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O poder local democrático e 
autónomo é uma conquista do 25 
de abril de 1974.

Até aí, o Presidente da Câmara 
não era eleito pelo povo mas 
sim escolhido pelo governo, não 
tinha verbas, nem autonomia. Isto 
quer dizer que o Presidente não 
passava de um representante 
do Governo, a quem deveria 
obedecer (cegamente) e não 
teria que se preocupar com a 

vontade das populações porque 
não as representava (apesar de 
ter algumas competências).

Com a liberdade e a democracia 
tudo mudou: o Presidente da 
Câmara passou a ser escolhido 
diretamente pelas populações 
através do voto, as Câmaras 
passaram a ter um orçamento 
e competências próprias 
independentemente da vontade 
dos outros poderes. Chama-se a 

 A IMPORTÂNCIA 
DAS AUTARQUIAS

Editorial

  Américo Pereira, 
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

“As Câmaras passaram a ter um 
orçamento e competências próprias 
independentemente da vontade dos 
outros poderes.”
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isto autonomia do poder local 
democrático no qual nós vivemos 
e participamos.

Naturalmente que este sistema 
traz algo de novo, de grande 
importância mas também 
muito perigoso (em algumas 
situações). Novo, porque o poder 
das autarquias está agora nas 
populações que o delega no 
Presidente e na Câmara no 
momento em que o escolhem 
para governar. Importante, porque 
vigora agora o princípio da 
subsidiariedade, mas perigoso, 
também, porque o facto de poder 
ser exercido de forma autónoma, 
isto é, independentemente da 
vontade de qualquer outro poder 
pode ser utilizado de maneira 
completamente errada, abusiva e 
imprópria.

Significa isto que a decisão de um 
cidadão ou cidadã se candidatar 
a Presidente da Câmara, Vereador 
ou qualquer outro cargo, é um 

ato que todos devemos louvar, 
aplaudir e até agradecer. Mas se 
isto é efetivamente verdade, não 
é menos verdade que a decisão 
que tomamos no dia em que 
depositamos o nosso voto para a 
escolha daquele que vai gerir a 
nossa autarquia, a nossa Câmara, 
no fundo, que vai gerir o destino 
da nossa comunidade, esta sim, 
esta é a mais importante de 
todas as decisões. Diríamos que 
é uma arma, que tanto pode ser 
disparada para o sítio certo, como 
para o sítio errado.

A escolha é um ato de 
responsabilidade: de 
responsabilidade para quem 
votou e para quem foi escolhido. 
Mas é uma responsabilidade 
que vale a pena. Por isso mesmo, 
o poder local autónomo e 
democrático é, e será sempre, 
uma das principais conquistas do 
dia da Liberdade.

Espero ter ainda oportunidade de 

voltar a este tema porque é de 
facto muito importante.

Uma vez que estamos na 
época do Natal, cumprimentos 
de solidariedade, amizade e 
prosperidade para todos os 
conterrâneos.

Com um abraço,

O Presidente da Câmara

Américo Pereira 
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À DESCOBERTA 
CENTRO INTERPRETATIVO DAS RAÇAS AUTÓCTONES

VIVER 
VINHAIS
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O Centro Interpretativo de Raças 
Autóctones Portuguesas (CIRAP)de Vinhais 
está localizado no Parque Biológico de 
Vinhais. Trata-se de um equipamento 
turístico, único no país, que proporciona 
aos seus visitantes uma aprendizagem 
específica sobre as características de cada 
raça autóctone portuguesa. 

As raças autóctones são raças caracterís-
ticas de uma determinada zona, com 
especificidades que as tornam únicas. São 
consequência de anos e anos de evolução 
das espécies a que pertencem, dando-lhes 
um potencial genético que lhes permite a 
adaptação ao meio ambiente e a todas as 
adversidades que surjam.

Portugal, apesar de ser um país pequeno, 
possui uma grande variedade de habitats 
de condições variadas que permitem 

Centro 
Interpretativo 
das Raças 
Autóctones 
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um elevado número de raças dentro das 
espécies existentes. 

O CIRAP reúne assim todas as raças no 
país, representadas em réplicas de animais 
feitos à escala REAL, com as paisagens 
características de cada região pintadas 
nas paredes atrás de cada animal, 
assim, os visitantes ficam a conhecer os 
exemplares de animais, mas também o seu 
habitat natural.

As espécies existentes em Portugal são 
Bovinos, Asininos, Equinos, Galináceos, 
Ovinos, Caprinos e Suínos que se dividem 
em várias raças, por exemplo os Suínos 
existem na Raça Alentejana, Bísara ou 
Malhado de Alcobaça. 

O Centro Interpretativo tem como principal 
objetivo a manutenção da biodiversidade 
e a defesa das raças nacionais.

As raças autóctones, em especial as 
ligadas à pecuária, são uma riqueza 
incalculável, seja do ponto de vista 
económico, social ou ambiental. Leite, 
carnes, lã são alguns exemplos do que 
podemos retirar destas raças, sendo que as 
suas características únicas permitem obter 
resultados magníficos, como é o caso da 
carne de porco bísaro e do fumeiro que 
dela resultam. 

No entanto, estas raças e os seus criadores 
ou produtores, têm obrigatoriamente que 
ter todo o nosso respeito e proteção, pois 

além do leite, da carne e dos restantes 
produtos, permitem-nos uma biodiversidade 
única, um ambiente mais rico, meios 
de sustentabilidade, manter tradições 
importantes, bem como a ruralidade das 
nossas regiões.

As raças autóctones assumem assim, 
um papel fundamental hoje em dia. São 
protegidas pela legislação nacional e 
comunitária, havendo medidas próprias 
que apoiam a criação, a promoção e a 
preservação destas espécies.

