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Esta edição vai chegar a casa das pessoas por altura do Natal, uma época como todos 
sabemos diferente de todas as outras.

Uma época em que os valores da família, dos afetos, da alegria, da saudade e 
muitas vezes também da tristeza tomam conta de nós.

Nesta época, estes são os valores mais importantes e que todos nós, sentimos de 
uma maneira diferente.

Por isso, tudo o resto da vida quotidiana passa um pouco ao lado, porque nos 
concentramos mais no aspeto pessoal do que no aspeto material. Mas a verdade 
é que aquilo que fazemos para as pessoas e pelas pessoas, não pode ser apenas 
nesta época do ano, tem que ser um trabalho continuo, um trabalho dedicado e 
um trabalho orientado para ajudar, sobretudo aqueles que mais precisam.

Neste boletim está registado muito desse trabalho, estão obras, estão atividades, 
estão momentos marcantes, a nível cultural, desportivo e social. Estão 
instituições, estão pessoas que marcaram e marcam este concelho, 
e é a todas as pessoas, que quero deixar a principal mensagem 
deste editorial, que é uma mensagem de Feliz Natal e um Ano 
de 2019 cheio de saúde, paz e alegria.

A todos deixo um abraço amigo.

EDITORIAL

Uma época diferente

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
LUÍS FERNANDES
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À DESCOBERTA...

Vilar Sêco 
de Lomba

Vilar Sêco de Lomba caracteriza-se pela paisagem natural e 
harmoniosa, ribeiras de águas limpas, onde abundam a calma e 
a tranquilidade.

Zona de giestais, soutos, negrilhos e florestas naturais das espécies 
espontâneas da flora portuguesa, que contribuem para uma 
paisagem verde a perder de vista, um ar de magnífica pureza, que 
são também o reflexo de um povo trabalhador e respeitador da 
natureza.

É uma das 26 freguesias que compõem o concelho de Vinhais, 
distando 29 km desta vila, tendo cerca de 240 habitantes divididos 
em três aldeias: Vilar Seco de Lomba, Gestosa e Passos de Lomba. 
Localiza-se a oés-noroeste da sede de concelho e ocupa uma área 
de 20,24 km2 . Correm nesta freguesia dois rios: o rio Mente e o rio 
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Rabaçal, e é por entre estes dois rios que fica o planalto 
que alberga a maior parte do território desta freguesia. 
Encontra-se inserida no Parque Natural de Montesinho, 
Concelho de Vinhais, Distrito de Bragança, na região de 
Trás-os-Montes.

Foi sede do antigo concelho de Lomba, cabeça de um 
território que ficou até hoje denominado Terra de Lomba, 
composto por 16 aldeias. Já em 1801 albergava um total 
de 2 348 habitantes.

A localização geográfica de Vilar Seco de Lomba confere-
lhe grande importância, tendo esta sido reconhecida 
por D. Dinis a 1 de fevereiro de 1311, quando lhe atribuiu 
a Carta de Foral, o que trouxe grande desenvolvimento 
da autonomia local e o aumento da sua população. 
Este foral viria a ser renovado a 22 de agosto de 1324, 
até que, a 4 de maio de 1512, D. Manuel I lhe outorgou 
novo foral. Mais tarde, e segundo consta na Corografia 
Portuguesa, em 1706 a vila pertence ao senhorio dos 
Condes de Atouguia e ao bispado da comarca de 

Miranda.

Em 1758, para além da vila, fazem parte mais dezasseis 
povoações (Passos, Quirás, Edroso, Vilarinho, Cisterna, 
Pinheiro Novo, Sernande, Gestosa, Frades, Brito, Edral, 
Ferreiros, Sandim, Segirei, São Jomil e Vilar) e duas 
quintas (Tresmonte e Amanso).

O concelho de Lomba é extinto a 6 de novembro de 
1836, através da publicação do decreto com a nova 
organização administrativa pela qual as suas freguesias, 
com exceção de Segirei (integrada no concelho 
de Lebução), são integradas no novo concelho de 
Santalha. A 31 de dezembro de 1853, com a nova 
reforma administrativa, o concelho de Santalha é extinto 
e as suas freguesias integradas no concelho de Vinhais.

Tem como símbolo da independência do concelho, 
e em muito bom estado, o pelourinho situado no 
largo fronteiro ao edifício da antiga Câmara, hoje 
sede da Junta de Freguesia, em Vilar Seco de Lomba, 
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restaurado em parceria com a CMV, o Parque 
Natural de Montesinho e a Junta de Freguesia. Este é 
o símbolo maior das memórias da independência 
de outros tempos, existindo ainda algumas dúvidas 
relativas à sua originalidade. Para o Abade de Baçal, 
a plataforma do pelourinho correspondia à mó de um 
moinho assim reutilizada, a mesma que acabou por ser 
demolida e substituída por uma versão mais moderna 
e sem respeitar a preexistência. Até que foi derrubado, 
o pelourinho granítico era formado por uma plataforma 
de quatro degraus sobre a qual se erguia a coluna 
de fuste liso de secção cilíndrica, com um pequeno 
anel a um terço acima da base e capitel com quatro 
carrancas lavradas sobrepujado por quatro braços 
(formando uma cruz grega) encimados por pequeno 
elemento cónico.

Decorria o século XX, quando na década de 80, em 
Passos de Lomba, foram escavadas no sítio da Poula dos 
Mouros, dezenas de sepulturas no xisto, de configuração 
trapezoidal orientadas no sentido Nascente/Poente.

 Atividades económicas:

• Agricultura, pecuária, apicultura e comércio; 
Serralharia, Café Snack Bar, Padaria, Associação dos 
Bailarotes em Gestosa de Lomba.

• Associação dos Furagateiros, Café Snack Bar, em 
Passos de Lomba.

• Centro Cultural e Recreativo de Vilar Seco de Lomba 
na aldeia de Vilar Seco.

• Associação dos Caçadores das freguesias de Vilar 
Seco de Lomba e Quirás

Saúde:

Extensão de saúde (Posto Médico) na aldeia de Gestosa 

de Lomba com médico e posto de recolha de amostra 
biológicas para análise clínica 3 vezes por semana, 
fisioterapia e enfermagem 2 vezes por semana, dotado 
de telefone e sistema informático.

Festas e Romarias:

Vilar Sêco de Lomba: Santa Bárbara (3º Sábado de 
Agosto), São Julião (7 de janeiro), Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição (8 de dezembro).

Gestosa: Nossa Senhora da Assunção (15 de agosto), 
São Braz (3 de fevereiro), noite das travessuras (31 de 
outubro), Fogueira dos Santos (1 de novembro).

Passos de Lomba: Nossa Senhora da Caridade 
(Domingo de Pentecostes) e Nosso Senhor Dos Aflitos 
(2º domingo de agosto).

Gastronomia: Presunto, enchidos, cozido à portuguesa, 
pão-de-ló, folar da Páscoa, perdiz, lebre, coelho e javali.

Património Cultural Edificado:

Vilar Sêco de Lomba:

Igreja Matriz de São Julião: Apesar de aparecer 
insculpida na sacristia a data de 1788, pensa-se que 
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esta seja a data de um possível restauro, pois estima-
se que esta igreja seja mais antiga, havendo até uma 
referência nas Memórias Paroquiais de 1758.

Na fachada, sobre o portal principal, flanqueado 
por duas pilastras, aparece o frontão trilobado, 
profusamente decorado com volutas concheadas e 
diversas figuras zoomórficas e um anjo, dentro do qual 
sobressai a imagem do padroeiro. A ladear, dois óculos 
redondos; coroando o frontispício, uma sineira ladeada 
por triplo conjunto de volutas encimada por cruz sobre 
peanha, flanqueada por dois pináculos. No interior, tem 
altares em talha marmoreada, de Nossa Senhora da 
Conceição, Nossa Senhora do Rosário e altar das Almas 
do Purgatório.
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Capela de Nossa Senhora da Boa Morte (do ano de 
1754, mandada construir pelo abade de Vilar Seco – 
BAÇAL, VI, 525). Da fachada do templo, há que salientar 
as duas volutas que formam um fuste triangular 
interrompido por um concheado, no remate do portal. 
Coroa o conjunto uma sineta com dois pináculos 
laterais. Possui um belo altar de talha dourada. 

Gestosa:

Igreja Matriz de de N. Sra. da Assunção

Passos de Lomba:

Capela de Nosso Senhor dos Aflitos, Capela de Nosso 
Senhor dos Aflitos - trata-se de uma capela moderna, 
inserida num espaço ajardinado.

Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Caridade, esta 
igreja é mencionada nas Memórias Paroquiais de 1758 
tendo nesta altura como patrono São Lourenço Mártir 
“O lugar de Passos anexa, tem outra capela no meyo 
do povo dedicada a Sam Lourenço Mártir com hum so 
altar.

Ponte da Gestosa esta ponte liga Gestosa a Santalha, 
tratando-se de uma imponente ponte em xisto, com 
cerca de 45 m de comprimento, com dois arcos 
desiguais, sendo o do lado de Santalha maior. Possui 
guardas com argamassa para assentamento das 
pedras de xisto. O tabuleiro ostenta um lajeado de xisto 
de linha central, possuindo vãos para escoamento das 
águas pluviais. Apresenta ainda os agulheiros para 
montagem da cambota, técnica tipicamente medieval.

