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eNTreVIsTA Ao 
PresIdeNTe dA 
CÂmArA
Américo Pereira

Pergunta: Senhor Presidente mais 
um mandato e último mandato 
à frente da Câmara de Vinhais. 
Concorda com a limitação de 
mandatos?

resposta – Américo Pereira – 
Concordo plenamente. Penso 
que os Presidentes de Câmara 
não se devem eternizar no poder. 
No entanto há que ter em conta 
o seguinte: a Assembleia da 
República aprovou uma lei que 
não permite que os Presidentes de 
Câmara e das Juntas de Freguesia 
façam mais de 3 mandatos na 
mesma Câmara, mas não escreveu 
nessa lei que igual obrigação 
deveria existir também para os 
senhores deputados e para todos 
os cargos políticos. Na minha 
opinião esta limitação temporal 
deveria ser para todos os cargos 
políticos. Dessa forma evitaríamos 
o chamado carreirismo político e 
obrigava a que todos olhassem 
para os cargos políticos como uma 
situação transitória e não como 
um modo de vida.
Quando hoje ligamos a televisão e 
olhamos para as últimas filas do 
Parlamento vemos uma série de 
deputados, de todos os partidos, 

que já vemos há décadas, são 
pessoas que estão ali há anos a 
mais. É isto que não dá crédito à 
política.
Os governos, todos os governos, 
protegem uma determinada 
classe de políticos que são os 
profissionais da política, os que 
estão em Lisboa e constantemente 
acusam os autarcas e as Câmaras 
de despesistas e coisas do género.

P – E não é verdade? Não há 
Câmaras que gastam de mais?

r – Não. Mas não há regra sem 
exceção. O cidadão tem que saber 
que o poder autárquico, sob o 
ponto de vista de satisfação 
das necessidades das pessoas, 
é o mais importante de todos. 
Desde logo porque os autarcas 
são eleitos pelos eleitores e os 
governantes são nomeados. 
Depois,  porque da dívida total 
do País e para que se saiba, as 
autarquias só são responsáveis 
por 4% dessa dívida sendo que 
96% é da responsabilidade do 
governo e mais importante ainda, 
é dizer-se que as autarquias 
contribuíram positivamente para 

a construção das infraestruturas 
existentes em todo o País com 
cerca de 50%  desse volume e só 
os restantes 50% é que foram 
construídas pelo Estado.
Resulta assim claro que as 
autarquias, com verbas muito 
pequenas, conseguem fazer 
uma boa aplicação dos fundos 
e são as autarquias que, devido 
à proximidade com os eleitores, 
satisfazem as suas necessidades 
públicas.
Apesar de tudo isto, todos os dias 
vemos que os autarcas são mal 
tratados, acusados disto e daquilo, 
estão sempre sob suspeita, o que 
não é justo nem merecido.

P - Então porquê estes cortes 
nos orçamentos das Câmaras 
Municipais?

r - Porque é fácil cortar. O Estado 
tem duas maneiras muito fáceis 
de poupar: cortar nos vencimentos 
dos seus funcionários e nas 
transferências para as autarquias. 
Aliás, é isto que o governo tem 
estado a fazer, mais nada.
O governo não governa, o governo 
corta. A averiguar pelo que tem 
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acontecido, nós não precisávamos 
de governo, bastava-nos uma 
”secção de proximidade da 
Troika”. Governar não é isto: 
governar é estruturar um plano de 
produção, de criação de riqueza 
e de emprego de forma a haver 
crescimento económico, de forma 
a todos vivermos melhor. E o que 
temos assistido é exatamente ao 
contrário: apesar dos sacrifícios 
que nos impuseram, o estado deve 
mais e a economia não cresceu.

P – E porquê? Qual é a explicação?

r – Como Presidente de Câmara 
eu não me deveria meter nestes 
assuntos, nem responder, mas 
faço-o porque a situação atual 
tem reflexos muito negativos nas 
autarquias.
Penso que a resposta não é fácil, 
pois se assim fosse, com tantos 
economistas e analistas tão 
inteligentes que andam por aí, 
isto já estava resolvido.
Agora duma coisa não tenho 
dúvidas: têm sido adotadas 
medidas políticas erradas, fruto 

da atuação de políticas mal 
preparadas e incompetentes. 
Quase apostava que há 
“rapazinhos” na Assembleia da 
República como deputados, que 
nunca tinham feito descontos 
para a segurança social e que se 
tivessem que sair de um momento 
para outro eram candidatos ao 
chamado rendimento mínimo, 
pelo simples facto de que nunca 
tiveram profissão. Não estão 
preparados.

Depois diga-se em abono 
da verdade, que Portugal e 
os Portugueses, temos sido 
literalmente assaltados. Veja-se o 
caso do BPN e agora do BES. Uma 
vergonha. Assim não há País que 
aguente.
E em terceiro lugar, a conjetura 
internacional também ajudou.

P - Câmara de Vinhais. 
Financeiramente como estamos?

r – Dentro do que está mal, 
continuamos bem. Ainda agora 

foram publicados os números 
relativos à situação financeira 
das autarquias e do distrito de 
Bragança só Vinhais e Vila Flor 
é que figuram nos 50 melhores, 
sendo que Vinhais é a melhor do 
distrito.
Tem sido um trabalho muito 
difícil e muito penoso. Eu gosto 
muito do que faço e pauto a 
minha conduta por uma grande 
dedicação e envolvo-me muito na 
gestão da autarquia e na resolução 

dos problemas das pessoas. 
Mas neste momento já não é 
uma questão de vontade política 
porque na verdade as dificuldades 
começam a ser muitas, nós não 
conseguimos dar resposta, e tudo 
isto, por vezes, faz-me mergulhar 
em alguma tristeza, angustia 
e desânimo. E o pior é que os 
Vinhaenses não têm qualquer 
responsabilidade na situação 
péssima em que se encontra o 
país. Começa a ser muito muito 
difícil, e é preciso muito cuidado, 
ser muito responsável e com 
os pés bem assentes na terra. 

Câmara Municipal
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Nada de lirismo ou leviandades. 
O barco pode afundar a qualquer 
momento.
Já o disse por mais que uma vez 
e repito-o, sem nunca me referir 
a pessoas em concreto ou visar 
este ou aquele, mas o momento 
eleitoral de escolha de candidatos 
para lugares executivos é muito 
importante, é preciso pensar bem 
nas escolhas que fazemos porque 
este lugar precisa de alguém 
bem preparado, com uma grande 
responsabilidade e com um certo 
perfil.
Modéstia à parte, e indepen-
dentemente das cores partidárias, 
espero e desejo que nos futuros 
mandatos, seja quem for, 
preencha estes requisitos.

P - O que se espera para este 
mandato?

r – É cada vez mais difícil 
responder porque nos últimos 
anos e doravante, estamos 
sempre dependentes das medidas 
políticas dos nossos governantes 
de Lisboa e a averiguar pelo que 
tem acontecido, isto não me 
agrada nada.

Penso que não exagero, se disser 
que temos cumprido com as nossas 
promessas e por isso o eleitorado 
tem sabido reconhecer o trabalho 
realizado. Há no entanto, entre 
outros investimentos, um pelo 
qual tenho lutado com todas as 
forças e que não tenho conseguido 
porque não é da responsabilidade 
da Câmara porque se fosse já 
estaria feito há muito. Trata-se 
da estrada Vinhais-Bragança. 
Mas tenho esperança que não vou 
sair sem ver esta obra realizada. 
Parece um sonho, mas na verdade 
e como diz o poeta …”é o sonho 
que comanda a vida”.
Mas há outra obra à qual temos 
dado muita atenção e que não 
se vê e que também não nos 
interessa divulgar porque mexe 
com a vida privada das pessoas, 
que é algo que devemos preservar 
e não trazer para a praça pública.
Os mais idosos, os mais 
carenciados, os mais pobres, os 
desempregados, os agricultores, 
os doentes oncológicos e as 
crianças vão continuar a receber 
da nossa parte uma atenção 
muito especial através dos 
diversos programas que temos 
em funcionamento.