Criadas na maioria na zona do interior, em 
territórios de baixa densidade, em sistemas 
de produção equilibrados, sustentáveis 
e ecológicos, dão um contributo 
fundamental para que as pessoas se 
fixem nos meios rurais, dedicando-se à 
sua criação e aproveitamento dos seus 
produtos, permitindo que as zonas mais 
desfavorecidas se mantenham com 
atividade social e económica.

O CIRAP traz aos seus visitantes 
conhecimento, aprendizagem numa visita 
que os transporta para os locais onde 
vivem as raças autóctones, enriquecendo 
a sua cultura sobre estes animais tão 
importantes para o nosso país. 

Ainda não visitou? Não espere mais, vai ver 
que vale a pena… Se já visitou, é sempre 
bem-vindo! 
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A exposição “A Arte de Fernanda Eva” foi 
inaugurada a 6 de julho, pelas 15h30, na 
Sala do Relógio, no Centro Cultural Solar 
dos Condes de Vinhais.
Nesta inauguração estiveram o vice-
presidente da Câmara Municipal de 
Vinhais, Luís Fernandes, os veradores, 
Roberto Afonso e Antónia Almeida, o pintor, 
António Franchini e pequenos pintores 
(alunos do Programa Ocupacional de 
Verão), que ofereceram à artista vários 
desenhos ilustrativos inspirados nas suas 

obras de arte.
Fernanda Eva é uma artista plástica, 
luso-brasileira, mestre em poéticas visuais 
pela ECA – Universidade de São Paulo. 
Atualmente, reside e tem Atelier no Porto 
e um outro em São Paulo. No seu vasto 
currículo já participou em inúmeras 
exposições individuais e coletivas em 
vários países como: Brasil, Cuba, Portugal 
ou Chile.
A exposição esteve aberta ao público até 
14 de setembro de 2016.

A ARTE DE FERNANDA EVA
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Decorreu, a 11 de julho, no Centro 
Cultural Solar dos Condes de Vinhais, uma 
reunião com os Produtores de Fumeiro 
e Suinicultores locais, contando com 90 
participantes. 

Esta sessão de esclarecimentos teve como 
oradores o Dr. Silva Pereira com o tema 
“Novo Sistema da Indústria Responsável”, 
a Dra. Ágata Martins da DGAV (Direção 
Geral de Alimentação e Veterinária), 
com “Licenciamento da Atividade de 
Venda Direta, a Dra. Márcia Canado, com 
“PCEDA- Plano de Controlo e Erradicação 
da Doença de Aujesky”, o Eng. Carlos 
Silva, da PRORURIS, com “Medidas de 
Apoio ao Investimento” (LEADER), e a Eng. 
Carla Alves da Câmara Municipal de 
Vinhais (CMV) que além de moderadora, 
foi também oradora, prestando 
esclarecimentos sobre o Licenciamento 
da Atividade Pecuária.

A sessão de abertura ficou a cargo do 
Presidente da CMV, Américo Pereira, que 
fez referência à importância económica 
que estes setores têm no concelho, 
incentivando todos os participantes a 
aumentar as produções, sendo que, 
contam com o apoio total da autarquia, 
nomeadamente no que concerne ao 
PCEDA, do escoamento dos produtos 

REUNIÃO COM PRODUTORES DE FUMEIRO E SUINICULTORES 

através das feiras, certames e do Centro 
Interpretativo do Porco e do Fumeiro. O 
edil acrescentou ainda que o projeto 
de ampliação do matadouro, que 
pretende levar a efeito, será mais um 
benefício para o setor. Estes temas são 
bastante importantes para estes setores 
de atividade, pois trata-se de legislação 
nova, que se prende com o licenciamento 
de atividades de produção de fumeiro ou 

da pecuária.

A Dr.ª Márcia Canado, aquando da sua 
intervenção, frisou o facto de o concelho 
de Vinhais ser o único no país com 
apoio da autarquia para o controlo e 
erradicação da doença de Aujesky.
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Pelo terceiro ano consecutivo, Juntas 
e Uniões de Freguesia e o Executivo 
Municipal reuniram-se para um almoço 
convívio,  que se realizou a 17 de julho, na 
praia fluvial de Fresulfe.

Neste ano, o encontro ficou a cargo da 
União de Freguesias de Fresulfe, Soeira 
e Mofreita, com o apoio da Câmara 
Municipal de Vinhais e contou com cerca 
de 200 pessoas de todo o concelho.

Glória Veleda, Presidente da União de 
Freguesias de Fresulfe, Soeira e Mofreita, 
felicitou todos os presentes e revelou 

que este encontro tem como principal 
objetivo “a união entre todas as juntas 
de freguesia”, pois é “dessa união que 
vai depender o desenvolvimento deste 
concelho, pela coesão e da luta para que 
efetivamente haja mudança”.

Francisco Cunha, Presidente da Junta de 
Freguesia de Rebordelo e Representante 
das Freguesias do concelho de Vinhais, 
considera que este encontro é um dia 
de “orgulho, de amizade e convívio entre 
todos os autarcas”.

Américo Pereira, Presidente da Câmara 

Municipal de Vinhais, salientou que os 
autarcas assim como as suas equipas 
são “pessoas ao serviço das populações, 
representando um papel de extrema 
importância tanto no passado, como no 
presente e futuro”. Acrescentando que, 
“o papel das Juntas é a presença do 
município em cada uma das freguesias”. 
Este encontro, na sua opinião, “é o nosso 
dia, um dia de diversão, conversa e 
partilha de experiências”, rematou.

O convívio contou ainda com animação 
musical e diversas atividades.

3º ENCONTRO DE JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO
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Devido ao aumento substancial do número de casos 
de pessoas com cancro da pele, existe a necessidade 
de prevenir e sensibilizar os cidadãos dos riscos da 
exposição solar. Para isso, o Município de Vinhais instalou, 
junto ao Centro Cultural Solar dos Condes, um dispositivo 
que monitoriza o índice de radiação ultravioleta em 
tempo real.

