações.

Como vê a Arbórea hoje?

A Arbórea nasceu com as pessoas que 
entenderam que deviam associar-se. Depois 
foi importante integrar as instituições que 
já existiam, como o PNM e as autarquias, 
tentando assim responder à necessidade 
de colaboração e investimento. A primeira 
reunião aconteceu no Instituto Politécnico 
de Bragança, um elemento fundamental 
na concretização do nosso objetivo, pois 

contávamos sempre que necessário com a 
presença dos técnicos dessa instituição, um 
apoio que passou de esporádico a integrado, 
ou seja, criou-se uma plataforma em que as 
atividades eram organizadas em conjunto. 
O que conseguimos ao longo dos tempos? 
Bem, aumentámos o número de associados 
e muito, o que tem grande significado na 
conquista de projetos, mas também para 
a sensibilização dos próprios associados. 
Criámos os Encontros do Castanheiro, 
que aconteciam anualmente. Procurámos 
associar-nos com outras associações, como 
por exemplo a Associação do Mel do 
Parque Natural de Montesinho, que também 
era muito importante, dado que a nossa 
região tem características muito especiais 
do micro e médio fundio, ligando assim 
todas as potencialidades. Os agricultores 
precisam de quem os apoie em várias 
atividades, pois nunca têm apenas um 
produto. Conseguimos, através de presença 
em encontros internacionais a ligação 
com a Associação da Galiza, entre outras. 
Desenvolvemos e criamos projetos em várias 
áreas, sobretudo em Vinhais, mas também 
em Vimioso e Bragança. Temos também 
várias iniciativas e desenvolvemos um 
grande trabalho na luta contra o cancro 
do castanheiro, e no combate à chamada 
doença da tinta. Mais recentemente 
trabalhamos no combate à grande ameaça 
que é a vespa do castanheiro, da qual havia 
um grande desconhecimento da nossa 
parte, e, por esse motivo, desenvolvemos 
ações de sensibilização na prevenção desta 
praga e lutamos pela sua erradicação.

Arbórea, porquê este nome?

Numa das nossas reuniões surgiu a 
necessidade de criar um nome para a 
associação, foram várias as propostas, 
mas achou-se que Arbórea, uma palavra 
do latim, absorvia todas as atividades e 
portanto foi assim que foi decidido. Depois, 
tínhamos como membro, uma designer à 
qual pedimos que desenhasse o logótipo 
da associação e, assim surgiu aquela árvore 
magnífica que causa inveja a muitas outras 
associações. É um símbolo do qual nos 
orgulhamos muito.

Quanto à autarquia qual é o apoio dado?

No que diz respeito à Arbórea, houve 
sempre um apoio entusiástico e um 
forte acompanhamento. É evidente que 
o conhecimento e a experiência da 
autarquia em relação a estas questões era 
fundamental para todo o desenvolvimento 
da associação. É um apoio que não dá nas 
vistas mas que é extremamente importante. 
As feiras da castanha que desenvolvemos 
em Lisboa, tiveram apoio financeiro e logístico 
da autarquia, bem como, a apresentação 
da castanha transmontana em Oeiras, 
ou a presença que tivemos no Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa , dando 
assim a conhecer a nossa castanha a 
muitas outras pessoas. Além disso, a Câmara 
Municipal sempre nos garantiu anualmente 
um subsídio que ajuda a Arbórea a crescer 
e a fazer dela uma associação muito 
importante para os munícipes. 
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PELAS FREGUESIAS
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AGROCHÃO
1 - Pavimentação de ruas em Agrochão
2 - Calcetamento das bermas 
3 - Conclusão do arranjo do largo da 
igreja 

1 2
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1 - Construção de muro em Celas
2 - Calcetamento de bermas - Mós de 
Celas
3 - Beneficiação da antiga Escola Primária 
de Celas
4 - Construção de passeios, pavimentação 
e sinalização vertical - Celas

CELAS 1 2

3 4
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EDRAL
1 - Pintura e remodelação do telhado do 
lavadouro - Edral
2 - Construção de passeios - Edral
3 - Pintura e beneficiação do cemitério - 
Brito de Lomba
4 - Construção de armazém (Associação 
de Caça e Pesca de Lomba de Baixo) - 
Edral
5 - Asfaltamento da estrada Sandim-
Segirei
6 - Arranjo do largo - Edral
7 - Construção de reservatório de 
abastecimento de água - Brito de Lomba
8 - Construção de muro de suporte de 
terras - Brito de Lomba