As igrejas da freguesia de Vilar Sêco de Lomba foram 
requalificadas nos últimos anos com o apoio da 
Câmara Municipal de Vinhais, tal como muitas outras 
obras que têm sido feitas nesta freguesia em prol dos 
seus habitantes e da sua melhoria de qualidade de 
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MATILDE 
BARREIRA

Presidente da Junta de 
Vilar Seco

Em síntese, que qualquer passo nosso, aqui e agora, 
seja realmente marcado por este esforço vital, por esta 
segurança da fé, pelo nosso empenho e pela nossa 
missão de autarcas, solidários com este nosso concelho 
e freguesia, sua história e suas gentes.
Aproveito para felicitar e desejar a todos muita saúde, 
felicidade e muitos sucessos pessoais.
A Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco de 
Lomba

Pela-Cães de São Jomil,
Fraguiceiros de Ferreiros,
Esfola-gatos do Vilar,
Os de Edral são merendeiros.
 
Justiceiros do Brito,
Na Cisterna Onzeneiros,
Porcos Piscos de Amanso,
E os de Vilarinho Mamoteiros.
 
Quebra-Nozes de Sendim,
No Pinheiro Coelheiros,
Bailarotes da Gestosa,
E os de Passos Furagateiros.
 
Estoura Jugos de Tresmonte,
Os de Seixas Malfeitores,
Serra-Cancelas de Vilar Seco,
Os de Quirás Lavradores.
 
Estripa-Vogas de Cernande,
Judeus de Rebordelo,
Saias altas de Frades,
E Balfurinheiros de Nuzedo sub Castelo.

vida. Uma freguesia ativa, dinâmica, que vive o presente 
e planeia o futuro.

A inaugurar brevemente o Museu das Terras de Lomba, 
situado na aldeia da Gestosa, terá como objetivo 
homenagear as pessoas de Lomba, as suas artes e 
ofícios.

Esta Junta de Freguesia já recebeu, desde 1993, 12 
grupos de escuteiros Belgas durante 15 dias por ano 
com a parceria do PNM, para limpeza e restauro do 
património da freguesia.

Aquisição de uma viatura todo terreno em 2009 e 
um kit para combate a incêndios florestais e apoio à 
população em intempéries com parceria da CMV e 
Junta de Freguesia.



10 | Boletim Municipal

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
reuniram em Vinhais

Vinhais recebeu o encontro Regional das Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da zona norte 
do país. Este contou com a presença da presidente 
da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens, Dra. Rosário Farmhouse 
e, aconteceu a 16 de julho de 2018, no Centro Cultural 
Solar dos Condes de Vinhais.

Na parte da manhã reuniram as CPCJ do distrito de 
Bragança, Vila Real e Braga, e, durante a tarde, foi a vez 
das instituições do Porto e Viana do Castelo. Estes têm 
o objetivo de dar a conhecer o “trabalho no terreno e 
as dificuldades, como a falta de recursos humanos, de 
sensibilização para o trabalho destas comissões”, referiu 

Rosário Farmhouse.

Luís Fernandes, presidente da Câmara Municipal de 
Vinhais, defendeu o papel das CPCJ “não só a nível 
técnico, mas também a nível logístico, no transporte, 
no apoio e nas deslocações que é necessário realizar”, 
acrescentando que “se não fossem as Câmaras 
municipais era difícil estas comissões fazerem um 
trabalho eficaz”.

Este encontro encerrou uma série de nove iniciativas do 
género que decorreram durante o Verão, em diferentes 
regiões do país.

O QUE ACONTECEU...
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Alunos do curso profissional ofereceram obra de 
arte à CM Vinhais

Os formandos do curso profissional “Oleiro/a” 2018, do 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., 
ofereceram, durante a tarde de 16 de julho de 2018, 
uma obra em barro à Câmara Municipal de Vinhais.

Foram recebidos, no salão nobre, por Martinho Martins, 
Vice-Presidente, Artur Marques e Pedro Miranda, 
vereadores da Câmara Municipal de Vinhais. Esteve 
também presente Sandra Valdemar, Diretora do IEFP de 
Bragança, instituição que foi distinguida pelo trabalho 
que tem realizado pelas pessoas do concelho de 
Vinhais.

A obra, o castelo de Vinhais (1910), esteve exposta 
durante os meses de verão na Câmara Municipal de 
Vinhais.



12 | Boletim Municipal

A Câmara Municipal de Vinhais preparou um conjunto 
de espetáculos musicais, durante os meses de julho e 
agosto, para animar a Praça do Município.

Os alunos da Escola Municipal de Música de Vinhais 
foram os primeiros a atuar, a 13 de julho de 2018.

Estiveram em palco cerca de 20 artistas de várias faixas 
etárias que relembraram grandes êxitos musicais que 
agradaram a miúdos e graúdos.

Animação na Praça
Grupos da Escola 
Municipal de Música 

No dia seguinte, 14 de julho de 2018, o teatro Filandorra 
e os Gaiteiros de Zido apresentaram a peça de teatro “O 
Pranto de Maria Parda”, de Gil Vicente.

“O Pranto de Maria Parda” é uma espécie de monólogo 
em que o autor dá voz a uma mulher pobre, negra, 
que se dedica a consumir vinho pelas ruas de Lisboa.  
A peça apresenta importantes críticas à sociedade 
portuguesa do século XVI, nomeadamente as difíceis 
condições de vida enfrentadas pelos negros e mestiços 
durante esta era.

“O Pranto de Maria 
Parda”
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O cantor vinhaense Daniel dos Santos e os seus 
convidados atuaram a 21 de julho de 2018. Um 
espetáculo diferente, contemporâneo, em que o talento 
superou expetativas.

Daniel reuniu um grupo de amigos que, juntamente 
com ele, encheram o palco da Praça do Município, e 
encantaram os presentes.

Daniel dos Santos e 
convidados

A tuna mista de Bragança - Rauss Tuna atuou na última 
sexta-feira do mês de julho.

O grupo musical do Instituto Politécnico de Bragança 
(IPB) teve início a 29 de outubro de 2009 e desde logo 
definiu valores que ajudam ao seu desenvolvimento. 
São eles a “amizade, música, união, trabalho, justiça, 
empreendedorismo, dedicação e responsabilidade”.

Rauss Tuna - Tuna Mista 
de Bragança
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A sede da Associação Cultural e Recreativa Saias Altas 
de Frades de Lomba foi inaugurada no dia 22 de julho 
de 2018.

Estiveram presentes Luís Fernandes, Presidente da 
Câmara Municipal de Vinhais, Artur Marques, vereador 
do município, João Vila, presidente da Junta de Freguesia 
de Edral, Arminda Borges, secretária da mesma Junta 
de Freguesia, entre outros membros da Assembleia de 
Freguesia.

A associação tem agora um espaço renovado para 
socializar, conviver e ocupar os tempos livres.

Inauguração da sede 
da Associação Cultural 
e Recreativa de Frades 
de Lomba Decorreu a 23 de julho de 2018, na Praça do Município, 

o “Rastreio Vinhais com + Saúde”, organizado pela Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação de Vinhais com o 
apoio da Câmara Municipal de Vinhais, OrtoBragança, 
Bombeiros Voluntários de Vinhais e VICHY.

Desta forma, os vinhaenses puderam realizar exames de 
saúde (glicémia, tensão arterial, frequência cardíaca, 
peso, altura, IMC, perímetro abdominal, check up – 
saúde oral, entre outros) de forma gratuita.

Durante a tarde realizaram-se duas palestras “Prevenção 
de uma exposição solar excessiva – O meu sol vive + 
o verão” e “Aprender a socorrer – Acidentes de pele, 

“Rastreio Vinhais 
com + Saúde”
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entorses, intoxicações/envenenamento, hemorragia 
externa/interna, desmaio.”

Ao final da tarde, num momento simbólico mas de 
extrema importância, decorreu a entrega das ajudas 
técnicas angariadas através do projeto de recolha 
de tampinhas, com a presença de Luís Fernandes, 
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais (CMV) 
e Pedro Miranda, vereador da CMV. As associações 
que beneficiaram destas ajudas foram os Bombeiros 
Voluntários de Vinhais, a Santa Casa da Misericórdia de 
Vinhais e o Centro Social e Paroquial de São Venâncio 
- Rebordelo.
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Pelo segundo ano consecutivo realizou-se o Sarau 
Equestre com os alunos do Centro Hípico do Parque 
Biológico de Vinhais, acompanhados pelo grupo de 
fado “Solange Beato”.

No total participaram 13 alunos, com idades a partir dos 
dois anos, orientados pelo equitador Carlos Guedes e 
pelos dois colaboradores André e Leonardo.

Este evento visa apresentar o trabalho desenvolvido 
ao longo do ano pelos alunos e instrutores do Centro 
Hípico do Parque Biológico de Vinhais, mostrando a 
sua evolução, motivando os alunos para a prática do 
hipismo, ao mesmo tempo que se fomenta o gosto 
pela equitação à população em geral. O evento visa 
também promover o Parque Biológico de Vinhais e o 
Centro Hípico.