O Projeto IUV Sense é composto por um painel informativo 
sobre a interpretação do índice de radiação ultravioleta 
(IUV) e um espaço publicitário. Este índice divide-se em 
cinco cores que representam o nível de segurança da 
exposição solar.

Este projeto foi pago pelos municípios da Comunidade 
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM).

Vinhais tem painel 
para medir as 
radiações 
ultravioletas
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A Câmara Municipal de Vinhais 
continua a derrotar o ICNF – Instituto 
de Conservação da Natureza e 
Florestas nas batalhas jurídicas.

O ICNF abriu um processo contra a 
autarquia acusando-a da abertura 
de um caminho florestal, sem o 
seu parecer, bem como o corte de 
várias árvores e da violação das 
regras urbanísticas. Este caminho 
é de extrema importância para 
as populações e permitirá aos 
Bombeiros Voluntários agir em caso 
de incêndio.

Segundo o tribunal ficou provado 
que a Câmara Municipal de 
Vinhais não agiu com dolo, nem 
de forma negligente, rejeitando 
assim, o processo do ICNF contra o 
Município de Vinhais.

Américo Pereira, Presidente da 
Câmara Municipal de Vinhais, 

considera que é necessário 
continuar a defender que as atuais 
políticas seguidas pelo ICNF têm 
que ser alteradas e substituídas por 
outras que, na verdade, defendam 
a natureza e o ambiente. Na sua 
opinião,  este objetivo é conseguido 
através do envolvimento da 
população e das autarquias. O 
autarca acrescenta que a atual 
política ambiental do país,  no que 
as áreas protegidas diz respeito, 
tem que ser alterada sob pena 
de assistirmos à destruição dos 
espaços naturais.

De relaçar que esta atitude do 
ICNF causa à Câmara Muncipal de 
Vinhais um prejuízo superior a meio 
milhão de euros.

MUNICÍPIO GANHA MAIS UMA 
CAUSA EM TRIBUNAL CONTRA O 
ICNF
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Foi assinado, a 19 de julho, um protocolo de cooperação 
entre a Câmara Municipal de Vinhais e a Direção – Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP) 
que visa apoiar os cidadãos, incentivar e acompanhar 
cidadãos que regressem ao seu país de origem; garantir a 
divulgação dos seus direitos e deveres; entre outros.

A representar a DGACCP estava o Embaixador João Maria 
Cabral, na qualidade de Diretor. O Município de Vinhais fez-
se representar pelo seu Presidente, Dr. Américo Pereira. Este 
protocolo contou ainda com a homologação do Secretário de 
Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro.

A assinatura deste documento é de suma importância para 
Vinhais, dado que se trata de um concelho com elevado 
índice de emigração, mas onde esses mesmos emigrantes 
acabam por regressar. Esta parceria permite estimular um 
ambiente favorável aos investimentos e criação de emprego, o 
que se irá refletir no desenvolvimento local.

A cooperação entre o Município e o GAID (Gabinete de Apoio 
ao Investidor da Diáspora), que tem por objetivo aproveitar o 
poder económico das comunidades portuguesas, de forma a 
proporcionar investimento na região, de modo a potenciar o 
seu desenvolvimento.

MUNICÍPIO ASSINA PROTOCOLO 
DE APOIO AO EMIGRANTE
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O Programa Ocupacional de Verão 
foi criado para dar resposta às 
preocupações sentidas por grande parte 
dos encarregados de educação que, 
nos meses de julho e agosto, necessitam 
de ocupar os tempos livres dos seus 
educandos, de forma útil.

Este programa destina-se a crianças e 
jovens dos 6 aos 15 anos e pretende 
proporcionar actividades ambientais, 
lúdicas, culturais, desportivas, entre 

outras, tendo em vista a promoção e o 
desenvolvimento de competências sociais 
e pessoais.

O Festival POV (Programa Ocupacional 
de Verão) é um espetáculo de música, 
dança, teatro e muita diversão, 
interpretados pelos alunos do POV sob 
orientação dos monitores (auxiliares 
da ação educativa) e dos técnicos da 
Associação Vinhais Solidária.

FESTIVAL POV 
Programa Ocupacional de Verão
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O Dia Mundial do Turismo comemorado 
a 27 de setembro, os alunos do 1º ciclo 
do ensino básico do Agrupamento de 
Escolas de Vinhais, foi visitar o Parque 
Verde de Artes e Ofícios em Vinhais.

Segundo a Organização Mundial 
de Turismo (OMT) a comemoração 
do Dia Mundial do Turismo pretende 
“aumentar a consciência da comunidade 
internacional da importância do turismo 
e do seu valor social, cultural, político e 
económico”. 

(http://wtd.unwto.org/es)

DIA MUNDIAL DO TURISMO

O ciclismo é cada vez mais um desporto 
de eleição dos vinhaenses. A prática de 
vários tipos de desporto é fundamental 
em qualquer idade, no entanto entre 
os jovens, essa importância ganha 
ainda mais relevo. Este tipo de atividade 
não traz apenas benefícios físicos mas 
também em termos humanos e de 
personalidade, principalmente quando 
se começa em crianças. Como tal, 
e reconhecendo a importância do 
desporto, uma das políticas da Câmara 
Municipal de Vinhais é precisamente 
o desporto, seja a nível financeiro, de 
infraestruturas, transportes, tentando 
suprimir as necessidades que possam 
surgir.

Realizou-se a 10 de setembro, sábado, a 
Taça Regional de XCC Juvenil- etapa de 
Vinhais, organizada pela Vinhais Extreme- 
Associação Desportiva e a Associação 
Regional de Ciclismo e Cicloturismo de 
Bragança.
A prova contou com 60 participantes 
com idades compreendidas entre os 
6 e os 14 anos de géneros femininos e 
masculinos.
As equipas presentes na prova foram a 
Vinhais Extreme de Vinhais, Velo Clube de 
Bragança, Clube de Ciclismo de Macedo 
de Cavaleiros, Clube de Ciclismo de 
Mirandela, Clube de Ciclismo de Vila 
Flor e o Grupo Desportivo da Torre Dona 
Chama.