P - Para terminar: Como vê este 
encerramento de serviços?

r - Uma completa irresponsabili-
dade. Encerrar tribunais, reparti-
ções de finanças, segurança social 
e todos os demais serviços é do 
meu ponto de vista um ato de má 
gestão, são políticas erradas, to-
madas por políticos que não estão 
preparados.
Vejamos o seguinte: o país, a 
Europa e os cidadãos gastaram 
milhões para construir todo o 
tipo de infraestruturas para 
modernizar o país e dar qualidade 
de vida às pessoas e, quando tudo 
isto está feito, o governo decide 
encerrar serviços absolutamente 
fundamentais para as pessoas 
continuarem aqui a viver.
Ora quando isto acontece, não 
são só os territórios de baixa 
densidade que sofrem, mas é o 
país no seu conjunto que fica pior. 
Este é um problema de todos.
Tenho esperança que alguém, a 
curto prazo, acabe com estas me-
didas verdadeira-mente desastro-
sas.

Centro Cultural Solar dos Condes  de Vinhais
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Parque Biológico de Vinhais 
Onde a sua FESTA é 

sempre diferente! 

Propriedade da Câmara Municipal, o Parque Biológico 
de Vinhais é um equipamento dotado de várias 
valências, entre as quais um Centro Hfpico com aulas e 
passeios a cavalo, Centro Micológico, Centro 
Interpretativo das Raças Autóctones Portuguesas, 
único a nfvel nacional e uma excelente coleção de 

animais da região. 
Com cerca de 50 mil metros quadrados de área, bar, 
centro de acolhimento de visitantes, parques de 
merendas rodeados por uma intensa vegetação, é o 
lugar ideal para um fim de tarde, um fim-de-semana, 

umas férias em família ou uma festa de amigos. 
Os equipamentos de excelência em casas individuais 
tipo bungalows equipados com Piscina Biológica, 
permitem aos visitantes momentos únicos, marcantes e 

de descontração merecida. 
Escolha este espaço. Considere-o seu. 

Parque 
Biológico 
Vinhais 

www.parquebiologicodevinhais.com 
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AuTÁrQuICAs 2013

PArtido SociAliStA

Américo Jaime Afonso 
Pereira 
// PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL
50 anos, casado, advogado, 
residente em Vinhais.
Pelouros: Financeira; Pessoal; 
Obras Públicas; Ação Social; Juntas 
de Freguesia; Desenvolvimento 
Rural; Relações Públicas e 
Comunicação Social.

roberto Carlos de morais 
Afonso
// VEREADOR PERMANENTE
42 anos, casado, professor do 2.º 
CEB de Português e Inglês (QA), 
residente em Vinhais.
Pelouros: Cultura; Educação 
e Ensino; Turismo; Desporto; 
Tempos Livres e Pessoal.

maria Antónia Carvalho 
de Almeida
// VEREADORA SEM PELOURO
60 anos, casada, professora do 1.º 
CEB (aposentada), residente em 
Vinhais.

Luís dos santos 
Fernandes
// VEREADOR PERMANENTE
49 anos, casado, professor do 2.º 
CEB de Português e História (QA), 
residente em Vinhais.
Pelouros: Obras Particulares; 
Urbanismo; Ambiente; 
Transportes; Saúde; Protecção 
Civil e Pessoal.

salvador dos santos 
marques
// VEREADOR PERMANENTE
66 anos, casado, Assistente 

Técnico do Agrupamento de 
Escolas de Vinhais, residente em 
Vinhais.
Pelouros: Obras por administração 
direta; Armazéns; Oficinas; 
Equipamentos e Pessoal.

coligAção cdS-PP.
PPd/PSd

duarte manuel diz Lopes
// VEREADOR SEM PELOUROS
49 anos, casado, médico 
veterinário, residente em Quintela.

Amândio José rodrigues
// VEREADOR SEM PELOUROS
45 anos, casado, professor do 2.º 
CEB de Português e Inglês (QA), 
residente em Vinhais.

DEPOIS DE APURADOS 
OS RESUlTADOS 
ElEITORAIS DAS úlTIMAS 
ElEIçõES AUTÁRqUICAS, 
DECORRIDAS A 29 DE 
OUTUBRO DE 2013, 
VERIFICOU-SE A SEGUINTE 
DISTRIBUIçãO DE 
MANDATOS:
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AssembLeIA muNICIPAL

PArtido SociAliStA
(17 membros)

•	Eurico Fernandes Gonçalves;
•	Eduardo Vicente Roxo; 
•	Maria de Lurdes de Freitas; 
•	Eduardo Manuel Martins 

Rodrigues; 
•	Zulmira Diegues Canelha dos 

Santos; 
•	Ruben Ramiro Carvalho Gomes 

de Almeida; 
•	Horácio Domingos Afonso; 
•	Solange Sofia Aboim Lobo; 
•	 José Carlos Claro; 
•	Artur Jorge Pereira dos Santos 

Marques; 
•	Lucília Cristina Rodrigues 

Pereira Graça; 
•	Alberto dos Anjos Martins; 
•	Carlos Alberto Vaz; 
•	Daniela Andreia Diz Rodrigues 

Barreira; 
•	Pedro Miguel Martins Miranda; 
•	 José Humberto Martins; 
•	Helena Margarida Beato dos 

Santos Afonso.

coligAção cdS-PP.
PPd/PSd 
(10 membros)

•	Ana Rita Neto dos Reis; 
•	Egídio José Coutinho Frias; 
•	Viriato Emílio; 
•	Carla Sofia Pires Tavares; 
•	Luís Filipe Garcia; 
•	Maria Adelaide Fernandes 

Morais; 
•	Luís Miguel Alves Gomes; 
•	Hugo Sérgio Gonçalves Barreira; 
•	Maria Inês Dias; 
•	Pedro Nuno Aboim Pinto.

Após a renúncia e suspensão 
de mandatos, por parte de 
alguns eleitos, foram integrados 
os seguintes membros na 
Assembleia Municipal:

Partido socialista
•	 José Maria Ribas; 
•	António João Margarido Alves; 
•	 Inácio Lourenço Fernandes; 
•	Pedro António Pereira dos 

Santos.
Coligação Cds-PP.PPd/Psd 
•	Mário Manuel Pinto Rodrigues.