Miúdos e graúdos 
encantam a cavalo

A Câmara Municipal de Vinhais proporcionou às 
crianças e jovens (entre os 3 e os 16 anos) do concelho 
de Vinhais umas fantásticas férias de verão. Todos 
tiveram a oportunidade de participar em atividades, 
muitas delas inéditas. Durante os meses de julho e 
agosto os jovens visitaram os Bombeiros Voluntários 
de Vinhais; participaram no Open Day da Guarda 
Nacional Republicana; workshop de teatro; game day; 
manualidades; visionamento de filmes; praia fluvial do 
Azibo; Parque Biológico de Vinhais (arborismo, escalada, 
paintball, percurso pedestre e visita ao parque). Tiveram 
também a oportunidade de se divertirem no escorrega 
de água gigante, colocado para comemorar o Dia da 
Juventude.

O Programa Ocupacional de Verão representa uma 
mais-valia para as crianças do concelho, uma vez que 
este ano, pela primeira vez e com grande afluência, 
puderam participar as crianças vindas das aldeias do 
concelho.

Centenas de crianças 
do concelho tiveram 
um verão diferente 
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A aposta no turismo em Vinhais é forte, e como tal, no dia 
2 de agosto, foram inauguradas novas valências que irão 
auxiliar ao incremento do turismo vinhaense: o Parque 
Aventura e novos Percursos Pedestres. A Cerimónia 
Oficial decorreu no Parque Biológico de Vinhais com 
a presença de Luís Fernandes, Presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais, João Paulo Rebelo, Secretário de 
Estado da Juventude e Desporto, restante executivo 
municipal e vários representantes das entidades do 
concelho de Vinhais.

O Parque Biológico de Vinhais (PBV), que comemora 

este ano o seu décimo aniversário, apresentou duas 
grandes novidades que proporcionam atividades a 
todos os que querem usufruir de momentos ligados à 
natureza, desporto e aventura. O PBV tem investido, 
cada vez mais, no Turismo de Natureza, acompanhando 
a evolução do estilo de vida adotado pela sociedade 
atual: um turismo cada vez mais ecológico, de natureza, 
fugindo ao turismo “convencional”.

É com estes valores que surge o Parque Aventura, que 
tem como principal objetivo a promoção da atividade 
física ao ar livre ao mesmo tempo que valoriza o meio 

Parque Aventura e Percursos 
Pedestres foram inaugurados
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ambiente, criando desafios em perfeita comunhão com 
a natureza. Disponibiliza um conjunto de atividades, 
para crianças e adultos, como arvorismo, slide, 
escalada, paintball, tiro ao arco, tiro com zarabatana 
e cama de rede. Todas são acompanhadas por 
monitores especializados e o arvorismo tem um sistema 
de segurança inovador (Equipamentos Certificados 
- Koala) que permite realizar os percursos com total 
segurança.

É um espaço indicado para todo o tipo de públicos 
e organizações (escolas, associações, família ou 
simplesmente um grupo de amigos) e que vai, 
certamente, criar momentos de grande diversão e com 
uma boa dose de adrenalina.

O Projeto que deu vida a estas duas novas valências 
dá pelo nome de “Núcleo do Lobo Ibérico do Parque 
Biológico de Vinhais” orçamentado em 307.500,00 euros, 
com financiamento a 85%.
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VII Encontro Motard - 
Javalis do Asfalto

O Mercadinho de Verão decorreu no largo do arrabalde, 
entre 4 e 10 de agosto de 2018, e pretendeu estimular 
o desenvolvimento da economia local, aproveitando 
a maior afluência de pessoas ao concelho de Vinhais 
durante o mês de agosto.

Este Mercado proporcionou aos produtores locais, bem 
como aos artesãos do concelho, um espaço aberto 
ao público, onde puderam mostrar e vender os mais 
diversos produtos locais, desde artesanato, hortícolas e 
outros produtos agroalimentares.

Mercadinho de Verão 

Foi nos dias 3 e 4 de agosto que aconteceu o VII Encontro 
Motard dos Javalis do Asfalto de Vinhais. Organizado 
pelo Moto Clube de Vinhais-Javalis do Asfalto, este 
Encontro conta com o apoio da Câmara Municipal de 
Vinhais e tem-se revelado um evento de sucesso e de 
elevada qualidade, provado pelo número crescente de 
participantes que aumenta de ano para ano.

A paixão pelas motas e a gastronomia são os pontos 
fortes e o que mais atrai os participantes, que vêm em 
grande número de todo o país e até da vizinha Espanha. 
Em grupos motard ou em família, as pessoas aproveitam 
para conhecer a região e deslumbrar-se com um 
turismo de natureza único, proporcionado pelas nossas 
belas paisagens e atrações turísticas.

O programa variado é também um atrativo, pois inclui 
espetáculos musicais, Freestyle, bike show, o que se 
traduz num grande convívio com muita animação.

A organização deste evento aposta sobretudo na 
qualidade do programa, das condições de realização 
e na qualidade da gastronomia durante estes dois dias, 
que fazem de Vinhais uma terra de motards.
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O Centro Cultural e Recreativo do Calvário (Vinhais) 
organizou o primeiro Encontro de Concertinas destinado 
a tocadores amadores e profissionais. Realizou-se na 
Praça do Município e animou a noite de 7 de agosto 
de 2018, com o apoio da Câmara Municipal de Vinhais.

Para além do convívio, este teve como objetivo promover 
o gosto por este instrumento, sendo que em Vinhais existe 
atualmente uma escola para quem queira aprender 
ou aperfeiçoar a técnica que faz tocar as concertinas. 
Este evento contou com a participação de crianças e 
jovens oriundos do concelho de Vinhais, que mostraram 
assim o gosto pela aprendizagem de um instrumento 
tão característico e ao mesmo tempo tão diferente. Ao 
palco subiram também os mais crescidos que ajudam 
a incrementar o gosto pelas concertinas. 

Concertinas animaram noite de verão 
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A Novilhada foi uma novidade e uma oportunidade, a 
convite da Sociedade Campo Pequeno. O Chegódromo 
Municipal de Vinhais foi envolvido no IV Ciclo de 
Novilhadas das Escolas de Toureio Portuguesas, exibindo 
pela primeira vez na região toureio a pé.

Desta forma, foi possível continuar a apresentar em 
Vinhais uma manifestação cultural que faz parte do 
património imaterial português, contribuindo para 
a preservação da tradição e da cultura popular 
Portuguesa. 

Este evento representou ainda um segmento da 
atividade turística com uma atratividade assinalável 
quer para o mercado interno, quer para o externo, 
tendo estado mais de mil pessoas, quer da região quer 
da vizinha Espanha, que aplaudiram e vibraram com as 
atuações dos artistas.

Novilhada foi 
apresentada pela 
primeira vez em Vinhais

A 12 de agosto comemorou-se o Dia Internacional da 
Juventude. A autarquia preparou para os nossos jovens 
um dia diferente e com atividades propícias a viver este 
dia em grande. Durante a tarde, junto ao Parque Verde 
de Artes e Ofícios, foi instalado um Escorrega Gigante 
que fez as delícias de miúdos e graúdos. Também no 
Parque Verde, e em parceria com a Junta de Freguesia 
de Vinhais, numa magnífica noite de verão, foi a vez do 
DJ Moulinex subir ao palco e animar toda a juventude 
presente. Posteriormente, foram os DJ’s Ourique e F 
Garcia, ambos de Vinhais, que continuaram com a 
animação.

Os objetivos desta comemoração são: valorizar a 
juventude e o trabalho desenvolvido com e para eles, 
bem como mostrar o interesse da autarquia num setor 
tão importante como este.

Autarquia apoia a 
Juventude
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O Campeonato Nacional de Chegas de Touros de Raça 
Mirandesa assinalou a sua 10ª edição e decorreu de 15 
de julho a 18 de agosto de 2018, na Praça de touros de 
Vinhais.

Esta iniciativa, na qual Vinhais foi pioneira na região, dá 
um contributo direto na preservação, melhoramento, 
reconhecimento e valorização da Raça Mirandesa. Este 
evento tem o mérito de recuperar e organizar a Tradição 
das Chegas de Touros na Terra Fria Transmontana. 

Nesta edição participaram 21 criadores com 29 touros 
de 16 localidades diferentes, distribuídos por diferentes 
categorias, dependendo da idade.

No escalão dos touros com menos de 5 anos, foi 

Campeão o Touro “Cordeiro”, de Fernando Carvalho, 
da Mofreita - Vinhais; nos touros com mais de 5 anos, foi 
vencedor o touro “Gancho” de Ana Carvalho, também 
da Mofreita, com a particularidade de ser Bicampeão.

O campeonato tem um montante de prémios no valor 
de 20.000€ (vinte mil euros), que são distribuídos por 
todos os participantes em função do desempenho dos 
animais, sendo que os vencedores arrecadam entre 
1.800€ e os 2.000€. É organizado pela Proruris – Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Rural de Vinhais, com o 
apoio da Câmara Municipal de Vinhais, da Associação 
de Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa e da OPP-
Vinhais.

Campeonato 
Nacional 
de Chegas 
de Touros 
de raça 
Mirandesa
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A Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de 
Vinhais tornou-se a 29 de agosto de 2018, uma 
realidade, dia em que a Instituição recebeu os 
primeiros utentes.

A abertura desta unidade de apoio é importantíssima 
para o concelho de Vinhais pela implementação de 
um apoio social a diversas famílias que necessitam 
destes serviços, sendo também um fator de criação 
de postos de trabalho que permitem a fixação 
de população, empregando até ao momento 20 
pessoas.

