SENTIR

VINHAIS

BOLETIM MUNICIPAL

N.º 02 1 DEZEMBRO 2021 A 3 JULHO 2022

ÍNDICE

03 EDITORIAL

04 À DESCOBERTA

78 FEIRAS

92 OBRAS

12 O QUE ACONTECEU

116 CONTACTOS ÚTEIS

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE Câmara Municipal de Vinhais, Rua das Freiras, 13 5320-326 Vinhais | Tlf. 273 770 300 | Fax. 273 771 108 | E-mail: geral@cmvinhais.pt | www.cm-vinhais.pt • DIRETOR Presidente da Câmara Municipal de Vinhais • COORDENAÇÃO, DESIGN E PRODUÇÃO Gabinete de
Comunicação e Imagem • COOPERAÇÃO: Arquivo Municipal de Vinhais • IMPRESSÃO Tipografia Arte Gráfica Brigantina • DEPÓSITO LEGAL
237 362/06 • PERIOCIDADE 1 de dezembro de 2021 a 3 de julho de 2022 • TIRAGEM 5000 Exemplares
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDITORIAL
“Viver, Sentir a nossa
terra… A nossa Gente”

Neste boletim municipal é possível ver que felizmente já começamos a “viver” de
outra forma, embora a Pandemia ainda exista, felizmente ela já não condiciona de
forma a não poder realizar determinados eventos, que tanto significado têm para
as nossas gentes, é exemplo disto o Encontro de Gerações, que não tenho dúvidas
foi um dos melhores de sempre.
Ainda bem que é possível realizá-los, porque o Verão que se aproxima é uma época
diferente, uma época de alegria, de festas, do reencontro familiar, e este ano já é
possível tudo isto.
É fácil perceber que todos estamos ansiosos por momentos como
estes, pois para momentos de isolamento, de solidão, já chegou!
Vamos então “Viver de novo”.
Neste boletim podemos perceber que apesar dos constrangimentos, dos tempos
difíceis, foi possível trabalhar em prol do nosso concelho e das nossas gentes.
Desde as obras, à cultura, à educação, à ação social, ao desporto, como
se pode ver no boletim, tudo fizemos e tudo faremos para continuar a
viver melhor no nosso concelho, e a sentir as nossas gentes mais felizes.

Um abraço de Amizade,

O Presidente da Câmara Municipal de Vinhais,
Luís Fernandes
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À DESCOBERTA...

UNIÃO DE FREGUESIAS DE
QUIRÁS E PINHEIRO NOVO
As Terras de Lomba tiveram Carta de
Foral dada por D. Dinis (de 1 de Fevereiro
de 1311, e de 22 de Agosto de 1324) e,
de D. Manuel em 1524. D. Dinis manda,
no foral de 1311 de Vilar Seco de Lomba,
ao povo do «concelho de Vinhaaes que
os enparem (aos de Vilar Seco de lomba).
E os defendam e nom sofram a nenhuum
que lhes faça mall nem força» ainda «(…)
elles fariam a sa custa huma cerca de
muro de cem braças (…) que elles façam
villa no lugar que chamam San Johanne
ao qual logar eu ponho que aja nome
San Johanne de Lonba.». O Pelourinho
localizado na aldeia de Vilar Seco (IIPImóvel de Interesse Público) é a marca
dessa História e da importância destas
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Terras. O Concelho de Lomba foi extinto
em 1836 e, nessa data, integrado no
Concelho de Vinhais.
No extremo noroeste do Concelho de
Vinhais, a uma altitude média de cerca
de 700m, sobre a linha de cumeada, a
norte dessa extensa lomba delimitada,
a norte por Espanha e, “separada” pelas
bacias hidrográficas dos rios Mente e
Rabaçal. Estes rios, encaixados em vales
profundos, sempre condicionaram a
ocupação humana, História, economia
e tradições, do restante do território do
Concelho.
A União de Freguesias de Quirás e

Pinheiro Novo veio integrar numa
única Freguesia, aldeias das Terras
de Lomba (Quirás, Vilarinho,
Edroso
e
Cisterna);
antiga
Freguesia de Quirás; à Freguesia
de Pinheiro Novo (Pinheiro Novo,
Pinheiro Velho e Sernande) unindo,
à mesma unidade administrativa,
as aldeias situadas mais a noroeste
do Concelho de Vinhais.
Como em muitos outros locais
deste Concelho, são muitas as
histórias, lendas e tradições que
cercam determinados locais,
p

Cruzeiro Pinheiro
Novo

Sernande

entre esses, a Cidade de Santa Rufina,
Povoado Fortificado Romanizado, da
Idade do Ferro (séc. II a I a.C.) junto à
aldeia da Cisterna. Aldeia que “nasceu à
sombra” do Povoado e que dele sempre
se contaram histórias. Um dos relatos
mais interessantes trata da tomada do
local aos Mouros pelos Cristãos - na sua
maioria habitantes locais, que queriam
expulsar os Mouros. Os Cristãos, durante
a noite, conseguiram, em silêncio, reunir
os rebanhos e colocaram nos chifres das
bestas, archotes, que durante a noite
encaminharam para as encostas do
Povoado, simulando um assalto nocturno
do exército Cristão. Os Mouros, vendo
tão grande número de luzes pensaram
na enormidade do exército que assaltava.
Cheios de medo renderam-se e fugiram.
Certos locais, a passagem do tempo
não elimina a importância do mesmo e
acaba por transformar histórias e relatos,
em feitos de lenda. É o extraordinário
Património Imaterial que nos cerca, com o
qual crescemos. As histórias que ouvimos
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ávidos, à noite, com a família reunida
em volta de uma lareira, os melhores
nos relatos, são sempre os Avós, sábios
contadores de histórias.
Descendo o monte, pela estrada que liga
ao Pinheiro; junto ao Rio Rabaçal na meia
encosta, margem esquerda daquele rio;
existe outro Povoado Fortificado da Idade
Ferro (séc. II a I a.C.), terá sido um grande
assentamento em promontório. Ainda é
identificável o campo de pedras fincadas,
possivelmente ligado à necessidade de
protecção da passagem do Rio Rabaçal,
onde hoje existe a ponte de Santa Rufina,
ligação das aldeias desta Freguesia, une