A Mesa da Assembleia Municipal 
encontra-se constituída da 
seguinte forma:

Presidente: 
•	 Eurico Fernandes Gonçalves

1.º secretário: 
•	 Horácio Domingos Afonso

2.º secretário: 
•	 Maria de Lurdes de Freitas
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AssembLeIAs
de FreguesIA

AgroCHão (Ps)
Manuel Dinis Magro Gomes

CANdedo (Ps)
António Vicente Morais

CeLAs (Ps)
Raquel Filomena Moreira 

Gonçalves

edrAL (Ps)
Iria Conceição Fernandes 

Batanete Maldonado

edroso (Ps)
Amável de Jesus Rodrigues

erVedosA (Ps)
Adérito António Pinto Machado

PAçó (Ps)
José Urbino Alves

PeNHAs JuNTAs (Coligação 
Cds-PP.PPd/Psd) - João Manuel 

Quintino Fernandes

rebordeLo (Ps)
Francisco José Nunes Cunha

sANTALHA (Ps)
Luís António Bebião Pires

TuIZeLo (Ps)
André João da Silva Rodrigues

VALe dAs FoNTes (Ps)
Carlos Armando Ventura Caseiro
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VILA Verde (Ps)
António Manuel Lousada 

VILAr de ossos (Ps)
Manuel António Fernandes 

Martins

VILAr dos PeregrINos (Ps)
Amauri dos Santos Morais

VILA boA (Ps)
Rui Virgílio da Cunha Madureira

VILAr seCo de LombA (Ps)
Maria Matilde Afonso de Carvalho 

Barreira

VINHAIs (Coligação Cds-PP.
PPd/Psd) - António Luís Gomes 

Gonçalves

uNIão de FreguesIAs de 
FresuLFe, soeIrA e moFreITA 

(Ps) - Maria da Glória Pires da 
Cruz Veleda 

uNIão de FreguesIAs de 
moImeNTA e moNTouTo (Ps) - 

Duarte Nuno Pires

uNIão de FreguesIAs de 
NuNes e ousILHão (Ps) -Hilário 

de Assis Gonçalves Pires

uNIão de FreguesIAs de 
CuroPos e VALe de JANeIro 

(Ps) -José António dos Reis

uNIão de FreguesIAs de 
QuIrÁs e PINHeIro NoVo (Ps) - 

António Paulo Oliveira Neves 

uNIão de FreguesIAs 
de soreIró de bAIXo e 

ALVAredos (Coligação Cds-
PP.PPd/Psd) - Fernando Jorge 

Afonso Gonçalves 

uNIão de FreguesIAs de 
VILAr de LombA e são JumIL 
(Ps) - Nuno Alexandre Barreira 

dos Santos 

uNIão de FreguesIAs de 
TrAVANCA e sANTA CruZ (Ps) - 

Adelino José dos Santos
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CIm–TTm Comunidade Intermunicipal das 
Terras de Trás-os-montes

A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes é uma pessoa coletiva de direito público de 
natureza associativa e âmbito territorial e visa a realização de interesses comuns aos municípios que a 
integram, regendo-se pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelos respetivos Estatutos e pelas demais 
disposições legais aplicáveis

É composta pelos municípios de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, 
Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, correspondendo à Unidade Territorial Estatística de 
Nível III – NUTS III - Terras de Trás-os-Montes.

No fundo o que se pretende com esta organização é que o território seja olhado no seu conjunto e de forma 
integrada, com vista a construir uma estratégia comum.
Neste momento está a ser elaborado o PEDI (Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal) de onde 
constarão os investimentos municipais, bem assim como os territoriais. 

PresIdeNTe
Américo Jaime Afonso Pereira
Presidente da C.M. Vinhais

VICe-PresIdeNTes
Manuel duarte Fernandes Moreno
Presidente da C.M de Macedo de Cavaleiros

Fernando Francisco teixeira de Barros
Presidente da C. M. de Vila Flor

secretário executivo
rui caseiro



DE ARTES E OFÍCIOS 

O LAGAR DO AZEITE 
A ADEGA 10 LAGAR DO VINHO 

A EIRA I A MALHADEIRA 
OCABANAL 

A COZINHA TRADICIONAL I O FORNO 
O TEAR 

O PISÃO 
A FORJA 
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FeIrAs
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rurAL CAsTANeA
25, 26 E 27 DE OUTUBRO

Em pleno outono os imensos 
soutos do concelho de Vinhais 
deixam cair o seu precioso fruto: 
a castanha, um dos produtos 
mais característicos do município 
de Vinhais, gerador de uma forte 
dinamiza económica.
Pelo peso que a  castanha 
representa na economia local, 
pela sua importância social e 
pela crescente inovação na sua 
utilização a Câmara Municipal 
realiza a Rural Castanea, 
promovendo a venda direta 
do produto, atraindo milhares 
de visitantes ao concelho e 
premiando, como  medida de 
incentivo, os melhores produtores. 

Classificação final – Concurso de 
Castanha 2013:

VAriEdAdE loNgAl   
1º lugar –  Ana Raquel Ferreira 
(Gestosa) 
2º lugar – Filipe Moura 
(Gestosa) 
3º lugar – Irene Pires 
(Gestosa) 

VAriEdAdE BoAVENtUrA
1º lugar – Manuel Ferreira 
(Soutelo)  
2º lugar – Elisabete Fernandes 
(Soutelo ) 
3º lugar – Isabel Maria Gonçalves 
(Nunes)

VAriEdAdE JUdiA    
1º lugar – Irene Pires (Gestosa)
2º lugar – Filipe Moura (Gestosa)  
3º lugar – Ana Raquel Ferreira 
(Gestosa)

A castanha tem vindo a ganhar 
adeptos na cozinha regional e 
particularmente na doçaria, onde 
se alia o saber ancestral à qualidade 
e versatilidade do produto e á 
imaginação e criatividade. Para 
que este espírito audaz e inovador 
continue a crescer a autarquia 
continua a premiar os melhores 
doces de castanha, em várias 
categorias.

Classificação final – Concurso 
doçaria de Castanha:

cAtEgoriA 1 (Bolos fatia) 
1º lugar –  Maria Jacinta (Romariz) 

2º lugar – Maria Aurea (Nuzedo de 
Cima)
3º lugar – Gangue dos Taxos 
(Vinhais)

cAtEgoriA 2 (Pudins) 
1º lugar –  Flormêndoa 
(Moncorvo) 
2º lugar – Patrícia Canteiro 
(Vinhais) 
3º lugar – Natércia Cardoso 
(Ermida)

cAtEgoriA 3 (Bolos pequenos, 
bolachas)  
1º lugar –  Vinhais Solidária 
(Vinhais)
2º lugar – Patrícia Canteiro 
(Vinhais)
3º lugar – Vinhais Solidária 
(Vinhais) 

cAtEgoriA 4 (compotas e 
conservas)   
1º lugar –  Marília Fernandes 
(Agrochão) 
2º lugar – Silvina Canteiro 
(Vinhais)
3º lugar – Vinhais Solidária
(Vinhais)
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FeIrA do FumeIro 
2.º FIM-DE-SEMANA DE FEVEREIRO

Sempre coincidindo com o 
segundo fim-de-semana do mês 
de fevereiro, realiza-se a festa 
maior do concelho de Vinhais: a 
Feira do Fumeiro. Os visitantes 
chegam ao concelho aos 
milhares, dão vida à vila, provam, 
experimentam e compram os 
nossos produtos, gerando uma 
dinâmica económica irrepetível 
em Vinhais. A afirmação já há 
muito que foi conseguida, mas não 
há lugar para descurar a qualidade 
que deve continuar a ser o atributo 
principal deste certame. Por essa 
razão premiamos os melhores. 
 

concurso do melhor Salpicão – 
FEirA do FUMEiro 2014
1.º Classificado - Vera Maria Alves 
(Nunes )
  
2.º Classificado - Maria Zulmira 
Sousa (Ousilhão)
  
3.º Classificado - Isabel Maria 
Gonçalves (Nunes)
 
4.º Classificado - Idalina Josefa 
Afonso (Cabeça de Igreja)

5.º Classificado - Maria Madalena 
Jorge (Ousilhão )
 

6.º Classificado - Regina 
Fernandes (Romariz) 

7.º Classificado - Armindo Gomes
(Espinhoso)
  
8.º Classificado - Maria de lurdes 
Diegues (Paçó)
 
9.º Classificado - Rita Afonso 
(Nunes)
  
10.º Classificado - Vifumeiro 
(Vinhais)
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FeIrA FrANCA de moImeNTA 
26 E 27 DE ABRIl

É uma tradição que pela sua 
originalidade serve de chamariz 
para centenas de pessoas de 
diferentes pontos da região  que 

visitam a localidade de Moimenta 
por altura da Feira Franca. Os 
vizinhos espanhóis também 
comparecem em abundância, 

dando lugar a importantes 
momentos de convívio e 
confraternização e à realização de 
bons negócios. 