A UCC permitirá melhorar a qualidade de vida dos 
utentes ao mesmo tempo que dota o concelho de 

uma valência social e de saúde muito importante 
para os utentes em situação de dependência. Esta 
unidade dispõe atualmente de 24 camas e conta 
com vários serviços como a equipa de enfermagem 
e auxiliares de geriatria, assistência médica, 
tratamentos de fisioterapia, apoio psicossocial 
contínuo e animação sociocultural com atividades 
diárias, tudo para o bem-estar dos utentes.

De salientar o papel importante da autarquia de 
Vinhais para desbloquear um processo que estava 
suspenso há mais de dez anos e que hoje, já está a 
funcionar.

Unidade de Cuidados Continuados já 
é uma realidade
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Trail - Rota do 
Fumeiro
Foi no primeiro domingo de setembro (dia 2) que 
Vinhais recebeu o 1º Trail - Rota do Fumeiro, organizado 
pela Câmara Municipal de Vinhais com o apoio da 
Associação de Atletismo de Bragança. Trata-se de 
uma corrida pedestre (20 km), com características de 
montanha, destinado a diversos tipos de participantes 
(federados ou amadores, individuais ou coletivos). 

A corrida contou com meia centena de participantes, 
portugueses e espanhóis, e teve como principal objetivo 
fomentar a prática desportiva ao mesmo tempo que 
possibilita a contemplação das belas paisagens do 
concelho de Vinhais.
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MASCULINO

SÉNIOR (20 A 34 ANOS)

1º PRÉMIO IVAN REMESAL

2º PRÉMIO TIAGO AFONSO

3º PRÉMIO EDSON MENDES

VETERANOS 1 (35 A 44 ANOS)

1º PRÉMIO ILÍDIO MOREIRAS

2º PRÉMIO ANTÓNIO MOREIRAS

3º PRÉMIO FILIPE AFONSO

VETERANOS 2 (45 A 54 ANOS)

1º PRÉMIO VALENTIN JUAN

2º PRÉMIO ADÉRITO PIRES

3º PRÉMIO PAULO AFONSO

VETERANOS 3 (55 ANOS EM DIANTE)

1º PRÉMIO MANUEL PALMEIRO

2º PRÉMIO LUÍS CANOTILHO

3º PRÉMIO MANUEL SAMPAIO

FEMININO

VETERANOS 1 (35 A 44 ANOS)

1º PRÉMIO ROSÁRIA SEBASTIÃO

2º PRÉMIO JUDY SOUSA

VETERANOS 2 (45 A 54 ANOS)

1º PRÉMIO LUCINDA MOREIRAS

2º PRÉMIO ANABELA BORDALO

VETERANOS 3 (55 ANOS EM DIANTE)

1º PRÉMIO MARIA FERREIRA
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Arte urbana com o tema “As tradições de 
Vinhais”, por Ricardo Dobrões
Local: Parede lateral do Posto de Turismo de Vinhais
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O Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais recebeu, 
durante três dias (de 14 a 16 de setembro de 2018), a 
terceira Bienal Jorge Lima Barreto. 

Esta edição pretende ir ao encontro da “Aventura Musical” 
de Jorge Lima Barreto assumindo o compromisso de 
educar para a criatividade, para a música viva aliada 
à comunicação estética, para a arte como forma de 
estar e para a liberdade de pensamento, porque é esta 
trajetória que Jorge Lima Barreto seguiu e defendeu 
com toda a coerência e perseverança.

Durante os três dias da Bienal, para além de workshops, 
conferências e exposições/ instalações, 12 artistas 
nacionais e estrangeiros pisaram o palco do Teatro 
Municipal do Centro Cultural de Vinhais, dos quais se 
destacam o concerto dos Telectu, com António Duarte 
e Vítor Rua, que é uma revisitação ao álbum Belzebu 

(1983), obra iconográfica da qual Jorge Lima Barreto foi 
mentor; o baterista Chris Cutler e o guitarrista alemão 
Jochen Arbeit, bem como o português Tó Trips, guitarrista 
que integra atualmente os Dead Combo, Nuno Reis 
e Gimba. Participaram ainda os seguintes artistas: 
Bárbara do Canto Lagido, Helena Espvall, Marco 
Franco, Bernardo Devlin, Ilda Teresa Castro, Luís Lima 
Barreto, Kersten Gladien, Gonçalo Falcão, Feliciano de 
Mira, Rui Duarte e Luís Mendes de Almeida.

A Bienal Jorge Lima Barreto realiza-se desde 2014 com 
o objetivo de contribuir para perpetuar, aprofundar 
e divulgar o trabalho de Jorge Lima Barreto, como 
músico, musicólogo, performer, escritor e, acima de tudo, 
como referência incontornável da música improvisada, 
minimal repetitiva e experimentalista, abrindo pistas 
para o estudo e compreensão da arte musical.

3ª Bienal Jorge Lima Barreto
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Sessão de Abertura com a presença de Luís Fernandes, 
presidente da Câmara Municipal de Vinhais, e Artur Marques 
vereador da cultura do município.

“A poesia concreta & Jorge Lima 
Barreto” - Conferência com Feliciano 
Mira
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Exposições

“Singularidades em 
Jorge Lima Barreto” com 
pintura de Marco Franco e 
instalação de vídeo de Ilda 
Teresa Castro
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“A presença do humor 
na Arte de Barreto”, 
conferência com Gonçalo 
Falcão e Vitor Rua
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Ópera Caretos digitais - Ato 1

Cena 1: Telectu interpreta Belzebu 
com Vitor Rua & António Duarte 

Cena 2: Helena Espvall & Nuno Reis 
& Chris Cutler 

Cena 3: Gimba

Ato 2

Cena 1: Marco Franco

Cena 2: Bernardo Devlin

Cena 3: Tó Trips

Ato 3

Cena 1: Bárbara do Canto Lagido, 
Helena Espvall, Vítor Rua, Marco 
Franco, Jochen Arbeit, Bernardo 
Devlin, Ilda Teresa Castro, Luís Lima 
Barreto, Nuno Reis, Gimba, Kersten 
Glandien, Gonçalo Falcão, Feliciano 
de Mira, Rui Duarte, Luís Mendes de 
Almeida, Jorge Pires e Alexandre 
Soares
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Cerimónia de Entrega do Prémio 
Municipal de Mérito Escolar
No âmbito das políticas educativas levadas a 
cabo pelo município de Vinhais e de forma a 
dar cumprimento ao Regulamento Municipal 
para atribuição do Prémio Municipal de 
Mérito Escolar e ao Regulamento Municipal 
para atribuição do Prémio Municipal de 
Mérito Escolar, decorreu na passada sexta-
feira, dia 28 de setembro de 2018, a cerimónia 
solene de entrega do Prémio Municipal de 
Mérito Escolar, ao melhor aluno de cada 
ano, desde o 5º até ao 12º ano. O evento 
teve lugar no auditório do Centro Cultural 
Solar dos Condes de Vinhais e contou com 
momentos musicais assegurados pelos alunos 
da Escola Municipal de Música de Vinhais.

O valor do prémio é de 150€ para o 5º ano, 
200€ para o 6º ano, 250€ para o 7º ano, 300€ 
para o 8º ano, 350€ para o 9º ano, 400€ para o 
10º, 450€ para o 11º ano e 500€ para o melhor 
aluno da área das Ciências e Tecnologias 
e da área de Línguas e Humanidades 
do 12º ano de escolaridade; o melhor 
aluno do Ensino Profissional recebe 400 €.

Este investimento anual da autarquia, que este 
ano perfaz um total de 3500€, é extremamente 
positivo e pretende servir de reconhecimento 
do esforço e trabalho ao longo do ano letivo, 
mas também como motivação para que os 
alunos estudem e se apliquem ainda mais.

PRÉMIO MUNICIPAL DE MÉRITO ESCOLAR

ANO NOME DO ALUNO MÉDIA VALOR DO PRÉMIO

5º ANO  Daniela Soraia Fernandes dos Santos 5 75€

 Luís Magno Lourenço Fontes 5 75€

6º ANO  Alexandra Catarina Martins Zamora 5 40€

 Gonçalo Luís dos Santos Morais 5 40€

 João Alexandre Alves Afonso 5 40€

 Lua Maria Gil Afonso 5 40€

 Sara Teixeira Coroado 5 40€

7º ANO  Hélder Filipe Guedes Ferreira 5 125€

 Helena Alves Afonso Pereira 5 125€

8º ANO  Daniel Afonso Rodrigues 4,8 300€

9º ANO  Luís Guilherme Alves Afonso 5 350€

10º ANO  Ana Patrícia Rodrigues Fernandes 17,57 400€

11º ANO  Jorge Ventura Manuel 18,14 450€

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

12º ANO  Ariana Raquel Barreira Lousada 17,8 500€

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES

12º ANO  Alexandra Adélia Anes 15,8 500€

ENSINO PROFISSIONAL - CT RECURSOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS

12º ANO  Luís Miguel da Silva Pereira 15,8 400€
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Autarquia aposta 
na educação

Os livros escolares dos alunos do concelho de Vinhais 
começaram a ser entregues no dia 13 de setembro de 
2018, sendo que a novidade deste ano é que todos, isso 
mesmo todos, os alunos tiveram direito aos manuais de 
forma gratuita.

A autarquia de Vinhais continua a fazer uma aposta 
forte na educação, sendo esta mais uma entre as 
muitas medidas que preveem iguais condições para os 
alunos do concelho. Foram oferecidos os manuais aos 
alunos do 7º ao 12º ano, bem como os livros de fichas 
de trabalho (1º e 2º ciclos).

