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Editorial
São 05h00 da tarde do dia 5 de
julho do ano de 2015.
Cheguei agora mesmo a casa. Encosto-me numa cadeira, descalço-me, desaperto a camisa e deixo
que os olhos levemente espreitem
a escuridão do descanso.
Estou exausto, com muito calor.
Afinal passei o dia, tal como os
outros, como milhares de pessoas,
ali bem perto, onde, disse-me uma
senhora amiga, desde tempos imemoriais, o Santo António contempla a vila, abençoa o vale do rio
Tuela e vigia, de vez em quando,
uns namoricos que por ali vão aparecendo.
Lindo, magnífico, o mais encantador de todos, é este recinto
do Santo António de Vinhais. De
certeza que nunca serei santo (nem
aceitaria essa responsabilidade),
mas se por magia tal acontecesse,
roubaria a capela ao António, ao
Santo António e ali viveria! É que
pelo menos, uma vez por ano, seria
visitado pelos amigos, por milhares
de homens, mulheres, de jovens,
de crianças…pelo povo, pela gente
da minha terra.
Bendito seja o Encontro de Gerações do Santo António de Vinhais.
Esta é, na verdade, uma grande
obra, a maior e importante de todas as obras.
Por instantes quero adormecer e

descansar um pouco. Não está fácil.
Não consigo parar de sentir a brisa
que me invadiu o rosto quando o
senhor Padre Luís Morais iniciou
a Santa Missa. Não consigo parar
de ver a juventude das feições dos
mais idosos. Impressiona-me a devoção destes homens e mulheres,
o respeito pela vida, pela fé que
os conduz, pela esperança que os
norteia.
É gente, são pessoas. Somos todos nós, o povo todo. Ali estamos
uma vez por ano e cada vez somos
mais.
Não me saem palavras para ilustrar a dedicação, o trabalho e o
afinco dos elementos das Juntas
de Freguesia, dos funcionários e
de todos os colaboradores. Esturram-se agarrados aos fogareiros
das sardinhas para que nada falte,
para que tudo esteja em ordem e a
horas, como se estivessem a preparar o melhor manjar para o Rei
mais importante de todos os tempos e de todo o mundo.
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Sim. A cada um que serve, serve o
seu Rei, a sua freguesia, o seu território. E eles, autarcas das juntas
são agora servos do povo.
Aparentemente está tudo ao contrário... Qual o quê ao contrário!
Cada autarca cumpre religiosamente o seu destino: servir o seu
povo, servir o seu vizinho, servir
o seu mundo. Servir em nome do
povo e para o povo.
Como faço todos os anos e com
muito gosto e prazer, visitei todos
os presentes, passei por todas as
mesas, cumprimentei a todos. E
cumprimentaria muitos mais, cada
vez com mais gosto e prazer e ali
ficaria toda a tarde.
É que ninguém imagina o que sentimos quando abraçamos um “velhote” que conhecemos e estimamos há anos, ninguém imagina o
que é sentir o rosto de veludo de
uma velhinha que nos segreda ao
ouvido “como estão os seus meninos?” ou de uma outra que, retirando da sua carteirinha preta um
pacotinho de bolacha Maria, do
qual ela própria já tinha comido algumas, possivelmente pela manhã
e durante a viagem, no-lo empurra
para o bolso, “vá comendo, vá comendo uma bolachinha” e logo ali,
bem à sua
frente, lhe faço a
vontade e mastigo de facto a bolachinha Maria...
O que se sente, o que se sente...
sente-se a força, a importância da
simplicidade, da amizade, do compromisso... a força da nossa gente.
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A força deste Encontro de Gerações
do Santo António de Vinhais.
Parece-me que passei pelas brasas...
Acordei calmo, tranquilo, com um
bem-estar igualzinho ao que senti
em cima do palco enquanto decorria
a Santa Missa.
É que não há maior felicidade do
que
sentirmos a felicidade dos
outros. E senti-la profundamente e
sempre…
Obrigado, obrigado, obrigado,

Américo Pereira, Presidente da Câmara

Festa da Castanha 2014
Cerca de 40 mil pessoas acorreram a Vinhais
para visitar a nona edição da Rural Castanea Festa da Castanha, que decorreu de 24 a 26 de
outubro, tendo-se já assumindo como um dos
grandes eventos realizados no nordeste transmontano.
As condições climatéricas que se fizeram sentir, aliadas ao excelente cartaz, à inovação
que ano após ano é introduzida na orgânica
do certame e ao produto de qualidade que só

Concurso Doçaria de Castanha
Categoria 1 (Bolos fatia)
1º lugar – Silvina Canteiro
2º lugar – Marcela Alves
3º lugar – Isabel Pereira
Categoria 2 (Pudins)
1º lugar – Matilde Pereira
2º lugar – Maria Madalena Gomes
3º lugar – Flormêndoa
Categoria 3 (Bolos pequenos, bolachas e biscoitos)
1º lugar – Maria do Carmo Sousa
2º lugar – Ana João Alves
3º lugar – João Luís Aboim
Categoria 4 (Compotas e conservas)
1º lugar – Patrícia Canteiro
2º lugar – Silvina Canteiro
3º lugar – Isabel Rodrigues

Vinhais pode oferecer, fizeram chegar milhares
de pessoas vindas um pouco de todo o país e
da vizinha Espanha.