FeIrA dos ProduTos dA TerrA 
erVedosA  
29 DE JUNhO

É uma Feira de caracter local mas 
que tem vindo a ganhar adeptos 
e visitantes. Ervedosa mostra e 
comercializa o que de melhor a 

terra dá, o que de melhor as suas 
gentes sabem fazer. Gera uma 
dinâmica económica interessante 
na freguesia, importante como 

suplemento para as economias 
familiares.
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FeIrA NACIoNAL de AgrICuLTurA 
07 A 15 DE JUNhO
16º CONCURSO NACIONAl MORFOlóGICO DE SUíNOS DA RAçA BíSARA

A 51ª edição da Feira Nacional 
de Agricultura aconteceu entre 
os dias 07 e 15 de Junho e, mais 
uma vez, o destaque foi dado 
à produção nacional, com o 
principal pavilhão destinado ao 
programa “Portugal Sou Eu”. 
O Porco Bísaro, raça autóctone 
portuguesa, não podia ficar à 
margem deste acontecimento 
e, tal como nos anos anteriores, 
rumou até ao Ribatejo. Durante 
os 9 dias do certame, o porco 
bísaro esteve representado por 
uma “comitiva” de 42 distintos 
exemplares, expostos ao lado 
dos seus compatriotas do sul, os 
porcos alentejanos. 
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.
À semelhança dos anos anteriores, 
a ANCSUB organizou, no dia 09 de 
Junho, o 16º 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 serve como incentivo para a 
sua preservação e melhoramento. 
Foram apresentados a concurso 
42 animais, distribuídos por seis 
secções, três para o sexo masculino 
e três para o sexo feminino. Estes 
animais pertenciam a 15 criadores.
Depois de avaliados por um 
júri independente, constituído 
pelo Dr. Francisco Neto (UTAD), 
o Prof. Divanildo Monteiro 
(UTAD) e o Dr. Simões Monteiro 
(FPAS), procedeu-se à respectiva 
classificação, tendo sido 
atribuídos 18 prémios, aos 

primeiros três classificados de 
cada secção presente a concurso, 
no valor de 1690,00 euros.
A ANCSUB, como entidade 
gestora das IGP de Vinhais, 
não pode deixar de agradecer à 
Câmara Municipal de Vinhais, 
que esteve representada pelo seu 
Vice-Presidente, todo o apoio que 
nos tem dado, principalmente 
na montagem do nosso stand 
institucional e na cedência do 
transporte para a excursão dos 
nossos agricultores. 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 
criadores e produtores de fumeiro, 
que assim tiveram a oportunidade 
de visitar o maior certame agrícola 
que se realiza no país. 
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4.º CoNCurso NACIoNAL de eNCHIdos 
e eNsACAdos TrAdICIoNAIs 
PorTugueses 
VINhAIS ARRECADA VÁRIOS PRéMIOS COM OS SEUS ENChIDOS

Decorreu, a 21 de Março, a 4ª 
edição do Concurso Nacional de 
Enchidos e Ensacados Tradicionais 
Portugueses que o CNEMA realiza 
em conjunto com a Qualifica, onde 
o principal objetivo é premiar, 
promover, valorizar e divulgar os 
Enchidos, Ensacados e Presuntos 

Tradicionais Portugueses, com 
nomes Qualificados. Mais uma vez 
estão de parabéns as Unidades 
de Transformação de Vinhais que 
participaram neste Concurso. Este 
ano arrecadaram três medalhas 
de ouro, quatro de prata e a 
medalha de Melhor dos Melhores. 

Estes prémios foram atribuídos 
aos enchidos como o Salpicão de 
Vinhais IGP, a Alheira de Vinhais 
IGP, a Chouriça de Carne de Vinhais 
IGP, Chouriça Doce de Vinhais IGP, 
Chouriço Azedo de Vinhais IGP e o 
Butelo de Vinhais IGP.

cAtEgoriA PréMio

ALhEIRA DE VINhAIS IGP MEDALhA DE OURO

BUTELO DE VINhAIS IGP MEDALhA DE PRATA

ChOURIçA DE VINhAIS IGP MEDALhA DE PRATA

ChOURIçA DOCE DE VINhAIS 
IGP MEDALhA DE OURO

MEDALhA DE PRATA

ChOURIçO AzEDO DE VINhAIS 
IGP MEDALhA DE OURO

SALPICãO DE VINhAIS IGP MEDALhA DE PRATA

O prémio para o melhor 
dos melhores enchidos 
e ensacados tradicionais 
portugueses foi atribuído 
ao Salpicão de Vinhais 
IGP e para a empresa 
Vifumeiro – Fumeiro e 
Carnes, Lda.
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eXPo TrÁs-os-moNTes 
30, 31 DE MAIO E 1 DE JUNhO

Nasceu para ser o palco de um 
território que tem muito para 
mostrar. Realiza-se em Bragança, 
capital de distrito, e o município 

de Vinhais faz questão de 
marcar presença, ano após ano, 
mostrando a quem visita a região 
o que de melhor há para ver neste 

concelho, criando-lhes a vontade 
de nos visitar.

FeIrA do FumeIro 
em oeIrAs 
7, 8 E 9 DE MARçO

Porque não queremos que as distâncias, os 
custos de deslocação ou simplesmente a falta 
de oportunidade sejam razões para não provar 
e comprar o Fumeiro de Vinhais, a autarquia 
organiza, ano apos ano, uma Feira do Fumeiro 
em Oeiras. Um certame de menor dimensão 
do que aquele que ocorre em Vinhais, mas 
muito procurado e até esperado com alguma 
ansiedade por muitos transmontanos 
residentes da área da grande Lisboa e por 
muitos outros, que não sendo transmontanos 
gostam de produtos diferenciadores, com 
paladares únicos, e de elevada qualidade.
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CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO 

PARQUE NATURAL DE MONTESINHO 

CASA DA VILA em VINHAIS 

Centro Histórico de Vinhais 

5320-272 Vinhais 

Telefone: 273 771 416 

CENTftO DE INTEftPftETAÇÃO 
DO PAftQ.UE NAT.UftAL 

DE MONTESINHO 
Casa da Vila ,em Vin'hals 

• <'> 

I 

PRIMEIRO PISO -

........ 
RÉS OOCHÀO 

. ..,.,_ 
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eduCAção
CuLTurA 
TurIsmo 

desPorTo 
LAZer
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PrÉmIo muNICIPAL de mÉrITo esCoLAr
TODOS SãO APOIADOS. OS MElhORES SãO PREMIADOS

A autarquia premeia o mérito 
escolar e continua a apoiar os 
alunos do concelho oferecendo 
refeições, transportes, materiais 
de desgaste e Componente de 
Apoio à Família a todas as crianças 
que frequentam o pré-escolar. 

Oferece os manuais escolares, 
refeições (pequeno almoço, 
almoço e lanche), transportes e 
AEC a todos os alunos do 1.º CEB 
e os transportes são, também, 
gratuitos para todos os alunos 
dos restantes ciclos.

Além do Prémio de mérito Escolar, 
em vigor há 5 anos, a autarquia 
prepara-se para avançar com o 
Prémio Dr. Álvaro Leite que prevê 
a atribuição de um prémio aos 
alunos do concelho que ingressem 
no curso de medicina.