XCC JUVENIL - TAÇA REGIONAL

..............................................................................................
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Vinhais recebeu mais uma vez o Campeonato Nacional de 
chegas de touros de Raça Mirandesa. O evento que vai já na 
oitava edição, aconteceu aos domingos, entre os dias 10 de 
julho e 14 de agosto, no chegódromo de Vinhais. 

Trata-se de um formato que atrai milhares de pessoas, a prová-lo 
estão as mais de três mil pessoas que marcaram presença ao 
longo da competição.

Nesta edição, participaram 28 animais, 15 no escalão dos touros 
com mais de 5 anos e 13 no escalão dos touros com menos de 
5 anos. Todos os participantes receberam prémios mediante o 
desempenho na prova, sendo que, apenas os 4 melhores de 
cada escalão foram classificados, cada um recebeu um troféu e 
o valor monetário respetivo.

Campeonato Nacional Chegas de Touros de Raça Mirandesa

PRÉMIOS
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CLASSIFICAÇÃO FINAL
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A Arena de touros de Vinhais foi palco 
de mais uma grandiosa corrida de 
touros de homenagem ao emigrante, 
no dia 12 de agosto. Este ano, as 
pessoas puderam apreciar a arte 
de tourear com os cavaleiros Filipe 
Gonçalves, Mateus Prieto e Verónica 
Cabaço,  vibrar com fantásticas 
pegas por parte do grupo de 
forcados amadores das Caldas da 
Rainha e os imponentes touros da 
Ganadaria Passanhal.

Casa cheia e um ambiente fantástico 
receberam este magnífico espetáculo 
de tauromaquia que arrasta 
multidões até às arenas.

A noite foi abrilhantada com um 
espetáculo de fado que antecedeu a 
corrida de touros pela fadista Joana 
Capela e o Fado castiço na voz 
empolgante do Francisco Rebelo de 
Andrade.

GRANDE NOITE DE FADO E TOURADA DO EMIGRANTE
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37a

V I N H A I S
CAPITAL DO FUMEIRO

9 a 12 de  Fevereiro 2017
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Vinhais recebeu nos dias 16 e 17 de 
setembro, a 2.ª Bienal Jorge Lima Barreto, 
no Centro Cultural Solar dos Condes de 
Vinhais.
A homenagem ao músico vinhaense 
contou com uma programaçãp rica e 
variada, iniciando com o filme “B Bird 
B Boy”, de Ilda Teresa Castro, seguido 
do lançamento do livro “Estética da 
Comunicação Musical - A Improvisação”, 
que retrata a tese de doutoramento do 
homenageado. 
 A apresentação do livro ficou a cargo do 
Professor Dr. José Bragança de Miranda, 
orientador da tese de Lima Barreto, do 
Dr. Delfim Leão, diretor da Imprensa 
da Universidade de Coimbra, António 
Barros, artista contemporâneo e o Dr. 
Américo Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais (foto 1). Esta obra é 
uma coedição da Câmara Municipal de 
Vinhais e a Imprensa da Universidade de 
Coimbra.
Para o autarca Vinhaense, “trata-se 

2ª JORGE LIMA BARRETO

de uma figura ilustre, cuja memória 
merece ser perpetuada no tempo, e a 
Câmara tem a obrigação de ajudar 
nesse trabalho e é isso que estamos a 
fazer, tudo com vista a prolongar uma 
homenagem a quem a merece.”
A noite foi abrilhantada pelo concerto de 

JP Simões, acompanhado pela dança de 
Isabel Barros e instalação de Ilda Teresa 
Castro. (Foto 3 e 4)

No sábado, dia 17, foi apresentado o livro 
de João Cunha, Sara Carvalho e Verena 
Mascht, cujo título é “Abordagem Orff-
Shulwerk: História, Filosofia e Princípios 

1

BIENAL
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Pedagógicos”. João Cunha é mais 
um Vinhaense, dedicado ao estudo 
da música e com provas dadas 
neste ramo através dos seus estudos 
académicos e dos seus livros. A 
apresentação do livro ficou a cargo 
de Mário Cardoso, Professor da Escola 
Superior de Educação de Bragança, 
Roberto Afonso, Vereador da Cultura 
da Câmara Municipal de Vinhais e do 
autor João Cunha.
Para Roberto Afonso, “esta Bienal está 
a permitir dar a conhecer o grande 
trabalho de Jorge Lima Barreto, não 
só com ANARBAND, os TELECTU ou os 
projetos a solo que ele teve, ou o último 
projeto que ele teve com Jonas Runa, 
portanto é um evento importantíssimo 
em termos culturais, não só de Vinhais, 
julgo que até de Trás-os-Montes, pois 
vem mostrar que os artistas estão 
espalhados por todo o lado. 
No interior temos arte de qualidade, 
arte contemporânea e temos uma 
bienal em Vinhais que com certeza vai 
ser um marco no futuro”.
Na mesma tarde, o Prof. Dr. Mário Vieira 
de Carvalho, fez uma apresentação de 
elevado interesse numa Conferência 
sobre “Contingência e modernidade 
musical”. Para encerrar a Bienal, teve 
lugar o concerto “Vincos” de Vítor Rua, 
Carlos Zíngaro, Carlos Barreto, com a 
Instalação de António Barros.
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4

Durante a tarde foram abertas as 
seguintes exposições:

“Meteoro Neon para Vénus”, de 
Silvestre Pestana (foto 1) 

Escultura, de João Ferreira (foto 2)