FEIRAS

RuralCastanea

Foram três dias onde não se viu nem se ouviu falar de crise, em que a castanha passou
a assumir um papel de destaque, quer na comercialização, na gastronomia e nos doces,
integrando-se na estratégia de promoção dos
produtos locais que a autarquia de Vinhais tem
vindo a desenvolver.

Concurso de Castanha
Variedade longal
1º lugar – Maria de Lurdes Diegues – Paçó
2º lugar – Aniceto Ferreira – Zido
3º lugar – Ana Santos – Rebordelo
Variedade boaventura
1º lugar – Aniceto Ferreira – Zido
2º lugar – José Agostinho Afonso – Vinhais
3º lugar – Ana Santos – Rebordelo
Variedade judia
1º lugar – José Agostinho Afonso – Vinhais
2º lugar – Umbelina de Jesus Alves – Nunes
3º lugar – Irene Pires – Vilar Seco
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FEIRAS
FEIRAS

Feira do Fumeiro
5 a 8 de fevereiro

Esta foi, provavelmente, a melhor edição de
sempre da Feira do Fumeiro. De 5 a 8 de fevereiro passaram pelo certame cerca de 70
mil pessoas, números surpreendentes para
um evento gastronómico que se realiza num
concelho de interior que, apesar de já ter
bons acessos, continua afastado dos grandes
eixos rodoviários. Estes números não resultam de uma qualquer ação de promoção
pontual melhor conseguida, mas da afirmação da qualidade do evento, da organização,
da excelência dos produtos que aqui se comercializam e do trabalho de divulgação permanente e continuado, que se faz com especial incidência nos meses que antecedem a
feira mas também ao longo de todo o ano.
Marcaram presença 70 expositores que ali
venderam os seus produtos, exibindo selos
de Indicação Geográfica Protegida (IGP) ou
Denominação de Origem Protegida (DOP),
que são a maior garantia da sua qualidade.
Ao lado do pavilhão do fumeiro, no pavilhão
gourmet, uma grande diversidade de produtos também certificados, como o vinho,
azeite, mel, compotas, queijos, carnes, entre
outros, marcaram presença num espaço com
46 expositores. O pavilhão de artesanato
abriu-se também para empresas e institu8|
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ições, sendo 80 os participantes com artesanato, produtos e serviços prestados neste
território.
Noutra zona do Parque Municipal de Feiras e Exposições, numa área de mil metros
quadrados, as “Tasquinhas” foram o espaço
privilegiado para experimentar e saborear o
melhor da gastronomia regional transmontana e, ao lado, no pavilhão de espetáculos,
também marcam presença 15 expositores,
com produtos alimentares e bebidas, para
pequenas merendas e provas de degustação.
Dois momentos altos da Feira do Fumeiro
são sempre o concurso do melhor salpicão e
o concurso de suínos de raça Bísara.

FEIRAS
Concurso do melhor salpicão 2015
1.º Classificado – Natália Vaz – Fresulfe
2.º Classificado – Manuel Pires – Seixas
3.º Classificado – Isabel Gonçalves – Nunes
4.º Classificado – Isilda Gonçalves – Nunes
5.º Classificado – Idalina Afonso – Cabeça de Igreja
6.º Classificado – Graça Ferreira – Vilar de Lomba
7.º Classificado – Irene Pires – Gestosa
8.º Classificado – Farnel Transmontano – Ousilhão
9.º Classificado – Maria Lurdes Diegues – Paçó
10.º Classificado – Luzia Fernandes – Tuizelo
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Feira Franca da Moimenta
O fim de semana de 25 e 26 de abril levou, novamente, à aldeia da Moimenta mais uma edição da
Feira Franca. Além da habitual animação musical, tasquinhas, artesanato e exposição de máquinas
agrícolas, destacou-se o concurso de cão de Raça Podengo, o concurso do Cão de Gado Transmontano, o VI Concurso de Gado Bovino de raça Churra Galega Bragançana e uma Chega de Touros de
Raça Mirandesa.

Feira dos Produtos da Terra
Ervedosa
Todos os anos a Ervedosa mostra o que de melhor se produz naquela freguesia do sul do concelho.
Este ano o evento decorreu nos dias 27 e 28 de junho e contou com muita animação permanente
e uma grande mostra e venda de produtos regionais.
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A 52ª edição da Feira Nacional de Agricultura
aconteceu em Santarém, entre os dias 6 e
14 de junho. O Porco Bísaro, raça autóctone
portuguesa, não podia ficar à margem deste
acontecimento e, tal como nos anos anteri-

serve como incentivo para a sua preservação e melhoramento. Foram apresentados
40 animais, distribuídos por seis secções,
três para o sexo masculino e três para o
sexo feminino. Estiveram presentes suínos

ores, rumou até ao quente Ribatejo. Durante
os 9 dias do certame, o porco bísaro esteve
representado por uma “comitiva” de 40 distintos exemplares, expostos ao lado dos seus
compatriotas do sul, os porcos alentejanos.

pertencentes a criadores de Trás-os-Montes, Minho, Beira Interior e Beira Litoral.