NoME MédiA FiNAlANo dE 
EScolAridAdE VAlor do PréMio

lUíS gUilhErME AlVES 
AFoNSo 5,004º 100,00€

diogo FiliPE MAchAdo 
goNçAlVES 4,785.º 150,00€

JorgE VENtUrA 
MANUEl 4,896.º 200,00€

ANA cAroliNA 
BAtANEtE MAldoNAdo 4,337º 250,00€
João lUíS FErNANdES 

JESUS 4,928.º 300,00€
dANiElA iNêS 

FigUEirEdo PirES 5,009.º 350,00€
ANA tErESA MorAiS 

MAgAlhãES 17,0010.º 400,00€
João PEdro 

rodrigUES gArciA 16,0011.º 450,00€
JéSSicA cAriNA dA 
SilVA rodrigUES 17,812.º (ÁrEA ciêNciA) 500,00€
AlAídE FidAlgo 

FErNANdES 16,412º (ÁrEA h) 500,00€

totAl 3 200,00€

Atribuição do Prémio de Mérito Escolar, pela autarquia, ao melhor aluno de cada ano escolar entre o 4.º e o 12.º, em Dez. de 2013
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CeNTro CuLTurAL soLAr dos CoNdes 
de VINHAIs

Desde a sua abertura, a 09 de Junho de 2013, o Centro Cultural Solar dos 
Condes de Vinhais tem acolhido inúmeras actividades que passam por 
exposições, conferências, workshops, espectáculos de dança, magia, 
teatro, música e variedades e apresentações de livros.

 Festa de Natal das escolas do Pré-escolar e 1.º CEB

 XII Encontro de Cantadores de Reis  O Avarento - Teatro S.O.T.ã.O

Apresentação dos Livros “O País sem números”, 
de Júlio Borges, e “Malvina, a Bruxa malvada”, de 
Miguel Borges

 Coro Infantojuvenil e Grupo Coral Vinhaense

 Inauguração da Exposição “Dr. Álvaro Leite - Um  
João Semana na Sintra Transmontana”

Apresentacão do livro “Espada de Santa Maria”, de Cesár Afonso, com 
comentários de Moita Flores
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1.ª bIeNAL “Jorge LImA bArreTo – 
ArTe É VIdA e VIdA É ArTe!”
Como forma de reconhecimento 
pelo seu percurso profissional, 
enquanto um dos maiores 
musicólogos portugueses, a 
autarquia atribuiu a Jorge Lima 
Barreto, a título póstumo, a 
Medalha de Mérito Municipal 
numa cerimónia que aconteceu a 
2 de Agosto de 2013. 

Passado um ano arrancou a 1.ª 
Bienal Jorge Lima Barreto – Arte é 
vida e vida é arte!, entre 4 e 6 de 
Julho, com concertos, performan-
ces, work-hops, conferências e ex-
posições.
Estiveram presentes os músicos 
Chris Cutler, Vitor Rua, Jonas 
Runa, Luís San Payo, Dwart, 

Cláudia Efe, Luís Miguel Almeida, 
Kersten Glandien e representadas 
obras de António Barros, Silvestre 
Pestana e Joana Vasconcelos.
O destaque foi para a obra de Joana 
Vasconcelos “Piano Dentelle #2”, 
apresentada publicamente pela 
primeira vez, neste evento, em 
Vinhais.

PresÉPIo VIVo
O jardim do Largo do Arrabalde serviu 
de palco à recriação do Nascimento de 
Cristo, numa actividade preparada pelo 
Agrupamento de Escolas de Vinhais em 
colaboração com a autarquia e que teve 
lugar na noite de 22 de Dezembro.
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PArQue bIoLógICo de VINHAIs
DIA DA BIODIVERSIDADE
No dia 22 de Maio, para assinalar 
o Dia da Biodiversidade, o Parque 
Biológico de Vinhais, em parceria 
com a UTAD, efetuou uma secção 
de esclarecimento, na Escola EB1 
de Vinhais, sobre a águia de asa 
redonda da espécie Buteo buteo.
Posteriormente, com a ajuda de 
todas as crianças da escola, foi 
devolvida à Natureza uma águia 
(Buteo buteo), recuperada pelo 
CRATAS – Centro de Recuperação 
de Animais Selvagens do Hospital 
Veterinário da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro.

JORNADAS MICOlóGICAS 
DE PRIMAVERA
Durante os dias 24 e 25 de 
Maio, realizaram-se no Parque 
Biológico de Vinhais, as Jornadas 
Micológicas de Primavera, em 
parceria com a Associção Xixorra e 
a Corane.
No dia 24 realizou-se uma saída 
de campo, onde os participantes 

recolheram os variadíssimos 
cogumelos que apareceram 
durante o percurso.
O almoço, da responsabilidade 
do restaurante Batoque, foi 
elaborado à base de cogumelos 
selvagens. Após o almoço, foi feita 
a classificação dos cogumelos 
recolhidos seguindo-se uma 
exposição e conferência. No dia 

25 realizou-se um workshop de 
cultivo de cogumelos. 
Esta iniciativa reuniu dezenas 
de participantes, e a colaboração 
de muitos técnicos especialistas 
em micologia, que tratam este 
assunto com grande dedicação e 
profissionalismo. Bem hajam!

 Atividades com crianças das escolas

 Gravação de um programa para a SIC 
com o actor José Fidalgo

Visita de Sua  Ex.ª Revma Bispo da 
Diocese de Bragança - Miranda, D. José 

Cordeiro

Passeio Micológico
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CENTRO híPICO DO 
PARqUE BIOlóGICO
O Centro Hípico do Parque 
Biológico, inaugurado em 2012, 
está desde o dia 1 de junho, com 
horário mais alargado, estando 
aberto diariamente das 9.00 
às 19.00. Pretende dinamizar a 
prática equestre e promover a 
equitação como desporto e lazer.

Tem uma equipa técnica 
qualificada, atenta às necessi- 
dades individuais dos alunos e 
infraestruturas adequadas à boa 
prática de equitação.

Presta os seguintes serviços:
•	 Aulas de Equitação (iniciação, 

avançados e competição);
•	 Passeios a cavalo;
•	 Estágios e Campos de Férias;
•	 Passeios de Charrete;
•	 Hipoterapia e Equitação 

Terapêutica

CENTRO híPICO - AUlAS DE hIPOTERAPIA
Durante o mês de maio, os jovens da Associação Vinhais Solidária, 
usufruíram de mais uma valência que o Centro Hípico, do Parque 
Biológico de Vinhais, proporciona aos seus utilizadores.
Estes meninos, com necessidades educativas especiais, realizaram 
aulas de hipoterapia, que contribuíram, de forma significativa para 
melhorar a sua auto estima.

WORkShOP DE CAPõES
O Parque Biológico em parceria 
com a Universidade de Trás-
os-Montes, organizou um 
Workshop de Capões na UTAD, 
com o objectivo de ensinar a 
técnica de caponização a alunos 
e professores desta instituição de 
ensino.

A apresentação teórica e a aula 
prática foi da responsabilidade 
da médica veterinária do Parque 
Biológico, Ágata Martins.
A carne de capão, considerada 
como iguaria gastronómica, 
poderá tornar-se uma mais 
valia económica para os nossos 
agricultores, para tal, estamos a 

desenvolver esforços em parceria 
com a UTAD, para que brevemente 
seja uma realidade.  Esta iniciativa 
realizou-se no dia 20 de Junho,
A castração de galos já é realizada 
pelos Serviços Médico Veterinários 
do Parque Biológico, bastando o 
contacto através do tel: 273  771 
040 ou telm: 933 260 304.