Fraga das «fussetes» de Santa Rufina

as duas margens do Rio Rabaçal.
A cerca de 100m da Ponte de Santa
Rufina; por aquele caminho; na margem
direita do Rio Rabaçal, existe um
outro local único. Um bloco de xisto,
verdadeiro “observatório de paisagem”,
sobre o Rio Rabaçal, neste local, as
águas do Rio “cantam”, os sons da
água ecoam nas encostas e retornam. O
afloramento possui a superfície horizontal
repleta de «fussetes» ou «covinhas».
Essas «covinhas» são os negativos de
picotagens preservados, que podemos
ver hoje, as conjecturas acerca das funções
destes locais são quase todas ligadas a
conotações mágico-religiosas. Quando
ligadas a monumentos megalíticos
funerários, pensa-se que fariam a recolha
do pó, dos elementos pétreos com
funções “mágicas”, utilizadas depois para
usos hoje desconhecidos. Poderiam ser
demarcadores de paisagem, ou locais de
passagem assinalados. Actualmente as
funções ou conotações destes locais sãonos desconhecidas, mas a importância

dos mesmos, no momento em que foram
produzidos, são de tal forma expressivos,
que deixaram marcas em elementos
paisagísticos, que o tempo se encarregou
de preservar.

Lagareta de Vilarinho de Lomba

Em Vilarinho de Lomba existe uma
Lagareta ou Lagar dos Mouros localizase na margem direita do Rio Rabaçal,
numa encosta abrupta para o rio, num
lugar muito soalheiro voltado a sul,
possivelmente local onde existiram
vinhas. É Monumento único no Concelho,
foi cavada num único bloco de xisto, com
cerca de 2m de largura. Na lagareta de
Pinheiro Novo

Vilarinho de Lomba foi cavado o piso,
com formato circular, a partir do qual se
recolhia o suco; que escorria pelo sulco
aberto na rocha; em vasilhas de cerâmica
e transportado para as adegas para
fermentar. Tal como outros da mesmo
tipologia, aparecem geralmente em
zonas afastados dos povoados, o que
sugere que estariam próximas do local
onde se fazia o cultivo da vinha. Esta
Lagareta é Monumento, que atesta a
longevidade da produção de vinho no
nosso Concelho.

para acesso de pessoas e animais aos
lameiros mais distantes, pontuando por
fontes superficiais, abundantemente
alimentados pelas águas das vertentes da
Serra do Coelho. No lugar da Avessada
o caminho é flanqueado pelos esteios de
uma anta. Seguimos por trilhos que foram
de contrabando, passamos pela Fraga
das Cruzes e Sarilho, com inscrições
rupestres, paramos entretanto na Pedra
que Toca, vale a pena.

com altitudes compreendidas entre
os 830m e os 1149m e um nível de
dificuldade médio/ alto. Ao longo dos
caminhos que o percurso segue em
área de montanha é possível percorrer
o empedrado dos caminhos; em
alguns pontos; que ainda hoje é usado
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No sítio do Tameirão podemos ver o local
onde foram cortados marcos miliário,
a Geria fica bem próxima. Subindo ao
Monte da Igrejinha a paisagem é irreal, os
olhos acompanham a linha de fronteira,
o paredão serpenteia as elevações da
paisagem, demarcando o território. O
urzal cobre toda a superfície, recortado
por alguns lameiros e fraguedos
graníticos. Vemos abrigos de pastores,
fontes e somos surpreendidos por corças.
Os monólitos graníticos acompanhamnos, esculpidos pelos elementos, marcam
toda esta paisagem.

Texto: Ana Moás, Arqueóloga Câmara Municipal de Vinhais

No Pinheiro Novo é imperativo percorrer
o PR1 Fragas do Pinheiro, é a forma de
conhecer a o Património desta aldeia na
sua totalidade. Trata-se de um percurso
pedestre de pequena rota de âmbito
paisagístico, numa extensão de 12 km

Património Religioso

Igreja de Santa Marinha
Pinheiro Novo – Séc. XVIII

Igreja de São Pedro
Quirás– Séc. XVIII

Capela de Santo António

Igreja de Santa Eufémia

Sernande - Séc. XVIII

Edroso
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Igreja de São Salvador

Capela de Santa Ana

Cisterna – Séc. XVII

Pinheiro Velho – Séc. XVIII

Igreja de Nossa Senhora da Assunção

Capela de Santa Luzia

Vilarinho de Lomba

Vilarinho de Lomba
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Pela-cães de São Jomil,
Fraguiceiros de Ferreiros;
Esfola-gatos do Vilar,
Os de Edral são merendeiros.
Justiceiros do Brito,
Na Cisterna onzeneiros:
Porcos piscos de Amanso
E os de Vilarinho mamoteiros.
Quebra-nozes de Sendim,
No Pinheiro coelheiros:
Bailarotes da Gestosa
E os de Paços (Passos)
furagateiros.
Estoura-jugos de Tresmonte,
Os de Seixas malfeitores;
Serra-cancelas de Vilar Seco.
Os de Quiraz lavradores.
Estripa-vogas de Cernande,
Judeus de Rebordelo
Saias altas de Frades
E balfurinheiros de Nuzedo sub
Castelo.
Pe. Firmino A. Martins, Folklore do
Concelho de Vinhais, Vol.II, 1939