Além da exposição de suínos, a ANCSUB esteve também representada com
um stand promocional da raça e dos seus
produtos, que deram nome aos tão afamados enchidos do Fumeiro de Vinhais IGP.

Depois de avaliados por um júri independente, constituído pelo Dr. Francisco Neto
(UTAD), a Dr.ª Filomena Afonso (DGAV)
e o Dr. Simões Monteiro (FPAS), procedeu-se à respetiva classificação, tendo
sido atribuídos 18 prémios aos primeiros
três classificados de cada secção presente a concurso, no valor de 1690,00€.

À semelhança de anteriores edições, a ANCSUB organizou, com o apoio da Câmara
Municipal de Vinhais, o 17º Concurso Morfológico Nacional de Suínos de Raça Bísara.
Este evento, que faz parte do programa oficial da Feira, é um instrumento de primordial importância para a promoção da raça e

A par da representação institucional, a ANCSUB, à semelhança dos anos anteriores,
organizou uma excursão para os seus associados. Este ano participaram cerca de 50
agricultores, que assim tiveram a oportunidade de visitar o maior certame agrícola que
se realiza no país.

FEIRAS

Feira Nacional de Agricultura
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FEIRAS

Feira do Mundo Rural
Vinhais foi o município convidado pela Câmara Municipal do Porto para participar na 12.ª edição da Feira
do Mundo Rural.
O evento decorreu na Quinta de Bonjóia, nos dias 5, 6 e 7 de junho, durante os quais o município de
Vinhais esteve em destaque numa ação de promoção territorial e de divulgação dos produtos locais com
as exposições “Vinhais, Capital do Fumeiro” e “Vinhais, uma Terra dos Diabos!”, com animação assegurada pelos Gaiteiros de Zido e pelos Caretos de Vila Boa.

TURISMO VINHAIS

O investimento na área da educação continua
como uma das prioridades da autarquia. Além
dos habituais apoios com transportes escolares,
refeições, manuais escolares e AEC, a Componente de Apoio à Família, no Pré-escolar, viu
alargado o período de funcionamento durante
as paragens de atividades letivas com fornecimento gratutito de refeições.
Além destes apoios a autarquia criou um novo

diploma que institui o Prémio Municipal Dr. Álvaro Leite e que prevê a atribuição de um prémio monetário de 500€ a todos os alunos que
tenham completado o seu percurso escolar em
Vinhais e tenham entrado na Universidade pública, em Portugal, no curso de Medicina.
A par deste prémio continua a ser atribuído o
Prémio Municipal de Mérito Escolar que no ano
letivo 2013/2014 ficou assim distribuído:

4.º ano

Alexandra Reis Pinto

5,00

50,00€

4.º ano

Jéssica Rodrigues dos Santos

5,00

50,00€

5.º ano

Mafalda de Miranda Nogueira

5,00

75,00€

5.º ano

Luís Guilherme Alves Afonso

5,00

75,00€

6.º ano

Soraia Afonso Fernandes

4,6

100,00€

6.º ano

João Pedro L. Fernandes

4,6

100,00€

7.º ano

Jorge Ventura Manuel

4,8

250,00€

8.º ano

Ana Carolina B. Maldonado

4,36

300,00€

9. º ano

João Luís Fernandes Jesus

4,6

350,00€

10.º ano

Daniela Inês Figueiredo Pires

19,14

400,00€

11.º ano

Ana Teresa Morais Magalhães

17,28

225,00€

11.º ano

Diana Rodrigues Carneiro

17,28

225,00€

12.º ano (Ciências)

João Pedro Rodrigues Garcia

17,2

250,00€

12.º ano (Ciências)

Mariana Isabel F. Martins

17,2

250,00€

12.º ano (Human.)

Cristiana Santos Gonçalves

14,6

500,00€

Total atribuído

EDUCAÇÃO

Prémio Municipal de Mérito Escolar

3 200,00€
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CULTURA

Centro Cultural
Solar dos Condes de Vinhais
A diversidade de atividades culturais promovidas pelo Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais
continua a oferecer um cartaz trimestral atrativo e abrangente que passa por exposições, teatro,
espetáculos musicais, dança, marionetas, conferências, magia entre outros.
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O Entrudo regressou a Vinhais com
um desfile organizado pela Associação Cultural do Calvário, que recriou
o antigo cortejo com o Rei Momo no
esquife, a guarda, o padre e o rapaz,
leitura do testamento, enterro do
Entrudo, luta da farinhota e baile de
máscaras.

Mil Diabos à Solta
Realizou-se este ano, pela segunda vez, o desfile com “Mil Diabos à Solta em Vinhais!”. Foram mais
de 1000 aqueles que se aventuraram a vestir um fato de diabo e a participar na recriação deste
antigo e único ritual do Dia dos Diabos. Depois de acontecer espontaneamente na Quarta-feira de
Cinzas a tradição prolongou-se até sábado para ser recriado em grande escala o Dia dos Diabos de
Vinhais, com a Morte gigante construída pelo Agrupamento de Escolas de Vinhais.