 Gravação de um programa para a RTPInauguração da Piscina Biológica



Vinhais |    29

mIL dIAbos à soLTA
8 DE MARçO 

O dia 8 de Março ficou marcado 
pela grande “procissão …com mil 
diabos à solta!”.
Trata-se de um evento que 
teve início com uma missa de 
Imposição de Cinzas, na Igreja do 
Seminário de Vinhais, seguida de 
uma procissão “…com Mil Diabos!” 
que acompanhou uma Morte de 7 
metros de altura até à Pedra.
Durante o trajecto, que aconteceu 
ao cair da noite, mil diabos 
empunhando tochas, capturaram 
e enjaularam, num carro de bois, 
as raparigas mais atrevidas que, 
a partir de varandas e janelas, os 

foram desafiando. Já na Pedra, 
no Largo do Arrabalde, enquanto 
as moças se penitenciavam de 
joelhos, dizendo ladainhas semi-
pagãs, deu-se a sua revolta e, a 
partir da Torre do Castelo, algumas 
delas ajudaram à “Revelação do 
Rosto da Morte”, num espectáculo 
de fogo, som, pirotecnia, gaiteiros 
e uma enorme carga mística.
Seguiu-se “…uma Ceia dos 
Diabos!”, numa tenda que recriou o 
ambiente habitual dos mafarricos, 
onde foi servida uma refeição 
de excessos permitidos aos 
mesmos com animação a cargo 

dos Gaiteiros de Vinhais, danças 
e diabruras, asseguradas pelo 
grupo de teatro do Agrupamento 
de Escolas de Vinhais e pela 
Companhia Filandorra.
Numa organização conjunta 
entre a Câmara Municipal e o 
Agrupamento de Escolas, com a 
colaboração da Escola Superior de 
Educação do IPB e da Companhia 
Filandorra, foram disponibilizados 
fatos tradicionais dos Diabos de 
Vinhais para quem se atreveu a 
“vestir a pele do Diabo”.

esCoLA de dANçA/
mÚsICA/TeATro
A autarquia proporciona, 
gratuitamente, a frequência das 
escolas de música, dança e teatro, 
destinadas a público de todas as 
idades.
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museu do 
CoNTrAbANdo
MOIMENTA 

Foi inaugurado durante a Feira Franca da Moimenta 
deste ano (27 de Abril). O Dia Internacional dos 
Museus, que se assinala a 18 de Maio, foi comemorado 
com uma visita guiada a este equipamento, seguida 

da realização do Percurso Pedestre “Caminhos com 
História(s)”, entre o museu e a Ponte das Vinhas, no 
qual participaram mais de 50 pessoas. 

dIA 
INTerNACIoNAL 

do moNumeNTos 
e sÍTIos

Este ano sob o tema “Lugares de Memória”, foi 
realizado um passeio pedestre “À descoberta 
do Castro da Ciradelha”, no dia 18 de Abril, com 
mais de 50 participantes.
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CeNTro de INTerPreTAção dos rIos
Situado na margem direita do 
Rio Tuela, próximo da aldeia 
de Armoniz, este equipamento 
foi inaugurado no dia 17 de 
Maio, durante o 1.º Encontro 
transfronteiriço de pesca. Alberga 
uma exposição permanente com 
informação sobre a fauna e flora 

dos rios, conselhos úteis, boas 
práticas, técnicas e equipamentos 
de pesca. Possui espaços próprios 
para a realização de cursos, 
formação, workshops e debates, 
cujos objectivos e abordagem 
se baseiem no aproveitamento 
sustentável dos cursos de água, 

em especial na promoção da pesca 
desportiva. Um antigo pombal, 
localizado a escassos metros 
do CIR, foi recuperado servindo 
para abrigo aos pescadores ou 
visitantes do local.

eNCoNTro de 
gerAções 
6 DE JUlhO

A maior festa do concelho de 
Vinhais acontece, anualmente, 
no início de Julho, na sede do 
concelho.
Milhares de vinhaenses reúnem-
se e convivem durante um dia 

de grande animação, partilha e 
amizade. É a simplicidade que 
torna esta festa única: reencontrar 
amigos, conversar, rir, cantar, 
dançar. 
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FÉrIAs desPorTIVAs 
dA PÁsCoA
Durante a pausa letiva da Páscoa a Autarquia e o Parque Biológico promoveram uma 
semana de férias lúdico desportivas que contemplaram atividades de Paint-ball, BTT, 
Geocaching, Jogos aquáticos, atividades de academia, peddy-paper, passeios pedestres, 
jogos tradicionais, caça ao tesouro e confeção do folar tradicional.

VINHAIs eXTreme
BTT
O apoio da autarquia às associações locais estende-se, 
também, à Associação Vinhais Extreme que tem vindo a 
desenvolver um trabalho importante no ciclismo a nível local. 
Do vasto conjunto de atividades realizadas durante este 
ano destacam-se a Rota do Contrabando Ibérico, Tour da 
Castanha, XCC Juvenil – Vinhais Capital do Fumeiro e a 
VinhaisXtremCyclingRoad, nas quais participaram centenas 
de ciclistas das mais variadas idades. 

JAVALIs do 
AsFALTo
DESPORTOS MOTORIZADOS
A Associação Javalis do Asfalto 
é um motoclube fundado em 
15/01/2011, sendo os seus 
fundadores todos oriundos 
do Concelho de Vinhais e que 
partilham a mesma paixão pelas 2 
rodas e todo terreno.
Os seus participantes são oriundos 
de todo o país, sendo que se 
tem notado a presença cada vez 
mais assídua de participantes da 
vizinha Espanha.
 Os eventos realizados pela AJA, 
sempre com a colaboração com 

a autarquia, são invariavelmente 
localizados no Concelho de 
Vinhais. Neste ano de 2014 já 
tiveram lugar a XXI Rota do Javali 
TT, que se destina a praticantes 
de Todo Terreno e a IV Rota do 
Javali que é um passeio turístico 

motard pelas aldeias do Concelho 
de Vinhais, o 3.º Encontro motard 
de Vinhais, com um espectáculo 
de Freestyle, e a participação no 
evento organizado pela Câmara 
Municipal de Vinhais, “Vinhais, 
uma terra dos Diabos!”.
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moNTes de 
VINHAIs
ESCOlINhAS DE FUTEBOl

Atualmente a Associação Montes 
de Vinhais conta com 80 atletas 
distribuídos pelos vários escalões 
de formação. Na sua maioria 
os atletas estão inscritos na 
modalidade futebol, sendo que 
existem outras modalidades, 
nomeadamente, o futsal, a 
natação e o andebol. 
Dentro destas modalidades 
desenvolvemos atletas dos 6 
aos 40 e do género masculino e 
feminino.

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
•	Seniores femininos (futsal)

À exceção dos escalões de petizes 
e traquinas, nos quais não existe 
competição oficial, os restantes 
participaram em campeonatos 
de futebol e futsal organizados 
pela Associação de Futebol de 
Bragança.
A época 2013/2014 em termos 
desportivos revelou-se, de forma 
geral positiva. A prestação das 
nossas equipas contribuiu para o 
desenvolvimento dos atletas e da 
própria Associação. 

classificação dos escalões em 
competição:

•	Seniores Femininos – 14 jogos (4 
V – 1 E – 9 D) – 7º lugar

•	 Juvenis – 20 jogos (10 V – 2 E – 8 
D) – 6º lugar

•	 Iniciados – 10 jogos (7 V – 2 E – 1 
D) – 2º lugar

•	 Infantis – 12 jogos (6 V – 6 D) – 5º 

lugar
•	Benjamins fut 7 – 16 jogos (5 V – 1 

E – 10 D) – 6º lugar
•	Benjamins futsal – 12 jogos (6 V – 

2 E – 4 D) – 3º lugar

Enquanto associação de cariz 
predominantemente formador, 
a Montes de Vinhais pretende 
disponibilizar aos atletas os 
melhores recursos pedagógicos, 
humanos e materiais. Para tal, 
existe a preocupação em conseguir 
parceiros que possibilitem as 
melhores condições aos atletas 
inscritos. 
O apoio financeiro e estrutural 
da Câmara Municipal de Vinhais 
tem-se revelado fundamental 
permitindo com que o trabalho 
da associação seja sustentado e 
sustentável.
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AmbIeNTe



rACIoNALIZe o 
CoNsumo de ÁguA
Encontra-se praticamente concluída a instalação de 
contadores de água em todas as aldeias do concelho, como 
forma de rentabilização deste recurso natural, indispensável 
à sobrevivência e cada vez mais escasso, por isso, todos 
devemos fazer um esforço para reduzir gastos desnecessários. 