“Vórtice Azul” e “Livros Proibidos”, de 
Celeste Cerqueira 

“JLB – Viver com a Música nos Olhos”

“Aura”, de António Barros

“Relicários e Oxigenários”, de Ilda 
Teresa Castro

3

2

1
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PERSONALIDADES
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PERSONALIDADES
Pe. TELMO AFONSO

VIVER 
VINHAIS
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Pe. Telmo 
Baptista Afonso
O PADRE QUE FAZIA QUESTÃO DE 
CONHECER OS SEUS PAROQUIANOS UM 
A UM, O SEU NOME,  A SUA HISTÓRIA E 
TRATAVA-OS COMO FILHOS.
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Telmo Baptista Afonso nasceu no Rio de 
Janeiro (Brasil) a 9 de dezembro de 1929 
e faleceu a 3 de maio de 2016, no Zoio. 
Padre Telmo, era um exemplo para muitos, 
um retrato fiel e verdadeiro do sentido 
de ser Padre, um reflexo de Deus. Bom 
coração, nobre, humilde, disciplinado, 
cumpridor e muito competente, eram 
algumas das muitas características que 
faziam do Padre Telmo uma pessoa 
querida e respeitada por todos. Foi por 
esse o motivo que juntou centenas de fiéis 
na cerimónia fúnebre, realizada a 4 de 
maio de 2016, presidida pelo Bispo Dom 
José Cordeiro, com a presença de vários 
sacerdotes do concelho, na aldeia do 
Zoio.

A 1 de outubro de 1940, ingressou no 
Seminário de Vinhais, onde concluiu 
o curso com a excelente nota de 17 
valores, a comportamento moral e no 
comportamento académico. 

Foi por D. Abílio Vaz das Neves que 
ocorreu a ordenação presbiteral de Telmo 
Afonso, a 29 de junho de 1952.

Pároco em várias aldeias dos concelhos 
de Vinhais e Bragança destaca-se a sua 
permanência no Zoio onde exerceu por 
42 anos, até à data da sua morte. Era lá 
que o Padre Telmo residia, no entanto, 
era no concelho de Vinhais onde tinha 
mais paróquias, é o caso de Ousilhão e 
Nunes, onde esteve mais de trinta anos, 
ou Edrosa e Celas, onde foi Pároco por 
mais de vinte anos. Neste concelho, 
esteve ainda nas aldeias da Moimenta e 

Montouto.

O Padre Telmo fazia questão de conhecer 
os seus paroquianos um a um, o seu 
nome, a sua história e tratava-os como 
filhos. Assumiu várias missões na Igreja. 

Quando começou a exercer foi professor 
e prefeito no Seminário de Vinhais 
passando depois a exercer o mesmo no 
Seminário de Bragança.

Já no Colégio São João de Brito foi diretor, 
assim como, diretor espiritual dos Cursos 
de Cristandade, bem como vigário geral 
e Reitor do Seminário.

Primava pela sua descrição, não era 
dado a coscuvilhices e exaltava sempre 
as qualidades das pessoas, nunca os 
seus defeitos, ele que tão bem conhecia 
as pessoas. Para ele só importava o 
melhor de cada um e praticar o bem.

Foi também Capelão Militar onde nunca 
recebeu o salário a que tinha direito, 
da capelania do quartel de Bragança, 
ao invés, preferia entrega-lo à Obra do 
Soldado.

Dedicou a sua vida ao bem comum e ao 
próximo, assumiu o seu papel de Pároco 
na sua plenitude e fazia-o de coração 
cheio, a Igreja não era o seu emprego era 
sim, um serviço que prestava a todos por 
uma boa causa.

Formou muitas pessoas enquanto 
Professor, diretor do Seminário, a quem 
passava os seus valores morais e ensinava 

tudo quanto sabia.

A nossa Diocese fica mais pobre com a 
sua perda, mas ganhou muito com a sua 
vida, com tudo o que transmitiu e pelo 
bem que praticava. Sentido de devoção à 
Igreja, à Paróquia e ao bem comum eram 
o seu lema.
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Falar do Padre Telmo, é um desafio tão 
exigente quanto difícil, pela grandeza do 
Homem e do Padre.

Como Padre, recordamos enquanto a 
nossa memória o permitir, um Homem de 
Deus.

Ficarão para sempre guardadas em cada 
um de nós, a sua serenidade, simplicidade, 
frontalidade, um Homem de Oração. 
Guardaremos, desde os Padres mais novos 
aos mais velhos, uma expressão que ele 
tanto usava: 

“ Se precisares de alguma coisa, dispõe”.

Tendo a difícil missão de o suceder em 
algumas das suas Paróquias, posso 
constatar todos os dias, o quanto este 
Homem-Padre conseguiu ficar no coração 
e na lembrança de tanta gente, dos mais 

novos aos mais velhos.

Consigo perceber todos os dias, como 
o Padre Telmo, foi de facto um Padre ao 
serviço da Igreja, da Palavra de Deus, do 
Amor, da solidariedade, do perdão.

O Padre Telmo, fará para sempre parte da 
história da Igreja da Diocese de Bragança-
Miranda e de uma forma muito particular 
deste concelho

Talvez na impossibilidade de sermos como 
Ele, que ao menos possamos seguir todas 
as suas palavras de carinho, amizade, 
frontalidade, verdade.

Bem-haja Padre Telmo, por quanto nos 
deixou.

O PADRE E O PÁROCO
“Guardaremos, desde os Padres 
mais novos aos mais velhos, uma 
expressão que ele tanto usava: “ Se 
precisares de alguma coisa, dispõe.”

.
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Padre Paulo Pimparel
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Como Professor do Colégio do Seminário 
e um excelente professor da Língua 
Portuguesa, depois Pregador há muitos 
anos, um dos melhores da Diocese. 

Desempenhou várias funções de 
responsabilidade, vigário geral da 
Diocese, Capelão Militar, Pároco de 
muitas aldeias do concelho e estava 
sempre disponível para ajudar os 
colegas. 