ZÉLIA DIEGUES

Presidente da União de
Freguesias

Esta União de Freguesias é verdadeiramente
especial. Cada uma das 7 aldeias tem
características únicas e com uma identidade
muito própria. As pessoas aqui não têm
medo de dizer aquilo que pensam, dizem o
que lhes vai na alma sem receio de serem
julgadas por alguém. Esta riqueza de espírito
foi forjada pelo trabalho árduo baseado
numa agricultura de subsistência essencial
para o sustento de todas as famílias que
aqui habitam.
Edroso, Quirás, Cisterna e Vilarinho são
terras férteis onde o xisto é predominante, o
rio Mente de um lado e o Rabaçal do outro,
formam a Lomba que se vai desbravando
para sul.
Do lado de lá do rio Rabaçal o xisto dá lugar
ao granito. Pinheiro Novo, Pinheiro Velho
e Sernande são as “únicas“ localidades do
nosso concelho onde o granito impera o que
nos proporciona uma riqueza paisagística
incalculável.
Nas nossas mesas encontramos produtos de
elevada qualidade, de salientar o presunto,
os enchidos, o ensopado (couve e grão de
bico), leitão e cabrito assados no forno, o
folar, o pão de-ló e o pudim de ovos.
Visitem-nos!
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O QUE ACONTECEU

CERIMÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO
MUNICIPAL DE MÉRITO ESCOLAR
No âmbito das políticas educativas
levadas a cabo pelo município de Vinhais
e de forma a dar cumprimento ao
Regulamento Municipal para atribuição
do Prémio Municipal de Mérito Escolar
e Regulamento Municipal de Atribuição
de Bolsa de Estudo e de Mérito aos
Alunos do Ensino Superior do Concelho
de Vinhais, a Cerimónia de entrega de
prémios decorreu no dia 10 de setembro
de 2021, cumprindo com todas as normas
emanadas pela DGS.
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 os melhores alunos
da área das Ciências e Tecnologias e da
área de Línguas e Humanidades do 12º
ano de escolaridade. Já o o melhor aluno
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do Ensino Profissional recebeu um prémio
de 400 €, enquanto que os alunos do
Ensino Superior que tenham concluído
a Licenciatura ou Mestrado Integrado,
com média igual ou superior a 16 valores,
receberam prémios no valor de 700 €
cada.
Este investimento anual da autarquia
reconhece o esforço e trabalho dos alunos
ao longo do ano letivo, servindo também
de motivação para que os alunos estudem
e se apliquem ainda mais.
O município felicitou de modo especial
todos os alunos que venceram o prémio de
mérito e deixou uma palavra de incentivo
a todos os alunos, professores, auxiliares e
direção do agrupamento, por terem feito
um trabalho tão meritório ao longo de um
ano letivo com condições tão exigentes.

PRÉMIO MUNICIPAL DE MÉRITO ESCOLAR
5º ano

Ana Magno Lourenço Fontes

75€

10º ano

Mariana Pires dos Santos

400€

Vítor Santos Borges

75€

11º ano

Daniel Afonso Rodrigues

450€

Diogo Pires dos Santos

66,66€

Ensino Regular - Curso de Ciências e Tecnologia

Inês Jesus Gonçalves Pereira

66,66€

12º Ano

Matilde Matias Pereira

66,66€

7º ano

Anaísa Silva Paçó

250€

8º ano

Daniela Soraia Fernandes dos
Santos

150€

Luís Magno Lourenço Fontes

150€

6º ano

9º ano

Ana Matilde Pais Rodrigues

500€

Ensino Regular - Curso de Línguas e Humanidades
12º Ano

Luís Guilherme Alves Afonso

500€

Ensino Profissional - Curso Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos
12º Ano

Djamira Manguana Augusto

400€

Santos

116,66€

PRÉMIOS DE MÉRITO AOS ALUNOS DO
ENSINO SUPERIOR

João Alexandre Alves Afonso

116,66€

Lic./Mes.

Ana Teresa Morais Magalhães

700€

Sara Teixeira Coroado

116,66€

Lic./Mes.

Liliana Fernandes Fernandes

700€

Gonçalo

Luís dos
Morais

Nota: Nos anos em que foram entregues mais que um prémio, houve média igual por parte dos alunos.
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LANÇAMENTO DO LIVRO
“(ÀS) CONTAS COM ALMAS PENADAS
E DIABOS, BRUXAS E MAUS-OLHADOS”
O lançamento do livro (Às) Contas com
Almas Penadas e Diabos, Bruxas e Mausolhados”, de Roberto Afonso decorreu
a 16 de dezembro de 2021, no Centro
Cultural Solar dos Condes de Vinhais.
Na sessão estiveram presentes Luís
Fernandes, Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais, Artur Marques,
Vereador da Cultura, D. José Manuel
Garcia Cordeiro, Bispo da Diocese
Bragança-Miranda e os ilustradores da
obra literária Alberto Lebreiro, Ana Paula
Ortega e Rui Correia. As ilustrações
originais encontram-se expostas no foyer
do Centro Cultural de Vinhais.
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Roberto Afonso percorre novamente o
imaginário popular, desta vez em “(Às)
Contas com Almas Penadas e Diabos,
Bruxas e Maus-olhados”, dado à estampa
com a chancela da Oficina do Livro,
prefácio assinado por D. José Manuel
Garcia Cordeiro e ilustrações de Alberto
Lebreiro, Ana Paula Ortega e Rui Correia.
Longe vão os tempos em que era à noite,
à volta da lareira, que vizinhos, familiares
e amigos confraternizavam alegremente,
partilhando momentos de boa disposição
que os faziam esquecer as agruras do
dia a dia e as longas e penosas horas
passadas a trabalhar, no campo, de sol a
sol.
Era ao serão, na velada, folheando o
testamento oral de tempos de antanho
que, de boca em boca, de geração
em geração, se transmitiam estórias
de encantar ao mesmo tempo que se
despertavam “medos”.
Luzes avistadas ao longe, nos montes,
barulhos súbitos, com soalhos a ranger
e portas a abrir, encostos aterrorizantes,
fantasmas e espíritos perturbadores,