10 CONSELHOS PARA 
POUPAR ÁGUA:

torneira: repare torneiras e 
canalizações danificadas. 
Uma torneira a gotejar pode 
gastar 50 litros de água por 
dia.

chuveiro: prefira duche a 
banho de imersão e feche 
a torneira enquanto se 
ensaboa, poupará cerca de 
120 litros.

lavatório: feche a torneira 
enquanto escova os dentes 
ou se barbeia, poupará cerca 
de 20 litros.

Autoclismo: um autoclismo 
com fuga poderá gastar 379 
litros por dia.

lava-loiça: não lave peça a 
peça e utilize a bacia do lava-
loiça, poupará cerca de 100 
litros.

Máquina de lavar loiça: em 
cada lavagem gasta cerca de 
60 litros, utilize-a apenas 
quando estiver cheia e evite 
os enxaguamentos.

Máquina de lavar roupa: em 
cada lavagem gasta cerca de 
90 litros, utilize-a só com 
a carga completa e evite 
programas de pré-lavagem.

Jardim: regue de manhã 
cedo ou à noite para poupar 
a água que se perde com o 
calor. Utilize a água de lavar 
legumes para regar.

Piscina: por mês evaporam 
cerca de 3800 litros de água, 
que dariam para abastecer 
uma família de 4 pessoas 
durante 1 ano e meio. A 
colocação de uma cobertura 
reduz a evaporação em 90%.

carro: lave o carro com 
balde e esponja em vez de 
mangueira, poupará cerca de 
500 litros.

sAbIA Que:
A água disponível para 
o consumo humano 
representa menos de 1% 
dos recursos hídricos do 
Planeta?!

Mais de 1,2 mil milhões 
de pessoas não têm 
acesso a água potável?!

PORQUÊ USAR EFICIENTEMENTE A 
ÁGUA?

•	É um recurso limitado 
(é necessário protegê-lo, conservá-lo e geri-
lo com preocupações ambientais);

•	Corresponde a um interesse 
económico a nível nacional

(os desperdícios de água representam 
gastos para o país com um valor muito 
relevante);

•	Corresponde a um interesse 
económico a nível das empresas

(a água é, em muitos setores, um 
importante fator de produção);

•	Corresponde a um interesse 
económico a nível das entidades 
gestoras da água 

(um uso eficiente permite uma maior 
racionalidade de investimentos);

•	Corresponde a um interesse 
económico a nível dos cidadãos

(permite uma redução na fatura da água);

•	Constitui uma matéria importante 
em termos de legislação nacional e 
comunitária

(é uma das áreas com crescente preocupação 
ambiental onde têm sido incorporadas um 
número significativo de leis em vigor);

•	Constitui uma necessidade 
estratégica

(é necessário avaliar as disponibilidades, 
gerir a procura e promover reservas de água 
no país, nomeadamente para fazer face a 
situações críticas de seca);

 Colocação contadores de água - Dine
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sANIdAde 
ANImAL
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CANIL muNICIPAL de 
VINHAIs/CeNTro de 
reCoLHA oFICIAL 
10 ANOS AO SERVIçO DO CONCElhO 

A funcionar desde 2004 e 
construído seguindo todas as 
exigências impostas pela Direcção 
Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV), Vinhais foi o primeiro 
concelho transmontano com um 
Canil Municipal classificado como 
Centro de Recolha Oficial.
Esta infra-estrutura, propriedade 
da Câmara Municipal de Vinhais, 
dispõe de uma área recepção, 
um pequeno consultório médico-
veterinário, sanitários e 15 celas 
para canídeos e felídeos. Estas 
celas destinam-se essencialmente 
a acolher os animais que 
nos chegam ao canil, ou por 
intermédio dos proprietários que, 
voluntariamente, entregam os 
seus animais, ou como resultado 
das capturas efectuadas, na vila ou 
nas aldeias. Estes, ficam alojados 
numa ala que foi acrescentada 
ao projecto inicial e que permite 
a instalação dos animais, numa 
fase inicial, sem que haja contacto 
com aqueles que já se encontram 
no canil há mais tempo. Esta ala 
nova conta com três celas dotadas 
de mecanismos de segurança 
para contenção de animais 
agressivos e potencialmente 
perigosos, uma sala de 
observação prévia à instalação 
do animal, um pequeno armazém 
de consumíveis e uma sala de 
congelação. Todos os animais 

que dão entrada são observados 
e é verificada a existência, ou 
não, de identificação electrónica. 
Na ausência de identificação 
electrónica e caso o animal não 
seja reclamado no prazo de oito 
dias, procede-se à sua Eutanásia. 
Contudo, esta é uma prática que 
tentamos diminuir ao máximo, 
promovendo e incentivando a 
adopção destes animais. A taxa 
de adopções desta unidade tem 
aumentado de ano para ano e 
resulta de um esforço conjunto de 
todos os técnicos que trabalharam 
e trabalham actualmente neste 
Canil! Além das constantes 
acções de sensibilização para a 
adopção de animais foi criado 
um Blog (canilvinhais.blogspot.
com) onde periodicamente 
são colocadas fotografias e 
informações sobre os animais 
disponíveis para integrarem 
uma nova família! O sucesso 
deste Blog a par do aumento 
de pessoas que diariamente 
nos procuram demonstra que 
a nossa mensagem realmente 
tem chegado à população e cada 
vez mais adoptar uma animal ao 
invés de comprar é uma opção 
para muitas famílias de Vinhais! 
O nosso muito obrigado por isso!
A par destas funções, acrescidas 
da vacinação de canídeos e 
felídeos, aconselhamento 

médico-veterinário e controlo 
reprodutivo de fêmeas, o Canil 
Municipal, dispõe ainda de celas 
destinadas ao alojamento de 
animais em tempo de férias. 
Com uma capacidade bastante 
limitada, tentamos dar apoio 
às famílias que em tempo de 
férias não podem levar os seus 
animais de companhia e então 
procuram um local onde estes 
sejam acondicionados e tratados 
convenientemente!
Com 10 anos de funcionamento 
activo, penso que o balanço que 
podemos fazer é francamente 
positivo, pois conseguimos 
diminuir significativamente o 
número de animais errantes e 
vadios do concelho, sensibilizámos 
e educámos a população para a 
importância do não-abandono 
dos seus animais e para o 
controlo reprodutivo dos mesmos, 
tornámos a adopção mais 
próxima de uma prática regular 
no quotidiano dos vinhaenses e 
queremos continuar a ser uma 
estrutura de apoio e ajuda para 
os novos desafios que se possam 
apresentar!
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obrAs
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CeNTro de INTerPreTAção do PorCo 
e do FumeIro em VINHAIs
Este equipamento, cujas obras já 
arrancaram e que ficará instalado 
no antigo Solar do Conde de 
Sarmento (Solar da Quinta), onde 
se localizava a loja do Grémio, 
visa atrair públicos de todas as 
idades e formações, pretendendo 
posicionar-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, e ser centro de 
estudo e lazer.
O Centro Interpretativo do Porco 
e do Fumeiro 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.
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FreguesIAs

AGROCHÃO
#1 Arranjo do Adro do Santuário do N.º Sr. da Piedade
#2 Inauguração das obras de asfaltamento de acesso ao  Santuário do N. Sr.º da Piedade