CULTURA

Entrudo

CULTURA

20 de Maio – Feriado Municipal
No presente ano, de forma a assinalar os 762 anos sobre a data do Foral, foi
elaborado um programa cultural, desportivo e recreativo, que preencheu alguns
dias e noites do mês de maio, com o qual
se pretende recordar tão importante data
para o concelho de Vinhais e para todos os
vinhaenses.
Destaca-se a inauguração de duas importantes obras na sede do concelho, a construção do Miradouro “Casa dos Militares”,
no Centro Histórico e o “Passeio Panorâmico do Santo António”, um percurso criado
entre a Rua do Souto Covo e o Santo António que garante condições de segurança
aos peões que o utilizem, proporcionando
cerca de um quilómetro com uma vista
deslumbrante sobre a vila de Vinhais.
Pelos feitos alcançados, foram condecoradas, com a Medalha de Mérito Municipal,
a Associação Desportiva e Cultural de Rebordelo e Associação Desporto Juventude
e Ambiente – Montes de Vinhais, representadas pelos presidentes das respetivas
direções.

16 |
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CULTURA
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DESPORTO E LAZER

Férias Lúdico Desportivas
Numa organização conjunta
entre a autarquia e o Parque
Biológico, a pausa de atividades letivas da Páscoa foi
mais animada com uma semana de propostas desportivas e
ambientais destinadas a jovens
dos 6 aos 15 anos.

Vinhaisextreme
À semelhança de anos anteriores, a Vinhaisextreme Associação Desportiva, que conta com
apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal
de Vinhais, marcou o ano com a sua forte e enérgica pedalada. As atividades desenvolvidas atraíram
atletas, não só das mais diversas zonas do país,
como também da vizinha Espanha, sempre com
considerável afluência. Durante a Feira da Castanha, organizou-se o Tour da Castanha, 2014, com
mais de 200 betetistas.
O XCC Juvenil trouxe a Vinhais atletas mais novos.
Entre ciclistas da Vinhaisextreme e participantes de
outras associações, a prova consagrou-se de forma
bastante positiva.
Pela primeira vez na história da associação surgiu a

Crono-Escalada Cidões. O sucesso das atividades
estendeu-se ao passeio de estrada, no dia 5 de
julho (Vinhaisextreme Cycling Road).

Javalis do Asfalto
Os Javalis do Asfalto são uma associação de
cariz motorizado que, com o apoio da Câmara
Municipal de Vinhais, se propõe, todos os anos,
dar a conhecer o seu concelho e as suas origens.
Esta associação leva a cabo diversas atividades
ao longo do ano, sempre dentro das fronteiras
do seu concelho, umas através da vertente TT e
outras com a vertente estrada. No último ano,
os Javalis do Asfalto participaram nos “Mil Diabos à Solta!” e organizaram a Rota do Fumeiro,
Rota do Javali, Encontro Motard e Rota da Castanha.
18 | boletim municipal

Parabéns!

A Associação Desporto, Juventude e Ambiente - Montes de
Vinhais perfez no dia 1 de abril de
2015 dez anos de existência.
Atualmente a Associação Montes
de Vinhais forma cerca 90 atletas
distribuídos pelos vários escalões
de formação no futsal e futebol.
Dentro destas modalidades desenvolvem-se atletas do género
masculino e feminino, sem que a
idade seja um impeditivo para o
fazerem, a partir dos 6 anos de
idade.
A “escolinha” é composta pelos
seguintes escalões de formação:
Petizes e Traquinas (Iniciação) –
sub-7 e sub-9; Benjamins (fut 7
e futsal) – sub-11; Infantis (fut
7) – sub – 13; Iniciados (futsal) –
sub-15; Juvenis (fut 11) – sub-17;

Séniores femininos (futsal).
A época 2014/2015 em termos
desportivos revelou-se muito
positiva. A boa prestação nos
Campeonatos Distritais contribuiu para o desenvolvimento pessoal e desportivo dos atletas bem
como para o crescente respeito
relativamente à Associação no
seio do Distrito.
Como destaque, e comprovando a
boa formação levada a cabo, dois
dos escalões de formação foram
Campeões Distritais (Benjamins
e Juvenis), dignificando dessa
forma a vila de Vinhais e a própria
Associação, o que resultou na
atribuição da medalha de Mérito
Municipal pela Câmara Municipal
de Vinhais.

DESPORTO E LAZER

Montes de Vinhais
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TURISMO

Parque Biológico de Vinhais

Quem visitar Vinhais, ou se aventurar por um
percurso ao longo do Parque Natural de Montesinho tem quase como obrigatória uma visita
ao Parque Biológico de Vinhais.
Este equipamento público, instalado pela Câmara Municipal de Vinhais, e aberto diariamente,
fornece a quem o visita, um conjunto de equipamentos e infra-estruturas de interpretação da
paisagem da região nos aspetos ligados à fauna
e à flora, mas também a possibilidade de ficar
confortavelmente instalado nas várias casas de
20 | boletim municipal

madeira (bungalows) ali existentes.
Com o objetivo de desenvolver o turismo e em
especial o ecoturismo, o Parque tem conseguido atrair, ano após ano, mais visitantes e mais
hóspedes, tendo registado nos meses de verão
uma ocupação de 99%.
Para tal, muito têm contribuído os diversos
equipamentos que a Câmara Municipal continua a instalar neste local, dos quais destacamos
os recentemente inaugurados, PODs (bungalows de tipologia T1), o Centro de BTT, a nova

frota de 6 excelentes bicicletas TT e ainda o Salão
de Convívio, que permite aos turistas terem um
espaço amplo para refeições e eventos.
O Parque Biológico, que nasceu em 2008, com
uma mostra da fauna e flora locais, e com uma área
de alojamento constituída apenas por 16 camas,
em bungalows T2, está hoje complementado com
o Centro Interpretativo das Raças Autóctones Portuguesas (CIRAP), com um Centro Hípico que, para
além das aulas de equitação, permite aos turistas
realizar passeios a cavalo pelo Parque Natural de