Era um bom homem, Reitor do Seminário, 
conheci-o desde o terceiro ano do 
Seminário, sendo que eu já sou Padre há 
45 anos. Um excelente colega e éramos 
muito amigos, é uma grande perda para 
todos.

“Era um 
excelente 
colega e 
éramos muito 
amigos, é uma 
grande perda 
para todos.”

Padre Ferreira

......................................................................................

Pedir a um autarca que escreva 
umas palavras sobre este homem, 
consubstancia algo de honroso e ao 
mesmo tempo perigoso.

Honroso, porque na verdade este homem 
foi um Ser Humano no verdadeiro sentido 
da palavra: amigo, afável, companheiro, 
cumpridor, dedicado. Um verdadeiro 
exemplo para todos. Por isso mesmo 
atrever-me a dizer… há gente à séria.

Perigoso porque ainda que eu tivesse 
uma grande imaginação e uma 
habilidade literária e de escrita bem 
acima da média (que não é de forma 
nenhuma o caso), correria sempre o risco 
de ser injusto por não conseguir traduzir 
para o papel todas as qualidades e 
imagem deste homem positivamente 
invulgar.

De qualquer forma, porque nos unia 
uma amizade recíproca e de há muitos 
anos, fica assim o meu humilde e singelo 
testemunho sobre a vida e obra deste 
“grande” Ser Humano.

Padre Telmo Afonso: bem-haja por 
ter vivido e muito obrigado pela 
consideração e amizade que sei que 
nutria por mim, por todos os autarcas e 
por todos os munícipes.

Até um dia….

O amigo,

Américo Pereira

“Foi um Ser Humano no verdadeiro sentido da 
palavra: amigo, afável, companheiro, cumpridor, 
dedicado.”

.

Américo Pereira
Presidente  da Câmara Municipal de Vinhais

   … HÁ GENTE À SÉRIA
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DESPORTO
ASSOCIAÇÃO VINHAIS EXTREME

VIVER 
VINHAIS
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Como e quando surge a Vinhais Extreme?
A Associação Desportiva Vinhais Extreme 
surgiu com a vontade de um grupo grande, 
organizar o ciclismo no nosso concelho. Foi 
registada a 1 de agosto de 2011.
Que tipo de associação é a Vinhais 
Extreme?
A Vinhais Extreme é uma associação sem 
fins lucrativos, com um objetivo claro de 

trabalhar o desporto em geral e o ciclismo 
em particular. Uma alternativa ao futebol e 
ao futsal. 
Qual a função do presidente desta 
associação?
O presidente tem a função de gestão, 
planeamento e coordenação de 
todas as atividades, sejam de lazer 
ou de competição.  O presidente na 

nossa associção é um sócio com 
responsalibilidades acrescidas. Tudo é 
decidido no seio do grupo. 
Que atividades realiza?
Realizamos várias atividades de lazer, como 
o Tour da Castanha, o Passseio feminio, o 
BTT Noturno, o XCC Juvenil. Organizámos 
também as míticas VinhaisXtreme Cycling 
Road e o Crono Escalada de Cidões, 

VINHAIS 
EXTREME 
ASSOCIAÇÃO  DESPORTIVA

Hélder Magno tem 39 anos. É licenciado em Educação Física e 
Desporto, é Técnico Superior na Câmara Municipal de Vinhais 
e Presidente da Direção da Associação Desportiva - Vinhais 
Extreme.
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provas fantásticas, mas com logísticas 
incomportáveis que nos levou a desistir. 
A nível da competição participamos nos 
Campeonatos de Escolas de Bragança e de 
Vila Real. Nos encontros Regionais da Zona 
A, no Encontro Nacional de Escolas. Com os 
restantes escalões também competimos no 
Campenato Regional de XCM e Estrada e 
no Campeonato Nacional de XCO.  
Como é o desporto vinhaense?
O desporto em Vinhais é difícil, muito difícil. 
O que existe, está bem. Vamos sobrevivendo, 
mas como todas as terras do interior, não 
abunda a população, o que faz com que 
nos dificulte a evolução e a criação de 
novas modalidades. 
Como tem sido o percurso da 
associação?
Tem sido um bom percurso, mas difícil. 
Que grau de importância atribui a este 
tipo de associação?
A associação tem um papel extremamente 
importante. Dinamizamos o concelho 
e criamos atividades para os nossos 
jovens poderem desfrutar. Numa terra 
pequena como Vinhais iniciativas como 
esta são sempre importantes. Penso que o 
associativismo é muito importante e é cada 
vez mais difícil vincar. 
Fale da competição: quantos e quais são 
os escalões?
A competição é um projecto recente. 
Nasceu em 2013 e começámos a competir 

em 2014. É um projecto difícil, exige muito 
trabalho por parte dos sócios, dos pais e dos 
atletas. 
Participamos no campeonato Escolas com 5 
escalões, com idades compreendidas entre 
os 5 aos 14 anos. 
Também competimos com os Escalões de 
Cadetes, Juniores e Master.  Trabalho árduo 
mas que começa a dar frutos e temos já 
um Campeão Regional wwna categoria de 
Juniores. Esperamos para o ano conseguir 
mais. 
Quantos associados tem?
Temos 101 sócios.

Que apoios tem?
Temos apoios do Comércio local, das Juntas 
de Freguesias e da Câmara Municipal de 
Vinhais.
Como é a relação com a Câmara 
Municipal de Vinhais?
A relação com a Câmara Municipal de 
Vinhais é boa. Existe sempre uma grande 
cumplicidade em toda a atividade que é 
desenvolvida. Sem o apoio da autarquia era 
muito mais difícil de concretizar os objectivos. 