1

2

CAnEDO
#3 Beneficiação e limpeza de todos os caminhos 
rurais da freguesia

3
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CELAS
#1 Início das obras de saneamento e rede de águas - Mós de Celas 
#2 Construção de um largo junto à antiga Escola Primária - Negreda
#3 Aproveitamento de águas sobrantes - S. Cibrão
#4 Conlusão do largo junto à Igreja - Celas

1

2

3

4

5

EDRAL
#5 Asfaltamento de ruas em 
Edral, Frades e Sandim

6

EDROSA
#6 Ampliação e adptação da 
Escola Primária a Centro de 
Convívio - Melhe
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ERvEDOSA
#1 Residência Paroquial e ampliação da Casa Mortuária
#2 Instalações sanitárias públicas
#3 Saneamento e Rede de águas - Falgueiras

1

2

3

PAçó
#4 Limpeza das bermas da 
estrada 
#5 Calcetamento das bermas 
da estrada

4

5

6

7

PEnHAS junTAS
#6 Beneficiação no canal de 
regadio
#7 Obras de ampliação do 
cemitério de Brito de Baixo
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REbORDELO
#1 Abertura de aceiro para 
combate a incêndios
#2 Colocação de semáforos de 
controlo de velocidade, passeios 
e iluminação pública
#3 Construção de passeios com 
locais para estacionamento
#4 Passeios e iluminação 
pública
#5 Pavilhão de apoio à escola, 
em execução

1

2

3

5

4

7

8

6

9

SAnTALHA
#6 Inauguração das obras de beneficiação da estrada entre Salgueiros 
e Penso
#7 Limpeza de Lavadouros e poços de rega - Santalha
#8 Requalificação de nascente, aplicação de tanque em granito e 
sustituição de estrutura, cobertura, limpeza e pintura de lavadouro - 
Penso
#9 Remodelação da Casa do Povo de Seixas para Sede da Associação 
Seixas em Movimento
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TuizELO
#1 Adaptação da escola de 
Tuizelo a Centro de Convívio e 
Apoio Domiciliário
#2 Beneficiação de arruamentos 
após a colocação de contadores 
de água - Salgueiros
#3 Beneficiação do cemitério - 
Salgueiros
#4 Inauguração da 
requalificação e melhoramentos 
da estrada Tuizelo - Nuzedo de 
Cima
#5 Inauguração do Centro de 
Convívio de Cabeça de Igreja

1

2

3

5

4

6

7

8

uniÃO DE 
FREGuESiAS DE  
CuROPOS E vALE 
DE jAnEiRO
#6 Arranjo do Santuário de N.ª 
Sr.ª da Saúde e requalificação 
da zona envolvente
#7 Conclusão da Capela de 
Palas
#8 Construção de passeios 
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1

2
uniÃO DE 
FREGuESiAS DE  
FRESuLFE, SOEiRA 
E MOFREiTA
#1 Inauguração das obras 
de beneficiação da Igreja de 
Mofreita
#2 Limpeza de  valetas - 
Fresulfe

3

uniÃO DE 
FREGuESiAS 
DE  MOiMEnTA E 
MOnTOuTO
#3 Construção de muro e 
passeio - Moimenta

4

5
uniÃO DE 
FREGuESiAS DE  
nunES E OuSiLHÃO
#4 Requalificação do Adro e da 
Capela da N. Sr.ª da Alegria
#5 Conclusão das obras de 
beneficiação da antiga Escola 
Primária - Nunes

7

8

6

uniÃO DE FREGuESiAS 
DE  viLAR DE LOMbA E 
SÃO juMiL
#6 Abertura de aceiros, com 
caminhos para combate a incêndios 
- São Jumil
#7 Asfaltamentos de caminhos da 
aldeia - Vilar de Lomba
#8 Reconstrução de poço de rega e 
lavadouros públicos - Ferreiros
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1

2

3

4

uniÃO DE FREGuESiAS DE  QuiRÁS E 
PinHEiRO nOvO
#1 Arruamentos no Pinheiro Novo
#2 Beneficiação dos muros e adro da igreja de Edroso
#3 Construção de  passagens para as propriedades - Vilarinho de 
Lomba
#4 Inauguração da beneficiação da Igreja de Quirás

5

6

7

8
uniÃO DE FREGuESiAS DE SObREiRó DE 
bAiXO E ALvAREDOS
#5 Conclusão da instalação de contadores de água e saneamentos - 
Alvaredos
#6 Inauguração da nova ligação entre Sobreiró de Baixo e a Estrada 
Nacional
#7 Inauguração das obras de asfaltamento no Castro
#8 Inauguração do arranjo urbanístico da Associação As Castanheiras
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1

2

3

4

uniÃO DE FREGuESiAS DE TRAvAnCA E 
SAnTA CRuz
#1 Inauguração da Praça de S. Mamede - Travanca  
#2 Praça de S. Mamede - Travanca
#3 Saneamente e rede de água (Santa Cruz)
#4 Inauguração das obras de beneficiação do adro da Igreja - Santa Cruz

5

6

7

8 vALE DAS FOnTES
#5 Espaço Internet - Vale das 
Fontes
#6 Posto Médico - Vale das Fontes
#7 Parque de merendas - Vale das 
Fontes
#8 Recuperação da Capela de 
Nuzedo de Baixo e pavimentação 
do Adro
#9 Inauguração da estrada e 
passeios - Nuzedo de Baixo

9
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6 8

1

2

viLA bOA
#1 Levantamento da 
das grelhas e tampas de 
saneamento 
#2 Asfaltamento do Bairro d’ 
ó Campo, d’á Trapa e d’ó Rio

3

4

5

viLA vERDE
#3 Conclusão do muro e 
tanque em Vila Verde
#4 Recuperação do Moinho de 
Prada
#5 Recuperação da Escola 
Primária de Prada

7

viLAR DE OSSOS
#6 Arranjo urbanístico da 
fonte no largo central da aldeia 
- Vilar de Ossos
#7 Recuperação do telhado da 
antiga Escola Primária - Vilar 
de Ossos

viLAR DE 
PEREGRinOS
#8 Recuperação do Adro e 
Igreja Matriz de Vilar dos 
Peregrinos
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1

2

3

viLA SECO
#1 Adaptação da Casa Paroquial a Museu Terras de Lomba - Gestosa
#2 Centro de Dia de Passos de Lomba
#3 Inauguração da requalificação da estrada entre Sobreiró de Cima e 
Trincheiras

4

5

vinHAiS
#4 Equipa de Cantonagem
#5 Readaptação e 
Acessibilidades do Edifício 
da Junta de Freguesia



boLeTIm muNICIPAL de VINHAIs

A CâMARA MUNICIPAl DE VINhAIS PRETENDE FAZER ChEGAR O BOlETIM MUNICIPAl 
DE VINhAIS A TODOS OS VINhAENSES E POPUlAçãO EM GERAl, GRATUITAMENTE, 

DEVENDO, PARA TAl, PREENChER E DEVOlVER O SEGUINTE CUPãO:

Nome: ____________________________________________________________________________________________

Morada: ___________________________________________________________________________________________

código Postal: ___________      _______________       ______________________________________________________

Para acompanhar regularmente as iniciativas da autarquia, as mais recentes notícias, eventos, agenda 
cultural e boletim Municipal, subscreva a nossa newsletter em http://www.cm-vinhais.pt/municipio/
newsletter-.html , inserindo o seu nome e endereço de e-mail. Os dados não serão fornecidos a terceiros, 
sendo apenas utilizados para envio de informações constantes do nosso Site. A qualquer momento poderá 
anular o seu registo.



CENTRO CULTURAL