Luís Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de 
Vinhais, Artur Marques, Vereador da Educação, Rui 
Correia, Diretor do Agrupamento de Escolas de Vinhais 
e Hélder Magno, Presidente do Conselho-Geral do 
Agrupamento de Escolas D. Afonso III de Vinhais visitaram 
as obras que decorreram na Escola Secundária D. 
Afonso III de Vinhais.

A Câmara Municipal de Vinhais realizou um conjunto 
de obras que visam beneficiar e proporcionar melhores 
condições aos alunos e professores desta escola.

Esta é mais uma das iniciativas que foram tomadas para 
apoiar o setor da educação no concelho de Vinhais.

Escola Secundária 
foi intervencionada 
para receber a 
comunidade escolar
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Autarquia investe 
um milhão 
de euros na 
educação

O município de Vinhais faz uma aposta cada vez mais 
forte na educação. A implementação de estratégias 
que passam pelas atividades extracurriculares, pelo 
reforço do ensino pré-escolar, pela requalificação da 
rede escolar e por permitir aos alunos mais e melhores 
condições, são o objetivo principal na área da 
educação.

Assim, os alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo têm refeições 
(pequeno-almoço, almoço e lanche), transportes, aulas 
de Expressão Musical, Inglês, Educação Física/Natação 
e a componente de apoio à família, tudo de forma 
gratuita.

Todo o transporte escolar existente no concelho é 
gratuito para os alunos, desde o pré-escolar ao 12º ano, 
num concelho composto por 735 km2, e 26 freguesias, 
representando 575 mil euros de investimento total.

A autarquia de Vinhais oferece os manuais aos alunos 
do 3º ciclo e ensino secundário, bem como os livros 
de fichas a todos os alunos do 1º e 2º ciclo do Ensino 
Básico, um investimento de 28 mil euros/ano.

Os alunos Vinhaenses dispõem ainda de uma Escola 

Municipal de Música, para que possam aprender a 
tocar vários instrumentos sem qualquer custo.

A autarquia celebra anualmente um protocolo com o 
Agrupamento de Escolas de Vinhais cujo valor atinge 
os 23 mil euros. Este documento vai de encontro a uma 
política que auxilia e promove a educação e o bem-
estar dos alunos, para criar condições de igualdade 
para todos.

As atividades extracurriculares, a componente de apoio 
à família, serviços de alimentação, e outras despesas 
educativas comportam um custo de cerca de 335 mil 
euros, o que, conjugado com o acima descrito, atinge 
um valor aproximado de um milhão de euros investidos 
na educação pela autarquia de Vinhais.
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Dia Mundial do Coração foi comemorado 
com atividades desportivas

Por iniciativa da “World Heart Federation” é assinalado 
o Dia Mundial do Coração, a 29 de setembro.

O principal objetivo destas comemorações é 
“reforçar a importância da prática de atividades 
físicas e desportivas e de um estilo de vida ativo para 
um melhor coração e uma vida mais saudável”.

Desta forma, a Câmara Municipal de Vinhais 
preparou atividades desportivas (Open Day ténis e 
hidroginástica) abertas a toda a população, que 
decorreram no Complexo Desportivo de Vinhais, 
durante a manhã de sábado, 29 de setembro de 2018.

Organizado pela ADJA - Montes de Vinhais 
decorreu, no mesmo dia, no Estádio Municipal, 
o V Vinhais Cup Montes de Sorrisos, um evento 
desportivo de cariz solidário, que juntou cerca de 
250 atletas de vários locais da região norte do país.
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Nasceu a 30 de outubro de 1928, na aldeia de Seixas, concelho de Vinhais. 
Foi ordenado Padre a 4 de abril de 1954 e celebrou a sua primeira missa a 
20 de abril de 1954 em Seixas. Por motivos de saúde, deixou o sacerdócio 
no ano de 2015.

Padre
Antero
Gomes

PERSONALIDADES 
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Antero Jesus Gomes nasceu na aldeia de Seixas, 
concelho de Vinhais, a 30 de outubro de 1928. O 
pai era natural de Soutelo e a mãe de Seixas, onde 
casaram e viveram toda a vida, juntamento com os 
seis filhos, entre os quais Antero Gomes. Atualmente, o 
Padre Antero vive nessa mesma casa com mais duas 
irmãs, onde reinam os laços de sangue, mas acima 
de tudo, a amizade, o carinho e a compreensão.

Filho de agricultores, Antero recorda que a mãe era 
também uma dona de casa excecional e lembra-se 
de a ver cozinhar para para muita gente porque na 
altura tinham muitas pessoas a trabalhar para eles.

Padre Antero com os irmãos, cunhados, primos, sobrinhos e sobrinhas netas

Padre Antero participou numa peça de teatro no 
Seminário
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O menino que viria a tornar-se Padre estudou em Seixas até 
à terceira classe, fez a 4ª em Santalha, e depois veio para o 
Seminário de Vinhais onde esteve 3 anos, passando depois 
9 anos no Seminário de Bragança.

Conta-nos que quando estava no seminário tinha muitos 
problemas de saúde e até chegaram a dizer-lhe que não 
iria longe, e diz: “Era e sou muito doente, mas graças a Deus 
cá estou, com os meus 90 anos.” Apesar da sua saúde 
frágil, depositou nas mãos de Deus a força de viver.

Para o Padre Antero, “A vida de Padre é excecional, é 
uma vida não comum aos seres humanos, aos homens, 
é uma escolha que muitas vezes faz pensar muito e eu 
pensei, pensei muito, era uma escolha que exigia ser feita 
em grande consciência. Na altura, nem me quis ordenar 
logo que concluí o seminário, nem quis outra atividade, 
que davam aos seminaristas que não se ordenavam ou 

porque não lhes davam ordem para ser ordenados ou 
porque simplesmente não queriam ser. Eu decidi vir para 
casa e pensar na minha vida, estava cheio de dúvidas e 
naquele tempo sofri muito até que por fim resolvi pedir a 
ordenação ao Senhor Bispo.” Ordenação essa que viria a 
obter a 4 de abril de 1954.

Quando saiu do seminário foi para a freguesia de Vilar 
Seco com as anexas de Gestosa e Passos de Lomba, 
e desde então andou sempre no concelho de Vinhais. 
Residiu quase sempre na casa atual, sendo que, durante 4 
anos, residiu em Vilar Seco, na Casa Paroquial que já não 
tinha grandes condições, mas não fazia diferença para o 
aconchego que era necessário. Mas quando a casa caiu, 
apesar de continuar a atender essa paróquia, foi residir 
para Seixas. Teve também as paróquias do Pinheiro e de 
Tuizelo.
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Diz que “há pessoas que falam de diferença entre 
paróquias; eu não notei diferença nem de gente nem de 
paróquias, gostei de todas onde estive. A maior dificuldade 
do Pinheiro era chegar lá, não havia estrada e eu tinha que 
ir a cavalo, a pé ou de motorizada, que também tive, mas 
não havia grandes caminhos para andar.”

Deixou as paróquias de Lomba em 1974, assumiu Tuizelo e 
as anexas junto com Seixas e o Pinheiro.

Chegou a ter 15 aldeias ao mesmo tempo. Ainda esteve 
assim por alguns anos, mas depois o número de aldeias 
foi reduzindo a pedido seu. Primeiro o Pinheiro e Tuizelo, 

ficando só com Santalha, até que há três anos deixou de 
paroquiar por motivos de saúde.

No início da sua atividade, realizava muitos casamentos, 
que foram sendo cada vez menos, pois “as pessoas em 
idade de casar começaram a ir embora, a emigração 
foi das principais razões para reduzir os casamentos; as 
pessoas modificaram e deixaram de querer casar pela 
igreja, mas nos primeiros anos que fui Padre havia muitos 
casamentos e batizados.”

De sorriso largo revela que “Tenho uma grande alegria 
e consolação de ter batizado um menino que sentiu a 
vocação e ordenou-se Padre. Batizei o Padre Fontoura que 
já esteve em Vinhais, e dizia em toda a parte que queria ser 
cónego. Reuníamos em bragança, onde agora já não vou, 
e ele dizia sempre que tinha sido batizado por mim. Estou 
muito satisfeito porque está a dar bem conta de si, está 
a mostrar-se um Padre com verdadeiro espírito sacerdotal; 
ainda agora foi para África ajudar o Padre Telmo Ferraz, 
que já tem 92 anos, que chamou o Padre Fontoura para 
o auxiliar na missão, estando agora responsável por 40 
meninos carenciados.

O Padre Antero conta ainda que: “Não tive assim vida de 
Padre como diz o nosso povo, porque quando vim para 
aqui continuei a ter a paróquia de Lomba e tinha que ir 
a cavalo ou a pé, tinha de continuar a atender lá, havia 
semanas inteiras que ia lá diariamente. Hoje em dia, tudo 
está diferente, no meu tempo não era permitido celebrar 
mais que uma missa, mais tarde duas. E assim se foi 
passando a minha vida, até que fui deixando as paróquias 
e agora vivo no descanso.”