1 2

4 5 6
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3

7 8
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ERVEDOSA
1 - Conclusão da construção de pontão 
- Ervedosa
2 - Arranjo exterior da igreja - Falgueiras
3 - Beneficiação dos tanques - Falgueiras

1

2 3
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PENHAS JUNTAS

1 - Arranjo da sede da Junta de Freguesia 
de Penhas Juntas

SANTALHA

1 - Saneamentos em Seixas

1

1
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1 - Construção do pavilhão desportivo de 
Rebordelo
2 - Asfaltamento das ruas - Rebordelo
3 - Saneamentos em Rebordelo

REBORDELO 1

2 3
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1 - Construção de regadio - Vila Verde
2 - Conclusão da construção do muro e 
calcetamento de caminho - Prada
3 - Conclusão da construção de pontão - 
Vila Verde

VILA VERDE 1

2 3
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VILAR DE OSSOS

1 - Saneamentos em Lagarelhos

1

VILAR SÊCO

1 - Construção de passeios - Gestosa 
de Lomba

1
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VINHAIS

1 - Beneficiação da capela de São 
Pedro - Vinhais
2 - Calcetamento de rua - Vinhais
3 - Construção de passeios - Vinhais

2 3

1
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4 5

8 9
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4 - Calcetamento das bermas no 
Bairro do Eiró - Vinhais
5 - Asfaltamento de rua Dr. Álvaro Leite- 
Vinhais
6 - Calcetamento de rua no Bairro do 
Lousedo 
7 - Pavimentação da estrada Vinhais-
Armoniz
8 - Limpeza de condutas de água
9 - Ampliação da zona industrial - 
Vinhais
10 e 11- Pavimentação da estrada 
Vinhais-Moás e construção de valetas
12 - Pavimentação da Rua do Lousedo 
e beneficiação dos passeios e 
colocação de iluminação led

6 7

10 11 12
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1 - Conclusão da reconstrução de fonte - 
Cisterna 
2 - Remodelação da rede de água - Pinheiro 
Velho

UF QUIRÁS E PINHEIRO 
NOVO 

1

2
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1 - Reabilitação/Conservação do edifício da antiga Escola 
Primária - Casares.

2 - Conclusão de fontanário e tanque de rega - Vilarinho 
das Touças

UF MOIMENTA 
E MONTOUTO

1

2
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1 - Praia fluvial - Fresulfe
2 - Beneficiação da Igreja - Fresulfe
3 - Construção de tanque de regadio/
combate a incêndios - Mofreita
4 - Limpeza de caminhos

UF SOEIRA, FRESULFE E 
MOFREITA

1

2 3 4
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1 - Construção de pavilhão desportivo - 
Vilar de Lomba

UF VILAR DE LOMBA E 
SÃO JUMIL

1 - Calcetamento de ruas - Cidões
2 - Construção de muro de suporte de 
terras - Cidões

VILAR DE PEREGRINOS

1

1 2
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CORTA-FOGOS

1 e 2 - Aboá
3 - Nuzedo de Baixo
4 e 5 - Frades de Lomba
6 - Palas

1

4 5
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2 3

6
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NOME                                                              ESTACIONAMENTO                 CONTACTO
Alberto dos Anjos Rebordelo 278369181

Táxis António J. Domingues, Lda Vilar Sêco 273689160

Abílio José Afonso Nunes 934378775

Afonso Martins Patrício, Táxis Unipessoal Lda Edral 936583223

Américo Fernandes & Filhos, Lda Quirás 933610122

Ângelo Carlos Seixas Agrochão 278349393

António Adolfo do Vale Ervedosa 278349147

Asdrúbal Domingues da Cruz Sobreiró de Baixo 273772289

Augusto César Afonso Valpaço 273696189

Auto Táxis Serra da Nogueira, Lda Celas 964065287

Carlos Alberto Rodrigues Gomes Espinhoso 963040720

Carlos Alberto Vaz Ousilhão 937567138

Cipriano Augusto Sá Rebordelo 933484620

Filipe Fortunato Agrochão 937237414

Isabel Terrão Ferreira Rua Nova - Vinhais 934501453

João Batista Fernandes Penhas Juntas 273669146

Luís Batista Fernandes Vila Verde 273772421

Manuel António Pereira Vila Boa 273772271

Manuel João Rodrigues R. Dr. Álvaro Leite-Vinhais 936193728

Manuel José Fernandes Gonçalves Paço 273659123

Silvina de Fátima Diegues Morais Rua Nova- Vinhais 938198914

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues) Salgueiros 273772412

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues) Rua Nova- Vinhais 273772412