Montesinho ou passeios de charrete em família, O Centro Micológico (espaço destinado à
interpretação, divulgação e até degustação de
cogumelos mais comuns na região), a Piscina
Biológica, na qual não entram produtos químicos, sendo a limpeza e qualidade da água conseguida com a fauna aquática que ali existe, o
Centro de BTT, que permite passeios de BTT a
vários percursos e por último, os novos Bungalows, que aumentaram para 50 o número de
camas disponíveis.
Vinhais | 21

TURISMO

Centro de Interpretação do PNM
Casa da Vila

Em seis anos de funcionamento do
Centro Interpretativo do Parque Natural de Montesinho – Casa da Vila, várias
atividades e iniciativas se têm vindo a
realizar para dar a conhecer o Parque
Natural de Montesinho e este edifício
de estilo palaciano, que pertenceu ao
Tenente Horácio de Assis Gonçalves.
Adaptada para funções de divulgação
ambiental, assume-se como um local
preveligiado para um primeiro contato
com a fauna e flora da região.
Das diversas atividades desenvolvidas
salientam-se exposições patentes na
sala de exposições temporárias que
têm abrangido vários tipos de público,
desde as crianças do pré-escolar, ensino
básico, ATL até às IPSS do concelho.
As exposições realizadas neste Centro
têm tido uma elevada adesão, abrangendo temas relacionados com o meio
ambiente, valores culturais, bem como
as tradições que estavam perdidas e
que agora estão a ser revitalizadas.
22 | boletim municipal

AÇÃO SOCIAL

9.º Encontro de Gerações

A maior festa do concelho de Vinhais aconteceu no passado domingo, dia 5 de julho,
no largo do Santo António em Vinhais, acolhendo mais de 3000 pessoas, de todas as
aldeias do concelho.
A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Vinhais, visa quebrar o isolamento e
possibilitar o convívio entre as diversas gerações.
A festa começou com a receção dos participantes ao som da Banda Filarmónica de Vinhais.
Seguiu-se uma missa, celebrada pelos
senhores párocos Pe. Ferreira, Pe. Luís Morais e Pe. Pimparel e acompanhada pelo
Grupo Coral Vinhaense. A manhã terminou
com a atuação da Banda Filarmónica de Rebordelo.
Após um almoço convívio, todos puderam
participar em diversas atividades e espetáculos para todas as idades.
A organização contou ainda com o apoio das
Juntas e Uniões das várias freguesias do concelho, às quais endereça os agradecimentos
pelo empenho e colaboração prestada.
É, sem dúvida, um dia de grande animação,
partilha e amizade.
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AÇÃO SOCIAL

Núcleo Local de Inserção
O Rendimento Social de Inserção, é uma medida de política social de combate à pobreza e
exclusão social, e, que tem como principal objetivo assegurar aos cidadãos e respetivos agregados familiares recursos que contribuam para a
satisfação das suas necessidades básicas e para
o favorecimento de uma progressiva inserção
social, laboral e comunitária, através de apoios
financeiros e outros, medidas de inserção, e, que
deverão constar nos respetivos Contratos de Inserção (CI).
O Núcleo Local de Inserção de Vinhais é um

através da integração no mercado de trabalho,
formação profissional e qualificação educativa,
formação em competências básicas, cessação do absentismo e abandono escolar; apoio
económico e alimentar a AF desfavorecidos que
se enquadrem nos regulamentos municipais, na
solidariedade e segurança social, promoção de
hábitos de vida saudáveis e prevenção na saúde,
e no acesso a direitos sociais, económicos e culturais inalienáveis.
Para além deste, o NLI tem também como
missão:

órgão local, constituído por Representantes de
diversos sectores de intervenção (Segurança
Social, Emprego e Formação Profissional, Educação, Saúde, Câmara Municipal, Santa Casa da
Misericórdia de Vinhais e CPCJ), a quem compete acompanhar o desenvolvimento das ações
previstas nos contratos de inserção (CI), que se
enquadram na respetiva área de intervenção, assegurando, a respetiva transmissão da informação, ao NLI.
Para o ano de 2015, o NLI mantém o seu objetivo primordial: a promoção da igualdade de
oportunidades na facilitação da real inserção social dos beneficiários da medida, nomeadamente