Diogo Silva - Campeão Regional - Categoria Juniores



38 | VIVER VINHAIS

A Câmara Municipal de Vinhais e o 
Agrupamento de Escola de Vinhais 
entregaram a 7 de outubro, o   Prémio 
Municipal de Mérito Escolar e Prémio Dr. 
Álvaro Leite, aos melhores alunos.
A cerimónia solene de entrega do 
Prémio Municipal de Mérito Escolar, foi 
atribuída ao melhor aluno de cada ano 
letivo, desde o 5º ano de escolaridade 
até ao 12ºano, com momentos musicais, 
interpretados pelos alunos da Escola 
Municipal de Música de Vinhais.

O valor do prémio é de 150€ para o 5º 
ano, 200€ para o 6º ano, 250€ para o 7º 
ano, 300€ para o 8º ano, 350€ para o 9º 
ano, 400€ para o 10º, 450€ para o 11º 
ano e 500€ para o melhor aluno da área 
das Ciências e Tecnologias e da área 
de Línguas e Humanidades do 12º ano 
de escolaridade. Este ano foi atribuído, 
pela 1.ª vez, o Prémio Municipal de 
Mérito Escolar ao melhor aluno do Ensino 
Profissional, no valor de 400€.
Foi, também, atribuído o Prémio Municipal 

de Mérito Escolar – Dr. Álvaro Leite, no 
valor de 500€, visa premiar os alunos que 
tenham concluído o seu percurso escolar 
no Agrupamento de Escolas de Vinhais e 
tenham ingressado no curso de Medicina 
numa universidade portuguesa.
Este investimento anual, que ronda 
os 4000€, é extremamente positivo e 
pretende motivar os alunos para o 
ensino sendo, também, uma forma de 
reconhecimento do esforço dos mais 
dedicados.

Cerimónia de entrega do Prémio Municipal de 
Mérito Escolar – Dia do Diploma
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Daniela Pires, 18 anos

Melhor aluna do 12º ano e 
Prémio Dr. Álvaro Leite  

O Prémio de Mérito Municipal 
é uma boa recompensa para 
os alunos que se esforçam 
um ano inteiro para conseguir 
as melhores notas. Por outro 
lado, dá um certo sentido de 
orientação, já que nem sempre 
é fácil manter a motivação e 
definir um objetivo concreto, 
principalmente nos anos mais 
iniciais (2° ciclo e básico) e dá 
algum propósito ao estudo e 
ao esforço. Penso que é uma 
iniciativa bastante positiva.

Soraia Fernandes, 14 anos

Melhor aluna do 8ºano

Na minha opinião o 
Prémio de Mérito é muito 
importante, pois é uma 
maneira de incentivar os 
alunos para continuar a 
trabalhar no novo ano 
letivo . 
É uma recompensa que 
representa o nosso esforço 
durante o ano.

Hélder Ferreira, 10 anos

Melhor aluno do 5º ano

É o reconhecimento dado 
pelo município a todos 
aqueles que ao longo do 
ano escolar se esforçam para 
tirar boas notas e obter bons 
resultados. 
É sempre bom receber um 
prémio destes. 

 NA TUA OPINIÃO, QUAL É A IMPORTÂNCIA DO PRÉMIO DE MÉRITO MUNICIPAL?

Jéssica Santos, 12 anos

Melhor aluna do 6º ano

Para mim a atribuição 
do Prémio de Mérito ao 
melhor aluno de cada ano 
escolar vem de certa forma 
reconhecer o esforço e o 
trabalho que os alunos têm 
durante o ano e incentiva-nos 
a continuar a trabalhar ano 
após ano.
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FEIRAS

VIVER 
VINHAIS

PELAS FREGUESIAS
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TRAVANCA E SANTA CRUZ

O anterior quadro comunitário (QREN 
- Quadro de Referência de Estratégia 
Nacional), que terminou em 2014, 
garantia as verbas necessárias, para que 
os municípios que integravam a CIM – 
Comunidade Intermunicipal, pudessem 
realizar várias obras e investimentos que 
entendessem.
A Câmara Municipal de Vinhais, entre 
outros investimentos que considerou 
prioritários, incluiu a substituição das 
condutas de água, rede de saneamento, 
construção de ETAR e repavimentação 
das ruas em várias localidades, 
nomeadamente nas aldeias de Santa 
Cruz, Alvaredos, Melhe, entre outras.
Em algumas freguesias havia 
a necessidade de substituição 
das condutas de águas e obras 
consequentes, porque existiam frequentes 
e repetidas fugas de água e o material 
usado na rede (amianto), que em 
determinadas circunstâncias é altamente 
cancerígeno.
Em 2013, o Governo da altura, alegando 
dificuldades económicas e financeiras, 
obrigou a que se fizesse uma alteração 
ao que tinha assinado com as CIM e 
determinou que as verbas QREN que 
estavam destinadas a estas obras, 
não mais pudessem ser utilizadas 

pelos municípios, fazendo com que 
estas ficassem paradas por falta de 
financiamento.
No entanto, o executivo municipal, 
liderado por Américo Pereira, considera 
que estas obras são de extrema 
legitimidade e urgentes para a melhoria 
da qualidade de vida da população. 
Tendo em conta que não existe 
financiamento do Programa 2020, para 
este tipo de obras, a Câmara Municipal 
de Vinhais recorreu a um empréstimo no 
valor do custo total da execução de todos 
os projetos. 1

2
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1,2, 3 e 4 - Asfaltamento - Santa Cruz
5 - Construção de muro - Travanca
6 -  Construção de muro de contenção de 
terras - Travanca

54

63
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1 e 2 - Repavimentação da Portela da 
Vila - Vinhais

3 - Devido ao perigo eminente de 
derrocada/deslizamento de terras no 
Loteamento Jovem - Bairro da Ucha, 
procedeu-se à construção de muro 
de contenção de terras, para  repor a 
segurança inicial.