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda Moimenta 934884015

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda Pinheiro Novo 934884015

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Vilar de Peregrinos 965394934

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Edrosa 965394934

Táxis Neves, Lda Rua Nova- Vinhais 933170524

Trans Serra da Coroa, Unipessoal; Lda Rua Nova- Vinhais 936450201
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NOME                                                              ESTACIONAMENTO                 CONTACTO
Alberto dos Anjos Rebordelo 278369181

Táxis António J. Domingues, Lda Vilar Sêco 273689160

Abílio José Afonso Nunes 934378775

Afonso Martins Patrício, Táxis Unipessoal Lda Edral 936583223

Américo Fernandes & Filhos, Lda Quirás 933610122

Ângelo Carlos Seixas Agrochão 278349393

António Adolfo do Vale Ervedosa 278349147

Asdrúbal Domingues da Cruz Sobreiró de Baixo 273772289

Augusto César Afonso Valpaço 273696189

Auto Táxis Serra da Nogueira, Lda Celas 964065287

Carlos Alberto Rodrigues Gomes Espinhoso 963040720

Carlos Alberto Vaz Ousilhão 937567138

Cipriano Augusto Sá Rebordelo 933484620

Filipe Fortunato Agrochão 937237414

Isabel Terrão Ferreira Rua Nova - Vinhais 934501453

João Batista Fernandes Penhas Juntas 273669146

Luís Batista Fernandes Vila Verde 273772421

Manuel António Pereira Vila Boa 273772271

Manuel João Rodrigues R. Dr. Álvaro Leite-Vinhais 936193728

Manuel José Fernandes Gonçalves Paço 273659123

Silvina de Fátima Diegues Morais Rua Nova- Vinhais 938198914

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues) Salgueiros 273772412

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues) Rua Nova- Vinhais 273772412

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda Moimenta 934884015

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda Pinheiro Novo 934884015

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Vilar de Peregrinos 965394934

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Edrosa 965394934

Táxis Neves, Lda Rua Nova- Vinhais 933170524

Trans Serra da Coroa, Unipessoal; Lda Rua Nova- Vinhais 936450201 83 | VIVER VINHAIS

  Paços do Concelho - 273 770 300 

  Receção – 273 770 140     |   Armazém – 273 770 306 

Segurança Social de Vinhais 300 502 502

Conservatória do Registo Civil e Predial 273 770 060

Repartição de Finanças 273 771 433

Centro de Saúde 273 770 150

C.T.T. Vinhais 273 771 940

Tribunal Judicial de Vinhais 273 770 120

Canil Municipal 273 771 140

Piquete de Águas 939 518 856

Piquete Veterinário 800 207 747

Centro Cultural 273771438

Piscinas Municipais 273 770 307

Posto de Turismo 273 770 309

Parque Biológico de Vinhais 273 771 040

Centro de Interpretação do Parque Natural 
de Montesinho

273 771 416

SERVIÇOS
ESCOLAS

Escola E.B1 de Vinhais 273 771 148

Escola B. e Sec. D.Afonso III – Vinhais 273 770 100

POLÍCIA

GNR – Vinhais 273 770 090

GNR – Rebordelo 278 369 153

BANCOS

BPI 273 770 310

Caixa Geral de Depósitos 273 770 170

Crédito Agrícola 273 771 224

FARMÁCIAS

Farmácia Afonso 273 772 114

Farmácia Albuquerque 273 772 201

Farmácia de Rebordelo 278 368 100

EMPRESAS MUNICIPAIS E ORGANIZAÇÕES

ProRuris, EEM 273 771 023

Bombeiros Voluntários de Vinhais 273 770 250

Santa Casa da Misericórdia 273 771 099

ANCSUB 273 771 340

ARBOREA 273 770 070

OPP do Concelho de Vinhais 273 771 710

OUTROS

Carne de Vinhais S.A.T. 273 772 647

CONTACTOS ÚTEIS



MUNICÍPIO DE VINHAIS
cm-vinhais.pt | facebook.com/camara-municipal-de-vinhais 