-promover a reflexão sobre as problemáticas
existentes na sua área de abrangência;
-promover a rentabilização dos recursos e respostas sociais locais;
-dinamizar e responsabilizar as parcerias, comprometendo-as na execução e monitorização
das ações contratualizadas nos contratos de inserção;
-Identificar os constrangimentos e potencialidades locais, com vista ao desenvolvimento de
respostas adequadas às necessidades detetadas
no trabalho com os beneficiários e seus agregados familiares, em parceria com o CLAS da Rede
Social.
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Quem somos:
Instituição oficial não judiciária com autonomia funcional, que visa promover os direitos da criança e do
jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral, deliberando com imparcialidade e independência.
Intervem quando uma criança/jovem:
- Está abandonada ou vive entregue a si própria;

AÇÃO SOCIAL

Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens (C.P.C.J)

-Sofre maus-tratos físicos psicológicos ou abusos sexuais;
-Não recebe os cuidados e a afeição adequados à sua situação pessoal;
-É obrigada ao exercício de atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade e dignidade
ou prejudicial à sua formação e desenvolvimento;
-Está sujeita, de forma direta ou indireta a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou
o seu equilíbrio emocional;
-Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde,
segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, ou representante legal ou quem
tenha a guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.
Quem pode denunciar um caso de uma criança ou jovem em perigo?
- Todo e qualquer cidadão/entidade tem o dever de denunciar.
Ao fazer a sinalização é necessário identificar-se?
- Não. Pode sempre manter o anonimato.
Que informações têm que ser disponibilizadas para fazer uma denúncia?
- Identificação da criança/pais e todos os dados de que disponha para identificar e contextualizar o
perigo que está exposta.
Se tem conhecimento de alguma situação que coloque crianças/jovens em perigo. DENUNCIE.
Contactos:
Telefone/Fax – 273 770 300 | 273 771 108
Tlm – 93 403 7201
Edifício da Câmara Municipal de Vinhais- Rua das Freiras nº 13 – 5320 -326 Vinhais.
Horário de atendimento:
Todos os dias úteis
09h00 – 12h30
14h00 – 17h30
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SAÚDE

Enfermagem, Fisioterapia e Animação
Vinhais – Município do Ano

A 1.ª edição deste concurso nacional realizou-se no dia 7 de Novembro de 2014, no Centro Cultural Vila
Flor, em Guimarães, com a presença do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Manuel
Castro Almeida. Uma iniciativa da “UM-Cidades” que tem por objetivo distinguir e disseminar as boas
práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos positivos e significativos ao nível do
território, na economia e na sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade.
Foram apresentadas 98 candidaturas, de 66 Municípios, tendo sido distinguido o Município de Vinhais
através do “Projeto Social de Enfermagem, Fisioterapia e Animação Social” nas Freguesias do concelho.

Transporte de doentes oncológicos
As alterações à comparticipação no transporte de doentes feitas pelo Ministério da Saúde cortaram
o apoio a estes doentes, que não têm capacidade financeira para pagar do seu bolso despesas com
as viagens.
Embora não seja uma competência municipal, a autarquia de Vinhais, em reunião de Câmara no dia
07/04/2014, deliberou transportar os doentes oncológicos do concelho ao IPO-Porto, tendo, até à
presente data, sido efetuadas cerca de 200 viagens.

Vacinas PREVENAR
A crise económica e social instalada em Portugal levou a um profundo agravamento das condições económicas das famílias, que se refletiu na redução da percentagem de crianças imunizadas contra a meningite.
A vacina, prescrita em quatro doses, o que dá um encargo de 252,04 €, era cada vez mais incomportável
pelas famílias. A doença, que progride rapidamente e é de alta perigosidade não fazia parte do Plano Nacional de Vacinação (PNV) nem era comparticipada pelo Estado.
Câmara Municipal de Vinhais, considerando de grande importância a melhoria da saúde infantil do concelho, aprovou em reunião de câmara (21/05/2013) o financiamento para administração das doses gratuitas
da vacina da meningite a todas as crianças nascidas no concelho.
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AMBIENTE

Água de qualidade
O Município de Vinhais foi distinguido com o
Selo de Qualidade exemplar da água para consumo humano 2014.
O prémio foi entregue numa cerimónia no âmbito da 9ª Expo Conferência da Água, presidida
pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, que
decorreu no passado dia 19 de novembro, no
Centro de Congressos do LNEC, em Lisboa.
Os selos de qualidade resultam da avaliação
de um conjunto de critérios cumulativos e têm
como objetivo identificar e premiar as entidades
gestoras portuguesas de excelência, relativos à
qualidade dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais
urbanas e gestão de resíduos urbanos, contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço
prestado aos cidadãos.

Praias fluviais
Vinhais é o concelho do distrito de Bragança com mais praias fluviais (Ponte de
Soeira, Ponte da Ranca e Ponte de Frades)
com águas de qualidade excelente para
banhos.
Esta classificação é realizada de acordo
com a Diretiva n.º 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
fevereiro, relativa à gestão da qualidade
das águas balneares, foi transposta para o
Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio,
que estabelece o regime de identificação,
gestão, monitorização e qualidade das
Águas Balneares.
Os dados estão divulgados no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente APA). A publicação desta amostragem
definida pelo Decreto-lei supracitado consagra maior transparência e informação ao
público. A frequência desta amostragem é
realizada de 3 em 3 meses e é alvo de um
plano estabelecido anualmente que tem
por base o historial de qualidade de cada

zona balnear, que se inicia a partir de 15 de
junho a 15 de setembro de 2015.
Esta melhoria contínua tem-se verificado
desde 2010 e resulta na implementação do
Plano Estratégico delineado pela Câmara
Municipal de Vinhais, na gestão eficiente
das águas residuais e saneamento.
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MUNDO RURAL

Proruris
A PRORURIS Empresa Municipal de Desenvolvimento Rural de Vinhais – EM, foi criada
com o principal objetivo de fomentar o desenvolvimento rural do concelho baseado fundamentalmente nos sectores de maior potencialidade como a agricultura, agroindústria, floresta
e sustentabilidade ambiental.