Questionado sobre ter feito a escolha certa, responde: 
“Alguém saberá se foi ou não. Posso ter a certeza de que foi 
esta a vida que Deus queria de mim e em que me realizei 
melhor? Não lhe posso dizer, não experimentei outra. Mas 
que me sentia realizado na minha missão, isso sentia.
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Isaura Gomes

Tudo o que posso dizer do meu irmão é pouco para descrever o quanto significa para 
mim. Um filho e um irmão excelente, sempre muito presente, a mim ajudou-me muito, 
provavelmente se dependesse só dos meus pais não teria conseguido estudar, com o 
apoio dele consegui formar-me e ser professora, algo que gostava muito de fazer. Enquanto 
padre, sinto que cumpriu bem os seus deveres em todas as paróquias por onde passou 
e foi sempre muito dedicado ao que para além de ser uma profissão era a sua forma de 
estar na vida.

Fernanda Gomes

O meu irmão é e sempre foi um ser admirável. Somos próximos em idade, com uma 
diferença de pouco mais de dois anos e sempre fomos muito unidos, nós os dois e os 
restantes irmãos. Recordo com saudade as nossas brincadeiras de miúdos, a paciência 
que a nossa mãe tinha para os seus seis filhos e para as nossas brincadeiras. Tal como 
todos nós, tem o seu feitio, mas é muito bom lidar com ele. Eu só posso dizer muito bem dele, 
em todos os aspetos, não esqueço nunca o carinho e a bondade com que sempre tratou 
o meu filho, um menino/homem portador de deficiência, e o meu irmão sempre foi incrível 
na forma como o tratava. Enquanto padre foi sempre muito bom, as pessoas falavam-nos 
muito bem dele, e no meu entender soube sempre corresponder da melhor forma à sua 
missão, espalhar a palavra de Deus. 

Maria José Gomes Madureira

O tio Padre Antero é uma pessoa muito importante na minha vida. Tive o privilégio de 
passar muitos momentos da minha infância e juventude na companhia dele, momentos 
que foram determinantes para a minha formação como pessoa. Tanto a nível profissional 
como pessoal, ele foi sempre muito exigente com ele próprio e incutiu-nos, desde muito 
cedo, a mim, aos meus irmãos e aos meus primos, a ideia de que a vida exige muito 
de cada um de nós e de que nada se constrói sem esforço e sem sacrifício. Lembro-me 
quando me apoiava nos trabalhos de casa e numa das composições que tinha que 
apresentar, as vezes que escrevi, risquei, voltei a escrever, e ele continuava a dizer-me “ainda 
não está bem”, obrigando-me a reformular tudo e fazer de novo. Ensinou-nos sempre a 
procurar as respostas quando lhe apresentamos uma dúvida, obrigando-nos a pesquisar, 
na fonte, a proveniência das coisas. Tomo a liberdade de expressar “um grande obrigado” 
ao tio Padre Antero, em nome de todos os sobrinhos, porque tem sido um tio muito atento e 
carinhoso com todos nós, sabendo aproveitar os momentos de convivência para nos dar 
um ensinamento, enriquecendo sempre as nossas vidas. 
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Nelson Paçó

Que dizer do Senhor Padre Antero? Um Homem que assumiu e cumpriu a sua missão 
de forma incrível e muito dedicada. Trabalhámos em conjunto durante vários anos na 
comissão fabriqueira da Paróquia de Seixas, sempre foi cordial e cooperante com tudo o 
que se pretendia fazer nesta paróquia, nunca criou entraves a nada. Sempre amigo dos 
paroquianos.

Miquelina Alves

Eu conheci o Senhor Padre Antero quando ainda éramos crianças e desde então que 
convivemos. É um amigo. Sou zeladora da igreja de Seixas há mais de trinta anos e ele 
sempre foi simpático e disponível. Na minha opinião dedicou a sua vida à missão que lhe 
foi dada e cumpriu muito bem a sua tarefa.

Manuel Pires

Sempre tive boa relação com o Senhor Padre Antero. Fiz parte da comissão fabriqueira de 
Seixas durante cerca de 20 anos e nunca tive nada a reclamar sempre foi recetivo ao que 
era proposto. Um homem correto, educado, disponível para todos.

Luís Bebião

O Senhor Padre Antero foi sempre um bom padre, muito prestável, reconhecido e disponível 
para todos os seus paroquianos, de modo que, a população só tem que lhe agradecer 
todo o apoio e empenho para com a Paróquia de Santalha.
Além de ser da mesma freguesia que o Sr. Padre, e ele ter sido padre da paróquia que 
incluía a minha aldeia, sinto que o conheço desde sempre, pois foram muitos anos que 
esteve como padre da freguesia. Tive também o privilégio de trabalhar diretamente com 
ele enquanto fui presidente da assembleia da Associação Cultural e Recreativa de Santa 
Eulália, onde sempre nos ajudou e apoiou em tudo. Incentivava muito ao associativismo e 
ao convívio de todos.
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Nasceu na aldeia de Rio de Fornos e quis o destino que nascesse no dia 
da Nossa Senhora da Conceição, a 8 de dezembro de 1926. Foi ordenado 
Padre a 29 de junho de 1950, e celebrou a primeira missa a 2 de julho do 
mesmo ano. Após quase sete décadas a exercer o sacerdócio, conta, com 
orgulho mas sem qualquer vaidade, uma vida de aventuras, de amor e 
dedicação ao próximo.

Padre
Manuel 
Gomes
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Manuel dos Santos Gonçalves Gomes nasceu a 8 
de dezembro de 1926 na pequena aldeia de Rio de 
Fornos, freguesia de Vinhais, de onde eram naturais 
os seus pais e onde cresceu acompanhado pelos 
seus 9 irmãos, sendo 5 rapazes e 5 raparigas. Filho de 
lavradores, gente muito trabalhadora, cedo recebeu 
os valores essenciais à construção do caráter do ser 
humano.

Oriundo de uma família cristã, ir para o seminário foi 
inicialmente ideia dos pais, influenciados por um tio, 
irmão do pai, também ele Padre. Tinha então 10 anos 
quando iniciou os estudos no Seminários de Vinhais 
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e onde frequentou os estudos eclesiásticos. Posteriormente, 
foi para o Seminário de Bragança, onde se ordenou a 29 de 
junho de 1950, tendo celebrado a primeira missa a 2 desse 
ano. Dois dos irmãos frequentaram também o seminário 
mas não continuaram os estudos até à ordenação. Apesar 
de ter ido para o Seminário por vontade dos pais, diz com 
grande certeza que a opção acabou por ser dele próprio, 
pois sentiu a vocação que o levou a ser Padre, sentindo-se 
muito realizado com a vida de sacerdote e na missão que 
tinha iniciado.

Veio depois para o Seminário de Vinhais, ainda muito novo, 
com 24 anos, onde lecionou música, latim e geografia. 
Passados 4 anos, recebeu ordem do Senhor Bispo para ficar 
encarregue da paróquia de Vale de Janeiro e Curopos, 

onde esteve 7 anos.

Aquando da Guerra Colonial, que decorreu entre os anos 
de 1961 e 1974 e que era o conflito entre as Forças Armadas 
Portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de 
libertação das antigas províncias ultramarinas de Angola, 
Guiné-Bissau e Moçambique, foi indicado pelo Senhor 
Bispo para acompanhar as tropas e assim fez. Foi Capelão 
Voluntário em Angola em 1962, onde fez duas comissões 
de serviço. Passou depois para Cabo Verde, onde fez mais 
duas comissões, regressando a Vinhais em 1970. Em Angola, 
a 1ª comissão que fez foi dura, o batalhão esteve numa 
zona difícil. Continuou por lá cerca de dez anos, como 
nos conta: “gostava daquela vida, dava-me bem com os 
militares, quer fosse com os soldados ou os oficiais e eles 
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comigo. Fazia tudo que podia, se era suficiente talvez não, 
mas era o que podia fazer.” Acrescenta ainda que: “Aquela 
vida era uma vida diferente, ia visitar os destacamentos das 
diversas ilhas e gostava de lá estar, das pessoas e da minha 
missão. Agora aqui estamos até que Deus nos chame; não 
tenho pressa nenhuma, mas quando Deus me chamar, 
terei que ir”

Quando regressou em 1970, foi para o Colégio São João 
de Brito em Bragança onde esteve 4 anos como prefeito e 
professor de matemática. No fim dos 4 anos, foi novamente 
para o Seminário de Bragança, onde exerceu as mesmas 
funções do colégio e onde também era cónego. Foi 
também professor de Religião e Moral na escola Emídio 
Garcia em Bragança a partir de outubro de 1970. 
Posteriormente, recebeu ordem para regressar a Vinhais 
e paroquiar as freguesias que já conhecia e a que foram 
acrescentadas, sendo então Vale de Janeiro, Curopos, 
Alvaredos e Sobreiró de Baixo com restantes anexas.

Além de ser pároco, dava também aulas na Escola de 
Vinhais de Religião e Moral. Quando morreu o Sr. Padre 
Joaquim, responsável pela paróquia de Candedo, o Sr. Bispo 
encarregou-o também dessa paróquia de Candedo com 
as anexas de Espinhoso e Aboá, onde esteve até há mais 
ou menos um ano, quando, devido a problemas cardíacos, 
saiu dos serviços de forma voluntária. Atualmente, e num 
tom de voz que aparenta calma e tranquilidade, diz: “Sinto-
me bem, graças a Deus, mas já são 91 anos, quase 92.”