lobisomens e demónios que encarnavam
em animais, velhas bruxas, desdentadas
e corcundas, almas penadas, vagueando
pelo mundo em busca da salvação, e as
manhas e malícia do Diabo inspiraram
33 envolventes narrativas que o autor
construiu, ficcionando memórias orais
nas quais o bem e o mal se encontram
em permanente confronto. Vivências
de um povo profundamente crente e
supersticioso que se refugia na fé, na
oração, em mezinhas e esconjuros, para
enfrentar, combater e vencer as forças
das trevas.
Apesar
da
contextualização
e
enquadramento dos contos criados
atender a aspetos culturais característicos
do nordeste transmontano, quer nas
expressões idiomáticas ou regionalismos
empregues, quer nos espaços em que a
ação se desenrola, ou no modus vivendi
dos protagonistas, a universalidade do
tema convida o leitor a experimentar
intensamente cada episódio relatado
embarcando
numa
arrepiante
e
arrebatadora viagem pelos mistérios da
vida e da morte.
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MUNICÍPIO DE
VINHAIS DEVOLVE
TOTALIDADE DO IRS
AOS MUNÍCIPES

VINHAIS MANTÉM
TRADIÇÃO DE
NATAL E OFERECE
PRESENTES ÀS IPSS’S

Luís Fernandes, presidente da Câmara
Municipal de Vinhais, apresentou
uma proposta na reunião deste órgão
executivo, no sentido de prescindir da
totalidade da participação na receita do
IRS, na percentagem de 5% a favor dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal no
concelho.

Na altura de Natal, e como já vem
sendo habitual, o município de Vinhais
ofereceu prendas de Natal aos utentes
e funcionários das IPSS’s do concelho
de Vinhais. Esta entrega de presentes
é
normalmente
assegurada
pelo
próprio presidente da autarquia, Luís
Fernandes, tradição que não foi possível
cumprir no ano transato, devido às
restrições da pandemia. No entanto,
todas as instituições receberam os seus
presentes, com o objetivo de mimar os
utentes e agradecer aos funcionários
pelo desempenho de um papel tão
importante na vida daqueles que cuidam
diariamente.

A proposta foi aprovada no dia 20
de dezembro, o que significa que o
município devolveu aos munícipes o
valor total deste imposto que pertenceria
ao município, garantindo uma ajuda
adicional para estas famílias.
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CAMPANHA SOLIDÁRIA DECORREU EM
VINHAIS
A Cruz Vermelha - Delegação de Vinhais
organizou uma Campanha Solidária de
“Recolha de Alimentos” que decorreu
durante o dia 23 de dezembro de 2021,
nos supermercados da vila, das 09h00 às
12h30 e das 14h30 às 18h30.
Esta iniciativa foi promovida pela Cruz
Vermelha com o apoio da Câmara
Municipal de Vinhais.

alimentos
e
bens
de
primeira
necessidade para distribuir pelas famílias
mais carenciadas do concelho. Os
jovens voluntários eram estudantes do
Agrupamento de Escolas de Vinhais,
Associação de Pais e Encarregados
de Educação de Escolas de Vinhais,
da Cruz Vermelha, Centro Local de
Desenvolvimento Social (CLDS) e
Associação +Vinhais.

O objetivo desta ação era angariar
SENTIR VINHAIS | 17

PROGRAMA
PORTUGAL EM
DIRETO DA
ANTENA 1 ESTEVE
EM VINHAIS

O Programa Portugal em Direto da
Antena1 foi transmitido dia 21 de
dezembro de 2021, a partir de Vinhais,
onde participou o presidente da autarquia
Luís Fernandes, entre outros convidados
vinhaenses. Em destaque estiveram
temas como: Ligação Vinhais-Bragança;
Estrada Macedo de Cavaleiros-VinhaisGodinha; o mundo encantado do Parque
Biológico de Vinhais explicado pelo seu
diretor Miguel Fernandes; Capital do
Fumeiro com a descrição da produtora
Mila, filha de uma das nossas produtoras
mais antigas Dona Elisa, atualmente com
91 anos e que passou toda a sua sabedoria
à filha; Tradição dos Diabos pelo olhar
de Roberto Afonso; Mundo do cinema
pela lente do cineasta vinhaense Tiago
Fernandes; primeira Série Portuguesa
da Netflix com a produtora de Glória,
integrada por mais uma vinhaense
Vanessa Cunha.
18 | BOLETIM MUNICIPAL

REDUÇÃO
TARIFÁRIA DOS
TRANSPORTES
PÚBLICOS EM 50%
O Conselho Intermunicipal da CIM-TTM
(Comunidade Intermunicipal das Terras
de Trás-os-Montes) aprovou reduzir as
tarifas em todos os títulos de transporte
das carreiras municipais, intermunicipais
e inter-regionais, sob tutela desta
entidade, em 50%.