A empresa tem uma estrutura bem organizada
por departamentos e áreas de atuação, com boa
articulação entre os seus recursos humanos.
Atualmente a PRORURIS oferece a todos os
beneficiários uma panóplia de serviços complementares, que concentrados, são sinónimo de
capacidade, competência e eficiência.

Atividades do 1º semestre de 2015
• Realização de seminários e sessões de esclarecimento sobre o PDR2020;
• Organização da Prova Equestre e das Chegas de Touros na XXV Feira do Fumeiro de
Vinhais;
• Organização do Concurso Concelhio de Ovinos de Raça Churra Galega Bragançana em
abril;
• Organização do Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa em maio;
• A realização de candidaturas às ajudas do PDR2020, com o atendimento a mais de 1200
beneficiários;
• Atendimento em sala de parcelário a mais de 800 requerentes;
• A elaboração e submissão de mais de 30 projetos agrícolas no âmbito do PDR2020;
• Elaboração e apresentação do Plano de Formação Profissional para 2015/2016;
• A eleição da Proruris, EM na pessoa do seu presidente, como vogal da direção do Centro
Nacional de Competências dos Frutos Secos.

Para além dos números apresentados, a empresa presta diariamente informação, apoio técnico
e administrativo sobre os diversos incentivos e
programas relacionados direta ou indiretamente
com o desenvolvimento rural, serviu ainda
mais de 2000 agricultores através do Piquete
Veterinário, dos serviços de IA em bovinos, do
Posto de Atendimento e Informático SNIRA; Licenciamentos REAP entre outras valências.
É também voz ativa nos diversos organismos ligados ao sector e tem protocolos de
cooperação e trabalho com entidades públicas
e privadas, associações e confederações.
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Concluído

Instalado no antigo Solar do Conde de Sarmento
(Solar da Quinta) em Vinhais, pretende atrair públicos de todas as idades e formações, posicionando-se como ponto focal no domínio da defesa e divulgação do património no qual o porco
é elemento de referência, de modo a merecer
figurar nos guias e mapas de prestígio na esfera
do turismo cultural.

Este equipamento visa inventariar, investigar,
preservar e promover todas as referências e
sinais referentes ao porco não só como animal
de grande valor culinário e gastronómico da cultura ocidental, chinesa e crioula, mas também
como sináculo simbólico de representações em
todas as áreas do conhecimento.

OBRAS

Centro Interpretativo do Porco e do Fumeiro

Acessibilidades
# Passeios, lugares de estacionamento e
iluminação pública na Rua do Lousedo e
na Rua Armando Almendra - Vinhais

# Construção de rotunda, repavimentação, passeios e iluminação pública na Portela da Vila - Vinhais
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Complexo Desportivo de Vinhais
Obras de beneficiação

# Aplicação de sintético nos campos
de jogos

# Substituição do pavimento em volta
das piscinas

# Sistema de videovigilância
# Bomba centrífuga auto aspirante
# Pintura
# Reparação dos balneários
# Substituição da cobertura da piscina coberta

# Pavimentação exterior
# Sistema de controlo de PH e cloro
# Aspirador robotizado
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Freguesias
1

1

2

32

4

Candedo
#1 Ampliação de muro
#2 Reconstrução de muro - Espinhoso
#3 Terraplanagem e arranjo do recinto da
escola - Aboá

#4 Requalificação da capela - Aboá

1

Celas
#1 Requalificação da sede da Junta de Freguesia
#2 Beneficiação do cemitério - Negreda
#3 Requalificação do edifício da escola - Negreda
#4 Beneficiação do cemitério - S. Cibrão

2

3

4
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2

1

3

4

Ervedosa
#1 Ampliação do lar

#2 Conclusão da Casa Mortuária
#3 Restauro da igreja - Soutilha
#4 Arruamentos e saneamento - Falgueiras

1

Paçó
#1 Calcetamento da Rua d’a Raiz

Rebordelo

#1 Aplicação de sintético e iluminação no estádio
#2 Calcetamento da Rua dos Correios

1
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2

1

2

3

4

Santalha

#1 Construção de garagem/arrumos
#2 Abertura de rua de acesso à escola primária
#3 Calcetamento - Seixas
#4 Ligação à ponte Santalha - Edroso
#5 Ampliação do cemitério - Penso
#6 Construção de abrigo de autocarro - Penso

5

#7 Ligação ao pontão Santalha - Contim
#8 Lavadouro - Seixas

6

7

1

2

8

Tuizelo
#1 Recuperação do forno
comunitário
#2 Adaptação da escola de
Tuizelo a Centro de Convívio e
Apoio Domiciliário
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1