VINHAIS

1

2 3
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EDROSA
1, 2 e 3 - Substituição das redes de água de 
cimento amianto e rede de saneamento e 
posterior asfaltamento das vias - Melhe.

1

32
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1 - Pintura de lavadouro - Soeira
2 - Construção de cozinha de apoio da 
Sede de Junta da Freguesia - Dine
3 - Substituição de telhado da sede de 
Junta da Freguesia - Mofreita
4, 5 e 6 - Arruamentos - Soeira
7 -  Arranjo de caminhos rurais - Dine, Fresulfe, Mofreita e 
Soeira

UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SOEIRA, FRESULFE E 
MOFREITA 

2

1

3
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4

76

5
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2

CELAS

1  Readaptação do antigo do  palco - Mós de Celas
2- Conclusão da requalificação do Lavadouro - 
Celas

1

2



 VIVER VINHAIS | 49 

1 - Construção de um muro 
de suporte de via - Prada 

VILA VERDE

1 - Conclusão de arranjo urbanístico, na 
capela de N.ª S.ª da Penha de França - 
Rebordelo

REBORDELO

1

1
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VALE DAS FONTES
1 -  Criação de um sistema de partilha 
de bicicletas “Carapuceira” 

2, 3 e 4 - Pintura do Pavilhão Multiusos, 
Edifício Sede da Junta, Casa Mortuária 
e colocação da respetiva sinalética.

4 - Construção de alpendre e esca-
daria de acesso a casa Mortuária 
-  Vale das Fontes

5 - Alargamento do cemitério - Nuzedo 
de Baixo

1

3

1

4

2
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2

VILAR DE OSSOS

1 - Construção rede de 
saneamento e remodelação de 
rede de águas - Lagarelhos

2 - Conclusão da construção de 
lavadouro - Zido

1

5
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CANDEDO

1 - Construção de espaço de arrumos 
de apoio ao Centro Cultural
 - Espinhoso

1

UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE MOIMENTA E 
MONTOUTO

1 - Construção do muro confinante 
com via pública - Moimenta.

1
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PENHAS JUNTAS

1 - Ampliação do cemitério, dando resposta 
às necessidades mais premetentes - Penhas 
Juntas

1

1 - Colocação de painel de azulejos 
pintados à mão pela artista Letícia Queirós 
de Carvalho.
Brasão heráldico da freguesia de Vila Boa.

VILA BOA
1
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CONTACTOS ÚTEIS

  Paços do Concelho - 273 770 300 

  Receção – 273 770 140      | Armazém – 273 770 306 

Segurança Social de Vinhais 273 771 135

Conservatória do Registo Civil e Predial 273 770 060

Repartição de Finanças 273 771 433

Centro de Saúde 273 770 150

C.T.T. Vinhais 273 771 940

Tribunal Judicial de Vinhais 273 770 120

Canil Municipal 273 771 140

Piquete de Águas 939 518 856

Piquete Veterinário 800 207 747

Centro Cultural 273771438

Piscinas Municipais 273 770 307

Posto de Turismo 273 770 309

Parque Biológico de Vinhais 273 771 040

Centro de Interpretação do Parque Natural 
de Montesinho

273 771 416

SERVIÇOS
ESCOLAS

Escola E.B1 de Vinhais 273 771 148

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

POLÍCIA

GNR – Vinhais 273 770 090

GNR – Rebordelo 278 369 153

BANCOS

Novo Banco 273 106 371

BPI 273 770 310

BIC 273 770 240

Caixa Geral de Depósitos 273 770 170

Crédito Agrícola 273 771 224

FARMÁCIAS

Farmácia Afonso 273 772 114

Farmácia Albuquerque 273 772 201

Farmácia de Rebordelo 278 368 100

EMPRESAS MUNICIPAIS E ORGANIZAÇÕES

ProRuris, EEM 273 771 023

Bombeiros Voluntários de Vinhais 273 770 250

Santa Casa da Misericórdia 273 771 099

ANCSUB 273 771 340

ARBOREA 273 770 070

OPP do Concelho de Vinhais 273 771 710

OUTROS

Carne de Vinhais S.A.T. 273 772 647
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NOME                                                              ESTACIONAMENTO                 CONTACTO
Alberto dos Anjos Rebordelo 278369181

Táxis António J. Domingues, L.da. Vilar Sêco 273689160

Abílio José Afonso Nunes 934378775

Afonso Martins Patrício, Táxis Unipessoal L.da Edral 936583223

Américo Fernandes & Filhos, L.da Quirás 933610122

Angelo Carlos Seixas Agrochão 278349393

António Adolfo do Vale Ervedosa 278349147

Asdrubal Domingues da Cruz Sobreiró de Baixo 273772289

Augusto César Afonso Valpaço 273696189

Auto Táxis Serra da Nogueira, L.da Celas 964065287

Carlos Alberto Rodrigues Gomes Espinhoso 963040720

Carlos Alberto Vaz Ousilhão 937567138

Cipriano Augusto Sá Rebordelo 933484620

Filipe Fortunato Agrochão 937237414

Isabel Terrão Ferreira Rua Nova - Vinhais 934501453

João Batista Fernandes Penhas Juntas 273669146

Luís Batista Fernandes Vila Verde 273772421

Manuel António Pereira Vila Boa 273772271

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

Manuel José Fernandes Gonçalves Paço 273659123

Silvina de Fátima Diegues Morais Rua Nova- Vinhais 938198914

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues) Salgueiros 273772412

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

Táxis Guerreiro de Carvalho, L. da Moimenta 934884015

Táxis Guerreiro de Carvalho, L. da Pinheiro Novo 934884015

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Vilar de Peregrinos 965394934

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Edrosa 965394934

Táxis Neves, L.da Rua Nova- Vinhais 933170524

Trans Serra da Coroa, Unipessoal; Lda Rua Nova- Vinhais 936450201
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