Recorda com saudade a sua atividade enquanto professor, 
algo que gostava muito de fazer, principalmente das aulas 
de Religião e Moral. Diz com um brilho nos olhos que: 
“hoje em dia vejo alguns dos meus alunos e recordo esses 
tempos; foram muitas crianças que passaram nas minhas 
aulas, quer em Vinhais quer em Bragança, com quem tive 
sempre uma boa relação e eles comigo.”

A melhor recordação que tem da profissão é a de Angola. 
Foi para lá voluntário, e teve a possibilidade de ingressar 

no quadro, só não o fez porque na altura os pais já tinham 
alguma idade e quando Manuel Gomes se ausentava era 
um problema, diz por entre sorrisos que: “quase tinha que 
lhes mentir. Gostava muito, de lá estar.”

Gosta de ler, mantém-se atualizado com a leitura do jornal 
diário e confessa sentir muita tristeza com o mundo em 
que vivemos, diz que: “as civilizações se vão gastando e 
os valores se vão perdendo. Há 40/50 anos, o mundo era 
diferente mas a comunicação também quase não existia, 
as coisas não se sabiam com tanta facilidade.”
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Teresa Pona

Sendo eu a irmã mais nova, do ramalhete de dez irmãos, não poderia deixar de estar 
presente, neste momento, para agradecer e enaltecer o exemplo que foi para mim, o meu 
irmão Padre Manuel. Nele encontrei um protetor, um amigo e um conselheiro. É sempre 
com orgulho que digo ter um irmão sacerdote 
Aliado à sua missão sacerdotal o Padre Manuel vive um amor incondicional à família 
estando presente nos maus e bons momentos.
Não tive a felicidade de o ter fisicamente presente no meu casamento, mas sei que, lá em 
África, estava unido espiritualmente a toda a família.
Em compensação, celebrou as minhas Bodas de Prata, as de Ouro, os casamentos das 
minhas duas filhas e o Batizado dos meus nove netos.
Por tudo o que és para mim, a muito obrigada.

Gorete Gonçalves

Um Homem de princípios e valores, enriquecendo todos os que o rodeiam. 
Bom Pároco, bom amigo, bom vizinho, honesto e trabalhador. 
Sempre disponível para auxiliar o próximo.

Marisa Gomes

O tio padre Manuel pautou a sua vida pela dedicação aos outros, nomeadamente aos 
seus  queridos paroquianos que ao longo de várias décadas serviu e serve com toda a 
dedicação e amizade. Levando uma palavra de fé, conforto e alento a todos eles.
Destaco  a partida para Angola e Cabo Verde  em 1962 onde foi Capelão Militar. Dessa 
experiência trouxe as mais diversas vivências enriquecedoras que sempre transmitiu com 
o maior orgulho, pois contribuiu para que fosse um homem ainda melhor e um pároco de 
excelência.
Hoje a caminho dos 92 anos de idade continua a ser um exemplo na nossa família, mas 
sobretudo na comunidade.
A notável jovialidade e carinho com que abraça cada dia e cada um de nós é sem dúvida 
uma inspiração, referência e motivo de orgulho.
Obrigada tio.
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Natália Pona

Pediram-me para escrever um pequeno texto sobre o meu tio Padre Manuel, mas é difícil 
porque tudo, no meu tio, é grande… É grande a bondade, é grande o altruísmo, é grande 
a coragem e é grande o amor! Ao longo destes quase 92 anos de vida, o meu tio tem sido 
um exemplo de aceitação. Homem de caráter, de olhar meigo, soube sempre unir a família 
e impor-se pelo exemplo. Conheço este senhor há 50 anos e, desde miúda, habituei-me a 
ouvir relatos das suas aventuras no Ultramar e de outras histórias que nos enchem a alma 
e nos fazem acreditar que o valor das pessoas se mede em amor e simplicidade. Para nós, 
sobrinhos, mas acredito que também para os irmãos, e para tantos paroquianos que o têm 
acompanhado ao longo desta vida cheia de tanto, o meu tio é um verdadeiro patriarca. 
Aquele que concilia, que ajuda, que encoraja e que dá a mão. Assim é este senhor, que à 
semelhança dos seus irmãos, veio ao mundo com o propósito de servir os outros. Obrigada, 
querido tio, por estar sempre ao nosso lado! 
A si, a quem tanto devo, deixo um abraço carregado de amor e admiração. 

Sandrine Cunha

Foi enquanto membro da Comissão de Festas em honra da Na. Senhora da Saúde que lidei 
mais de perto com o Sr. Padre Manuel. Foi pároco da minha aldeia (Vale de Janiero) por 
mais de 60 anos e todos gostam dele. Sempre foi honesto e boa pessoa. Sempre teve para 
nos dar um gesto de carinho, uma palavra de conforto e coragem. Para ele nunca nada 
estava mal, o que contava era a intenção.

António Silva

Prezo-me de falar um pouco da vida do Sr. Padre Manuel Gomes.
Falar do Pe. Manuel é falar de uma pessoa muito inteligente, de um coração bondoso e 
sempre bem disposto, escolheu a vida de sacerdote que dedicou sempre a servir a Deus. 
Quis alistar-se no serviço militar embarcando como voluntário para a ex. províncias 
ultramarinas, aí cumpriu três comissões como capelão, serviço que sempre desempenhou 
com vontade, coragem e valentia com as tropas dialogava como se estas fossem oficiais, 
não as diferenciava.
No regresso ao continente foi servir as paróquias de Alvaredos, Curopos, Candedo, vale de 
Janeiro e Sobreiró de Baixo, servindo-as sempre com amor zelo e dedicação. 
Para nós paroquianos era uma delícia de pessoa, brincando e divertindo-se com todos.
Recentemente viu-se obrigado a interromper a vida sacerdotal, atendendo à bondade do 
seu coração ainda agora visita os seus paroquianos, deliciando-os com a santíssima missa 
dominical.
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Paula Pisco

É, para mim, um privilégio poder escrever sobre um Ser Humano tão especial.
O Tio Padre Manuel, como é conhecido entre nós, é uma das pessoas extraordinárias que 
têm o Dom de, silenciosamente, modificar para sempre as nossas vidas.
A construção da nossa personalidade, a definição dos nossos valores e princípios são fruto, 
em grande parte, da influência da nossa família, e neste importante campo da minha vida, 
e do crescimento dos meus três filhos, e até no convívio com o meu marido, o Tio Padre 
Manuel tem sido um pilar de formação, um exemplo a seguir.
O nosso Tio Padre Manuel celebrou o nosso casamento e acolheu pelo sacramento 
do Batismo, no seio da família Cristã, os nosso três filhotes, que o Adoram! E, porque nos 
presenteou com esta dádiva de disponibilidade do seu tempo, estaremos sempre gratos; 
pois aqueles que o conhecem sabem que este Homem nunca tirou férias, nem faltou aos 
seus compromissos, mesmo que tivesse que enfrentar adversidades climáticas, de distância 
ou de doença.
Esteve sempre ao serviço do Outro. Esta sua atitude de doação não provem da 
particularidade de ser um sacerdote, é-lhe intrínseca, faz parte da sua forma de estar na 
vida.
É um homem silencioso, porque reservado, nunca escolhendo os holofotes da fama, mas 
sempre presente, sempre um exemplo, e pela sua existência especial torna-se notado, pois 
é sábio na partilha das suas convicções e experiência de vida que com tranquilidade nos 
contagia.
Um irmão e filho exemplar que procurou corresponder constantemente ao afeto e respeito 
que recebeu no núcleo familiar.
Não perseguiu grandes sonhos para estar presente para os seus.
Aos 90 anos e ainda ativo foi acometido de doença grave, e a sua grande preocupação 
era o desamparo em que deixou os seus “rebanhos”, como “bom pastor de almas” que 
sempre foi.
Com graça lembrei-lhe que ninguém se reforma aos 90 anos e que já estava na altura de 
uma vida menos atribulada de condução entre aldeias distantes, retorquiu apenas com o 
olhar o desalento de ter que parar. Silenciei-me.
De facto, este Grande e Simples Homem nunca se reformará da arte de ser uma boa 
pessoa.
Por tudo o que é para todos nós, muito, muito obrigado.
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Ao escrever sobre o Padre Manuel e sobre o Padre Antero aquilo que me ocorre de uma forma imediata é uma 
palavra de agradecimento, de agradecimento pelo trabalho, pela dedicação por tudo aquilo que fizeram ao 
longo de muitos anos pelo nosso concelho.

Mais importante do que falar deles é fazer aquilo que continuo a gostar muito que é ouvi-los, com a sua simplicidade, 
com a sua humildade e com a sua imensa sabedoria.

São duas pessoas que amam muito esta terra, que falam dela com carinho, com alegria e com paixão, foi com 
estes sentimentos, que sempre viveram, sempre trabalharam e sempre estiveram ao lado das pessoas.

Peço por isso a Deus que os ajude para eles continuarem por muitos anos entre nós a ser as pessoas que são e 
sempre foram.

Mais uma vez, obrigado aos dois.
Um abraço de amizade

Luís dos Santos Fernandes

“Uma palavra de 
agradecimento”
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Há quantos anos existe a Adega Cooperativa 
do Rabaçal? Com quantos associados iniciou e 
quantos tem neste momento?

A Adega Cooperativa do Rabaçal, CRL foi fundada 
no ano de 1979, com 22 associados e tem 
atualmente 520, sendo que, destes, colocam uvas 
na adega cerca de 400.