Assim todos os munícipes do concelho
de Vinhais, ao utilizar os transportes da
Auto Viação do Tâmega e da Rodonorte,
terão direito a esse desconto, pagando
apenas metade do preço do transporte
da viagem.
Esta medida entrou em vigor a partir de 1
janeiro de 2022.
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AUTARQUIA ENTREGA CABAZES DE
NATAL A FAMÍLIAS CARENCIADAS

Como vem sendo hábito, a Câmara
Municipal de Vinhais, em parceria com a
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação
de Vinhais e a Junta de Freguesia de
Vinhais, distribuíram cabazes de Natal a
quem mais precisa.
Em representação da Câmara Municipal
de Vinhais esteve Luís Fernandes,
Presidente da autarquia, Sílvio Silva,
Presidente da Junta de Freguesia de
Vinhais, Samuel Salgado, Presidente da
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação
de Vinhais.
Estas
famílias
são
sinalizadas,
referenciadas e acompanhadas pela Ação
Social da CMV, Segurança Social, Cruz
20 | BOLETIM MUNICIPAL

Vermelha – Delegação de Vinhais e CPCJ
– Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Vinhais.
A fim de proporcionar um Natal mais
feliz a estas famílias, a autarquia adquiriu,
no comércio local, vários produtos que
se juntaram aos já obtidos pela Cruz
Vermelha - Delegação de Vinhais.
A autarquia de Vinhais tem enraizadas
várias políticas sociais que visam apoiar
e melhorar a qualidade de vida dos seus
munícipes, não só na época natalícia, mas
fazendo o acompanhamento permanente
anual.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
INCENTIVO ÀS FAMÍLIAS ATRIBUIU
51 MIL EUROS EM 2021

No ano de 2021, o Município de Vinhais
atribuiu 51 mil euros às famílias através
do programa municipal de incentivo às
famílias, que conjuga duas vertentes: a
natalidade e a escolaridade.
Este programa atribui um subsídio de
mil euros por cada nascimento e uma
verba de trezentos euros anuais a todos
as crianças do concelho, até entrarem no
1º ciclo, desde que o façam nas escolas
deste concelho.
A autarquia criou este apoio inédito,
com objetivos claros como: o apoio à
natalidade, a fixação das famílias no
concelho e o auxílio nas despesas das

famílias. A ajuda atribuída a cada criança
que frequentar o 1º ciclo de escolaridade
no concelho, também leva a que não haja
perda de alunos no concelho.
Este programa apoia ainda o comércio
local, uma vez que os valores atribuídos
têm de ser gastos no comércio do
concelho, sendo esta, mais uma forma de
dinamizar a economia local.
O valor total atribuído de 51 mil euros
contempla 24.000 € para os nascimentos
e 27.000 € para as 90 crianças do concelho
que receberam os 300 euros.
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SEMANA COMEMORATIVA DE
ANIVERSÁRIO DO IPB COM
JORNADA EM VINHAIS

O IPB (Instituto Politécnico de Bragança)
celebrou 39 anos no dia 28 de janeiro e
como comemoração organizou a semana
do IPB com uma jornada que conta com
dois momentos e âmbitos temáticos: (i)
O Alto Tâmega e a agenda das águas
termais e da inovação em produtos,
hotelaria e bem-estar e (ii) A inovação
de base territorial, incluindo a agenda da
inovação para a agricultura, centrado no
Concelho de Vinhais e nas oportunidades
de valorização sustentável dos seus
recursos.

A Mesa Redonda contou com a moderação
de Martinho Martins, Vice-presidente da
Câmara Municipal de Vinhais, cujo tema
foi Agendas Mobilizadoras e Valorização
dos Territórios rurais do Interior, e foi
apresentado por Joana Mendonça,
Presidente da ANI (Agência Nacional de
Inovação), António Cunha, Presidente da
CCDR-N (Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte) e
Carla Alves, Diretora da DRAPN (Direção
Regional de Agricultura e Pescas do
Norte).

A jornada em Vinhais decorreu no dia 1
de fevereiro, com uma manhã mais lúdica
em que um grupo de alunos do IPB
visitou o Parque Biológico de Vinhais, o
Centro BTT e o Parque Aventura. Durante
a tarde, no Centro Cultural de Vinhais,
foi então debatido o tema Ecossistemas
de Inovação de Base Territorial, sendo
a abertura feita por Orlando Rodrigues,
Presidente do IPB, Isabel Ferreira,
Secretária de Estado da Valorização do
Interior e Luís Fernandes, Presidente da
Câmara Municipal de Vinhais.

Os
temas
discutidos
assumem
uma importância fundamental no
desenvolvimento
destes
territórios,
tal como afirmado pelo presidente da
autarquia Luís Fernandes: “Aquilo que
importa é pensar sempre nestes territórios
como regiões de oportunidades e não
de dificuldades; temos aqui ótimas
oportunidades e estas parcerias são
fundamentais para, em conjunto, fazer
mais e melhor pelos territórios e pelas
pessoas”.
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ENTREGA DE PRÉMIOS 2º CONCURSO
“CHAMINÉS DE NATAL”

Decorreu durante a tarde do dia 17
de fevereiro de 2022, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Vinhais, a
entrega de prémios do 2º concurso
“Chaminés de Natal”, organizado pela
autarquia em parceria com o Gabinete
de Apoio ao Empreendedor de Vinhais
(EmpreendeVinhais).

desconto, para gastar nos aderentes
da campanha “Neste Natal compre no
Comércio Local”.
Na sessão esteve presente Artur
Marques, Vereador da Câmara Municipal
de Vinhais

O concurso com três categorias
(Habitações Particulares, Comércios
e IPSS’s) decorreu durante os meses
de dezembro e janeiro. Os prémios
foram atribuídos em forma de vales de
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVOU TRÊS MOÇÕES
Decorreu durante a tarde do dia 28 de
fevereiro de 2022, a Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de Vinhais onde,
entre outros assuntos, foram aprovadas
três moções de extrema importância:

CONDENAÇÃO DA INVASÃO
DA UCRÂNIA PELA RÚSSIA
A Assembleia Municipal de Vinhais
associa-se a todas as forças democráticas
do mundo inteiro para condenar e
repudiar a invasão da Ucrânia pela
Rússia, em virtude de a mesma ser uma
clara e ignominiosa violação do Direito
Internacional e dos valores humanos
mais básicos, assentes no respeito por
todo o ser humano, quer sob o ponto de
vista individual, como sob a perspetiva
coletiva.
De facto, a Rússia, sem qualquer
fundamentação ou justificação ética
ou jurídica, e sustentada apenas
na força bruta das armas, decidiu
afrontar o direito de uma nação livre,
como a Ucrânia, de se afirmar como
nação independente e democrática,
invadindo-a com todo o aparato militar e
bélico e, assim, matando selvaticamente
todos os ucranianos que se opõem
ao exército russo, com a consequente
destruição do seu património e das suas
instituições nacionais e democráticas,
numa atitude só comparável aos métodos
da Alemanha de Hitler, que pretendeu
dar forma ao imperialismo alemão sob
o pretexto de afirmar a supremacia da
raça ariana, e aos tempos estalinistas da
União Soviética comunista, em que os
esforços democráticos da Hungria e da
Checoslováquia foram oprimidos pelos
seus exércitos comunistas.
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Perante esta bárbara e irracional invasão
de um país livre e democrático, por outro
país em que os cidadãos não podem
expressar livremente o seu pensamento e
muito menos construir soluções políticas
assentes no pluralismo democráticopartidário, o órgão democrático por
excelência do concelho de Vinhais
apela a todas as forças democráticas de
Portugal e do mundo inteiro no sentido
de se unirem na condenação e no repúdio
desta invasão bárbara, que é uma clara
violação dos valores mais elementares
de qualquer ética da reciprocidade, que
deve presidir sempre às relações entre
povos e entre cidadãos.
A Assembleia Municipal de Vinhais quer
expressar, sem quaisquer equívocos nem
ambiguidades, o seu repúdio e a sua
condenação desta postura do governo
russo que recorre ao uso das armas para
submeter ao seu imperialismo uma nação
soberana como a Ucrânia.

LIGAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
MACEDO DE CAVALEIROS VINHAIS - GUDINA
O município de Vinhais, não deixa,
nem deixará de reivindicar esta ligação
estruturante para o concelho, para
Macedo de Cavaleiros, para a região e
para o país.
Cada vez mais se justifica esta ligação,
agora que foi inaugurada (a 20 de
dezembro) a estação “Portas da Galiza”
na Godinha e que permite a ligação 4
vezes por dia entre Ourense e Madrid
de Comboio de Alta Velocidade. Além
disto, a A52 Autoestrada que liga Vigo a
Madrid, encontra-se também aqui a uma
distância de 30 km.

Quando todos percebemos que a
valorização do Interior, tem que passar
pelo desenvolvimento das regiões
transfronteiriças, esta ligação será,
especialmente tendo em atenção as duas
valências atrás referidas (o AVE e a A52)
uma das formas de melhorar, valorizar e
desenvolver estes territórios.
Importa por isso, e como o próprio Ministro
das Infraestruturas Dr. Pedro Nuno Santos
referiu aquando da inauguração da Feira
da Castanha em Vinhais, não deixar cair
esta ligação, bem antes pelo contrário,
e arranjar forma de a financiar para que
possa ser uma realidade no futuro.
Assim, a Câmara Municipal de Vinhais,
aprovou por unanimidade uma moção a
reivindicar esta ligação que será enviada
a várias entidades e também como é
normal a todos os Partidos Políticos que
concorreram às eleições legislativas de 30
de janeiro, para que também percebam
que não basta falar do desenvolvimento
do interior, é preciso ações que tornem
esse desenvolvimento uma realidade. Da
parte do município de Vinhais este será
sempre um objetivo do qual não vamos
desistir.

IMPLEMENTAÇÃO DE REDES 5G
NO CONCELHO DE VINHAIS
O concelho de Vinhais é atualmente dos
concelhos do País com maior défice em
termos de rede móvel, quer ao nível
das redes de telemóveis e internet, e
apresentando mesmo graves lacunas ao
nível do TDT.

realidade que temos no terreno.
Quando todos percebemos, desde logo
como consequência da pandemia que
atravessamos, que uma das melhores
formas de potenciar estas regiões é ao
nível do digital, é essencial garantir as
condições para que várias pessoas se
fixem nestas terras, as quais deverão
ser as primeiras a ter acesso à rede
5G, tal como inscrito no Programa de
Recuperação e Resiliência e, assim, com
garantia de cobertura financeira.
Como tal, a Câmara Municipal de Vinhais,
aprovou por unanimidade uma moção, no
sentido de reivindicar que este concelho,
sendo um dos que mais dificuldades têm
a este nível, tem de ser dos primeiros a
ter acesso a rede 5G, até no sentido de
todos terem as mesmas oportunidades.
Quando percebemos que atualmente é
possível, com bons acessos aos meios
digitais, trabalhar em qualquer parte do
mundo, esta é uma das melhores formas
de atrair população para os nossos
territórios, principalmente população
jovem.
Criar condições a este nível, dotar o
concelho de Vinhais de meios funcionais
das redes móveis vai permitir fixar aqui
mais população.
Assim, esta moção será enviada às várias
entidades e a todos os partidos políticos
para que eles também se comprometam
sobre este tema.