3

2

Vale das Fontes

4

5

#1 Parque de Merendas
#2 Rotunda da Fonte luminosa
#3 Calcetamento do Largo da Portela
#4 Obras de melhoramento do Cemitério
#5 Obras de melhoramento no Pavilhão Multiusos
#6 Requalificação da Casa Mortuária - Nuzedo de Baixo
#7 Calcetamento da Rua Nova - Nuzedo de Baixo
#8 Água e saneamentos básicos - Nuzedo de Baixo

7

6

1

3

2

Vila Verde

#1 Passeios na escola/museu
#2 Remodelação da Escola para bar - Prada
#3 Revestimento dos tanques em Pedra - Prada
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8

1

Vilar de Ossos
#1 Colocação de telhado e pintura na igreja - Zido

1

Vilar dos Peregrinos

#1 Construção de fontanário

#2 Ampliação da Associação Raízes - Cidões

2

1

Vilar Seco

#1 Requalificação do edifício da escola - Gestosa
#2 Preparação de local para lavadouros - Gestosa
#3 Limpeza de fonte - Passos
#4 Forno Comunitário - Passos

2

3

4
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3

Vinhais

#1 Limpeza de valetas na freguesia
#2 Pintura dos muros do largo do Santo António
#3 Restauro dos azulejos do Cano

1

2

1

2

U.F. Moimenta
e Montouto
#1 Conclusão do muro do Lar - Moimenta
#2 Requalificação do miradouro - Moimenta
#3 Arranjo de tanque de rega e colocação de manilhas Carvalhas

#4 Arranjo de tanque de rega - Casares
#5 Arranjo de lavadouro - Cerdedo

3

U. F. Nunes e Ousilhão

#1 Substituição de telhado da Casa do Povo - Ousilhão
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4

5

1

1

U.F. Travanca e St.ª Cruz
#1 Calcetamento da rampa do cemitério e repavimentação da
entrada da aldeia - Travanca

2

1

4

3

U.F. Vilar de Lomba
e São Jumil
#1 Alargamento de ruas - Vilar de Lomba
#2 Internet sem fios grátis - Vilar de Lomba
#3 Construção de muro - São Jumil
#4 Construção de muro - Ferreiros

1

U.F. Quirás e
Pinheiro Novo

2

#1 Poço de rega e combate de incêndio
- Pinheiro Novo

#2 Construção de muro - Edroso

1

U.F. Soeira, Fresulfe
e Mofreita

#1 Construção de parque de merendas e arranjo de la-

vadouro
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Telefones Úteis
ANCSUB ............................................................................... 273 771 340
ARBOREA ............................................................................ 273 770 070
Bombeiros Voluntários de Vinhais .............................. 273 770 250
BPI .......................................................................................... 273 770 310
BIC ......................................................................................... 273 770 240
Caixa Geral de Depósitos .............................................. 273 770 170
Câmara Municipal de Vinhais ..................................... 273 770 300
Canil Municipal ................................................................ 273 771 140
Carne de Vinhais S.A.T. ................................................. 273 772 647
Centro de Interpret. do PNM - Casa da Vila ......... 273 771 416
Centro de Saúde .............................................................. 273 770 150
Conservatória do Registo Civil e Predial ............... 273 770 060
Crédito Agrícola ................................................................ 273 771 224
C.T.T. Vinhais........................................................................ 273 771 940
Escola E.B1 de Vinhais ................................................... 273 771 148
Escola B. e Sec. D.Afonso III - Vinhais.......................... 273 770 100

Farmácia Afonso ............................................................. 273 772 114
Farmácia Albuquerque ................................................. 273 772 201
Farmácia de Rebordelo ................................................ 278 368 100
GNR - Vinhais .................................................................. 273 770 090
GNR - Rebordelo ........................................................... 278 369 153
Novo Banco....................................................................... 273 106 361
OPP - Org. de P.P. do Concelho de Vinhais .............. 273 771 710
Piquete de Águas ........................................................... 939 518 856
Piquete Veterinário ........................................................ 800 207 747
Piscinas Municipais ........................................................ 273 770 307
Posto de Turismo ........................................................... 273 770 309
ProRuris, EEM .................................................................. 273 771 023
Repartição de Finanças ................................................ 273 771 433
Santa Casa da Misericórdia ......................................... 273 771 099
Segurança Social de Vinhais ........................................ 273 771 135
Tribunal Judicial de Vinhais .......................................... 273 770 120

www.cm-vinhais.pt
facebook.com/camaramunicipalde.vinhais
issuu.com/camaramunicipaldevinhais
youtube.com/user/cmvinhais
www.facebook.com/TurismoVinhais
turismo@cm-vinhais.pt
facebook.com/pages/Centro-Cultural-Solar-dos-Condes-de-Vinhais

A

CÂMARA

VINHAIS

MUNICIPAL

PRETENDE

DE

FAZER

CHEGAR O BOLETIM MUNICIPAL DE VINHAIS A TODOS OS
VINHAENSES E POPULAÇÃO EM
GERAL, GRATUITAMENTE, DEVENDO, PARA TAL, PREENCHER
E DEVOLVER O ESTE CUPÃO