Com que finalidade foi criada esta cooperativa?

Esta cooperativa foi criada com o intuito de receber 
a produção de uvas dos agricultores desta região, 
pois eles tinham que se deslocar a Bragança para 
entregar as uvas. Assim, foi pensado por um grupo 

de agricultores construir esta Adega na aldeia de 
Rebordelo, que era um local mais central e também 
a Junta de Freguesia da altura teve um papel 
fundamental em todo o processo ao doar o terreno 
para a construção do edifício. Sendo as uvas um 
produto que existe em grande quantidade aqui na 
região, pensou-se na criação desta cooperativa, 
o que beneficiou muito os sócios, devido à sua 
proximidade com as diversas aldeias e à grande 
fonte de rendimento em que se tornou.

Os associados são só de Rebordelo? Se não, de 
que outros locais provêm?

Não. Os nossos associados são do Concelho de 

FRANCISCO
CUNHA
Presidente da Adega 
Cooperativa do 
Rabaçal

Adega Cooperativa do Rabaçal - Rebordelo
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A Adega Cooperativa do 
Rabaçal , fundada em 1979, 
é um dos principais agentes 
económicos da concelho, com 
marcas próprias, exporta para 
os quatro cantos do mundo.

Vinhais, Concelho de Mirandela, Concelho 
de Valpaços e Concelho de Macedo de 
Cavaleiros.

Como funciona a Adega Cooperativa do 
Rabaçal?

A Adega recebe as uvas dos seus associados, 
faz a sua transformação em vinho, depois tem 
como finalidade vender o vinho ao melhor 
preço possível através de garrafa, bag-in-box 
e uma parte a granel, para poder pagar as 
uvas aos associados ao melhor preço. Tem 
diariamente 3 funcionários, e na altura da 
campanha das vindimas trabalham mais 9 
pessoas.



58 | Boletim Municipal

Fomos fazer uma visita à Adega Cooperativa do 
Rabaçal, acompanhar as vindimas e o processo 
de transformação das uvas no vinho que sacia os 
paladares de quem o bebe.
A Adega Cooperativa do Rabaçal, CRL, celebra no 
próximo ano 4 décadas de uma existência profícua 
e muito positiva. A história iniciou com pouco mais de 
22 associados e hoje conta com mais de 500.
A excelência dos vinhos que produz tem encontrado 
reflexo na quantidade de prémios e distinções 
que tem recebido ao longo destes anos, fruto da 
qualidade da matéria-prima, produzida numa 
região em que o microclima é favorável, bem como 
do xisto encontrado nos solos, o que resulta numa 

combinação perfeita para a suprema qualidade 
destes vinhos.
Esta adega foi criada com objetivos vários, sendo 
que os principais eram escoar o produto e maximizar 
a economia do concelho, facilitando o processo 
de transformação do vinho aos agricultores. Esta é 
atualmente uma das maiores indústrias do concelho 
de Vinhais e um dos motores da economia vinhaense.
A aposta na inovação e na aplicação de novas 
tecnologias tem sido uma constante, apostando 
numa abordagem perspetiva futurista, mas sem 
esquecer as origens e o processo tradicional do 
fabrico de vinho.
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Qual é a importância da Adega Cooperativa do 
Rabaçal no concelho de Vinhais?

A Adega do Rabaçal é uma das poucas indústrias 
existentes no concelho de Vinhais, que, ao longo dos 
anos, tem contribuído com a criação de emprego 
e riqueza para este concelho, sendo também uma 
fonte de rendimento para muitas famílias.

O que é que distingue o vinho transmontano dos 
restantes?

O que distingue os vinhos de Trás-os-Montes dos 
outros é o nosso microclima que é único no país e 
também os solos compostos por xisto que existem 
na nossa região.

Qual é a produção média anual (kg de uva 
branca e tinta)?

A nossa produção média anual é cerca de 1 milhão 
e 700 mil kg, dos quais a uva tinta representa entre 
60 a 70%, e a uva branca entre 30 a 40%.

Quantas marcas de vinho saem da Adega?

Desta Adega saem três marcas: o “Poulinho” 
que embalamos em bag-in-box, o “Seixedo” e o 
“Encostas do Trogão” que é engarrafado.

A Adega já recebeu prémios? Quais e de que 
entidade?

Sim, diversos prémios. Medalhas de ouro, de prata 
e diplomas de mérito, do concurso Nacional de 
vinhos e do concurso de vinhos de Trás-os-Montes. 
Ainda no concurso de vinhos de Trás-os-Montes 
de 2018 ganhámos uma medalha de ouro com 
o vinho “Encostas do Trogão” DOC Trás-os-Montes 
Reserva Tinto 2015.

Onde se pode adquirir o vinho da Adega?

O nosso vinho pode ser adquirido nas nossas 
instalações e em todo o território nacional, pois 
encontra-se à venda em várias grandes superfícies. 
Internacionalmente, pode ser encontrado no Brasil, 
Angola, Luxemburgo, França e Polónia.
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 PELAS FREGUESIAS

1 - Beneficiação exterior do Jardim de Infância
2 -  Colocação e calcetamento de guias
3 - Melhoria da drenagem de águas pluviais

Agrochão

1

2 3
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1 - Beneficiação da Casa do Povo - Candedo

Candedo

1

1 - Limpeza de caminhos rurais 

Celas

1
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Edrosa
1 - Limpeza de caminhos rurais - Melhe/Edrosa
2 - Construção de muro de suporte - Edrosa

1

2
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Ervedosa
1 - Calcetamento junto ao Centro de Dia - Ervedosa
2 -  Melhoria do abastecimento de água - Falgueiras
3 - Limpeza de caminhos rurais em toda a freguesia

1

2 3
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Paçó
1, 2 e 3 - Calcetamento de caminhos e bermas - 
Paçó

1

2
3
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Penhas Juntas
1 - Conclusão da beneficiação da Junta de 
Freguesia
2 - Limpeza de caminhos rurais

2

1
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Rebordelo

1 e 4 - Reforço de energia elétrica (PT) e ramal de luz 
elétrica para o Bairro da Nossa Sra da Penha de França
2 - Limpeza e alargamento dos caminhos agrícolas de 
toda a freguesia
3 - Construção de muro de suporte de terras, no caminho 
do Medo;
5 - Limpeza dos acessos ao rio Rabaçal para banhos;
6  e 7 - Colocação de reforço de energia elétrica (PT),  
no caminho do Bobedo e ramal de luz para armazéns 
agrícolas.

1

2 3
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Santalha
1 -  Arranjo de fornos comunitários - Seixas
2 - Calcetamentos em Seixas 
3 - Execução de muros de suporte/vedação junto 
ao largo da festa - Santalha

1

2 3
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4

5 6

4 - Requalificação da cobertura e arranjo interior da 
igreja de Santalha 
5 - Execução de espaço para jogos tradicionais - 
Santalha 
6 - Limpeza de caminhos rurais
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Vila Verde

1 - Encaminhamento de águas pluviais - Vila Verde
2 - Limpeza de caminhos rurais em toda a freguesia
3 - Arranjo interior de igreja - Prada

1

2 3
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Vilar de Ossos

1 - Construção de muro de suporte - Lagarelhos
2 - Arranjo do cruzeiro e zona envolvente - Vilar de 
Ossos

1

2
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Vilar de Peregrinos

1 - Alargamento da entrada do largo da festa - Vilar 
de Peregrinos
2 - Construção de muro de suporte de terras - Cidões

1

2
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Vilar Sêco

1 e 2 -  Calcetamento de guias e bermas - Vilar Sêco
3 - Ampliação do cemitério - Gestosa

1

2 3
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Vinhais

1 - Manutenção do revaldo do Estádio Municipal
2 - Repavimentação de algumas ruas - Vinhais
3 - Construção de passeios na ligação do Bairro da 
Ucha à Portela dos Frades
4 - Construção de passeios - Portela da Vila
5 - Limpeza de caminhos rurais

1

32



Viver Vinhais |  77 

4

7

5

UF SOEIRA, FRESULFE E 
MOFREITA
1 -  Construção de muro de suporte de terras - Soeira

1
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UF Moimenta e 
Montouto
1 -  Limpeza de caminhos rurais

1

UF Quirás e Pinheiro 
Novo
1 - Beneficiação de lavadouro - Pinheiro Novo
2 - Asfaltamento da Estrada Municipal 509 de Seixas 
ao Pinheiro Novo
3 - Requalificação do espaço público: colocação 
de mesas e bancos de jardim - Vilarinho de Lomba
4 - Calcetamentos em Vilarinho de Lomba
5 - Limpeza de caminhos e bermas

1
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2

5

3

4 5
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UF Travanca e Santa 
Cruz 
1 e 2 -  Calcetamento de bermas - Travanca
3 - Construção de passeios - Travanca
4 - Construção de rampa de acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida - Junta de Freguesia de 
Travanca
5, 6 e 7 - Beneficiação de tanques - Santa Cruz

1

32
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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 Unipes-
soal Lda

Edral 936583223

Américo Fernandes & Filhos, Lda Quirás 933610122

Ângelo Carlos Seixas Agrochão 278349393

António Adolfo do Vale Ervedosa 278349147

Asdrubal 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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  Paços do Concelho - 273 770 300 
  Receção – 273 770 140| Armazém – 273 770 306 

Segurança Social de Vinhais 300 516 247

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
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