Isto mesmo foi apresentado em Vinhais
pelo próprio presidente da ANACOM,
com estudos que demonstram esta
situação. Sendo que até nos parece que
o estudo é melhor do que a verdadeira
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A TRADIÇÃO FOI
CUMPRIDA!
Os diabos saíram à rua
na quarta-feira de cinzas.
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CAMINHADA
DOS DIABOS
Na manhã do dia 5 de
março de 2022, integrada na
programação do evento “Mil
Diabos à Solta“, decorreu a
Caminhada dos Diabos. Com
saída na Praça do Município,
o percurso foi de Vinhais a
Moás, decorreu ao longo de
12 km e contou com cerca de
30 caminhantes.

MERCADINHO
DOS DIABOS
Este ano, a Câmara Municipal de Vinhais
apresentou uma novidade no fim-sesemana do evento “Mil Diabos à Solta”:
o Mercadinho dos Diabos.
Tratou-se de uma Mostra Gastronómica
de Fumeiro e Produtos Regionais que
reforçou o sucesso das vendas online da
Feira do Fumeiro.
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Luís Fernandes, Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais, Vereadores da
autarquia e Presidentes das Juntas e
Uniões de Freguesia do concelho de
Vinhais visitaram na tarde do dia 5 de
março de 2022, o Mercadinho dos
Diabos.

MIL DIABOS À SOLTA … EM VINHAIS
REGRESSARAM NO FORMATO
ORIGINAL
Os diabos voltaram a andar à solta no dia
5 de março, em Vinhais.
E como foi bom voltar a ver as ruas
vinhaenses pintadas de vermelho!
A recriação da tradição vinhaense “Dia
dos Diabos” regressou no seu formato
habitual depois de um ano de pausa
devido às restrições da Pandemia

COVID-19.
O evento “Mil Diabos à Solta” realizouse no dia 5 de março de 2022, com
início das comemorações às 9h00 com a
Caminhada dos Diabos.
A procissão começou por volta das
18h45, junto à Igreja de Nossa Senhora
da Encarnação (onde se realizou a missa
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de imposição de cinzas às 18h00). Durante
o trajeto, até ao Largo do Arrabalde,
decorreram vários momentos teatrais.

Esta organização da Câmara Municipal de
Vinhais enriquece o património cultural e
turístico do concelho.

A encerrar o ritual, as chamas consumiram
o manto que cobria a Morte Gigante,
permitindo à assistência ver o que escondia
o véu negro colocado no lugar do rosto,
reforçando a ideia de que “Quem pró rosto
da morte olhar, por mais um ano a irá afastar!”.

A encenação ficou a cargo da WEE (World
Entertainment Events), Companhia de
Teatro Filandorra, com a colaboração do
Agrupamento de Escolas de Vinhais.

A festa continuou no Pavilhão Multiusos,
onde havia tasquinhas com “comes e bebes”
e com animação musical, concerto com o
Grupo “Zingarus Folk Rock” e o DJ OLO.
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Obrigado a todos os que participaram e
ajudaram a tornar este dia tão gratificante.

“SER MULHER NO SÉC. XXI” ESTEVE
EM DEBATE NO CENTRO CULTURAL

O Centro Cultural Solar dos Condes de
Vinhais recebeu durante a tarde do dia 6
de março de 2022, a mesa-redonda “Ser
Mulher no Séc. XXI”, dinamizado no âmbito
das comemorações do Dia Internacional da
Mulher (comemorado anualmente a 8 de
março), organizado pela empresa Esfera
Similar com o apoio da Câmara Municipal
de Vinhais.
Martinho Martins e Artur Marques, VicePresidente e Vereador da Autarquia,
estiveram presentes e deram as boasvindas às convidadas: Isabel Ferreira,
Professora Doutora e (à data) Secretária de
Estado da Valorização do Interior, Teresa
Fernandes, Psicóloga e Coordenadora
do Núcleo de Atendimento às Vítimas
de Violência Doméstica do Distrito de
Bragança (NAV) e Alice Garcia, Assistente

Social e Presidente da Associação de
Jovens “+ Vinhais”. Esteve ainda presente,
por vídeo, a vinhaense Cidália Fernandes,
campeã do mundo em Trap 5. A moderar
o debate esteve Helena Barreira, do
Gabinete de Comunicação da Câmara
Municipal de Vinhais.
De seguida foi transmitido o filme “Listen”,
da realizadora portuguesa Ana Rocha de
Sousa, que é baseado num caso real. A
história de Bela e Jota que, nos subúrbios
de Londres enfrentam sérias dificuldades
quando os Serviços Sociais levantam
suspeitas sobre a segurança dos seus 3
filhos. O filme conquistou 4 prémios no
Festival de Veneza e tem, também, afirmado
a realizadora numa área do cinema que,
regra geral, continua maioritariamente
reservada ao sexo masculino.
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APRESENTAÇÃO DOS
FINS-DE-SEMANA GASTRONÓMICOS
2022

O Município de Vinhais marcou presença
na apresentação dos Fins-de-Semana
Gastronómicos do Porto e Norte, para o
presente ano, que se realizou no dia 9 de
março, no Hotel Forte de São Francisco,
em Chaves.
O Turismo do Porto e Norte de Portugal,
E.R. organiza, anualmente, os Fins-deSemana Gastronómicos com o objetivo
principal de impulsionar a gastronomia
e sobretudo as empresas do Turismo da
fileira da restauração e do alojamento
turístico.
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Nesta
iniciativa
participaram
76
Municípios do Porto e Norte, 924
restaurantes e 567 empreendimentos
turísticos.
Em Vinhais, decorreu entre os dias 15,
16 e 17 de abril, com destaque para a
Alheira de Vinhais Assada, as Costeletas
de Cordeiro e o Queijo acompanhado
com Compotas de Frutas da Região.
Nesta edição, participaram os seguintes
restaurantes da vila: Restaurante Vasco
da Gama, O Silva, O Comercial, A Tasca
do Meio e Paulu’s.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
PROBLEMAS DA SECA E COMBATE À
VESPA A GALHA DO CASTANHEIRO

O dia 17 de março foi dedicado à
agricultura em Vinhais.
Durante a manhã, e a pedido da Câmara
Municipal de Vinhais, houve uma reunião
com agricultores e associações ligadas
setor agrícola e Juntas de Freguesia
sobre os problemas causados pela seca
e apresentação das medidas de apoio,
conduzida pela DRAPN (Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Norte), com
a presença da diretora, Carla Alves e do
Presidente da Autarquia, Luís Fernandes.
À tarde, decorreu uma sessão de
divulgação sobre os trabalhos da
Comissão Nacional do Combate à Vespa
das Galhas do Castanheiro. Na Sessão
de Abertura estiveram a Subdiretora da
DGAV (Direção Geral de Alimentação
e Veterinária) Ana Paula Carvalho, a
Diretora da DRAPN, Carla Alves, e o
Presidente da Câmara Municipal de
Vinhais, Luís Fernandes.

A apresentar os trabalhos desenvolvidos
estiveram elementos da DGAV, da
REFCAST (Associação Portuguesa da
Castanha) / INIAV (Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária),
IPB (Instituto Politécnico de Bragança),
ARATM (Associação Regional dos
Agricultores das Terras de Montenegro),
DRARAM
(Direção
Regional
de
Agricultura da Região Autónoma da
Madeira).
A Vespa das Galhas do castanheiro tem
sido um problema grave que tem afetado
em grande escala a produção da castanha,
mas como foi possível comprovar na
apresentação dos trabalhos, tem sido
feito um grande trabalho para diminuir as
consequências deste flagelo na produção
da castanha. Um bom exemplo disso é o
município de Vinhais, que tem investido
muito e continuará a investir para ajudar
os agricultores deste concelho que é um
dos maiores produtores a nível nacional.
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GOVERNO APROVA
PROJETOS DE REABILITAÇÃO
DE REGADIOS EM VINHAIS
No concelho de Vinhais foram homologados dois projetos, um
deles promovido pela Junta de Agricultores de Vila Verde, com
um investimento aprovado de 129.272 € para a reabilitação
do regadio de Vila Verde, abrangendo 36,39 hectares e 38
beneficiários, prevendo-se uma poupança de água de cerca de
50%.
O outro projeto, que tem 93.636 € de investimento aprovado,
é promovido pela Junta de Agricultores de Santa Cruz e visa a
reabilitação do regadio tradicional de Santa Cruz. Este projeto
tem 39 beneficiários e engloba uma área de 24,10 hectares,
prevendo-se igualmente uma poupança de água de 50%.
Estes projetos são financiados a 100% no âmbito da Operação
3.4.2 “Melhoria da eficiência dos regadios existentes”, do
PDR2020, no valor total de investimento de 458 mil euros.

34 | BOLETIM MUNICIPAL

VINHAIS COM TODAS AS ALDEIAS
SERVIDAS POR TRANSPORTE
FLEXÍVEL

No sentido de colmatar as dificuldades
existentes ao nível de transportes
públicos no concelho Vinhais, a autarquia
vai implementar mais uma vez em 2022,
uma rede de transportes flexíveis.
Esta rede consiste em possibilitar às
pessoas de todas as aldeias que não
têm transporte público, a oportunidade
de, pelo menos uma vez por semana, se
deslocarem à sede do concelho, tendo
para isso que fazer uma marcação. Estes
transportes são realizados pelos taxistas
existentes no concelho.
Para que não haja falhas, foram criados
este ano novos circuitos, no total de 26,
que permitem que todas as localidades
sejam servidas por esta valência.
Mais uma vez, aquilo que era um dever
da administração central, é assegurado
pela autarquia, para que todas as pessoas
deste concelho tenham os mesmos
direitos e as mesmas oportunidades.

não só as pessoas do concelho a tratar
de assuntos na sede do concelho (por
exemplo e com mais frequência ao
nível da saúde), pois de outra forma
teriam muitas dificuldades de o fazer,
mas também os taxistas do concelho,
que, se não fossem estes transportes e
os transportes escolares, teriam muitas
dificuldades para continuar neste ramo
de atividade.
Este apoio representa um investimento
do município de cerca de 70.000 €, sem
qualquer tipo de comparticipação. Tendo
em conta a área extensa deste concelho,
o número de aldeias e a carência de
transportes públicos, esta é a única
forma de garantir transporte a quem dele
precisa.
Consideramos que estas são as
“verdadeiras”
obras
que
são
fundamentais para as pessoas de um
território como é o nosso, pelo que esta
medida é vital para o concelho.

Com este serviço a autarquia ajuda
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VINHAIS PARTICIPOU NA BOLSA DE
TURISMO DE LISBOA
O município de Vinhais esteve presente
em mais uma edição da BTL (Bolsa
Turismo de Lisboa), que decorreu entre
os dias 16 e 20 de março. Esta é a maior
feira de turismo a nível nacional, que tem
como objetivos, promover o potencial
turístico de cada território junto dos
milhares de visitantes que anualmente
visitam o certame.
A turma do 11º ano do Agrupamento de

Escolas D. Afonso III de Vinhais visitou
a BTL, aproveitando os alunos para ver
também o Stand do Parque Biológico
de Vinhais, uma referência do turismo
vinhaense. Esta visita foi organizada pela
CLDS 4G-ESPAVINHAIS.
Os máscaros de Ousilhão, que são tão
únicos e irreverentes, marcaram também
presença, representando a identidade
cultural do concelho de Vinhais.

DIA MUNDIAL
DA ÁRVORE
No dia 21 de março, comemora-se o
Dia Mundial da Árvore.
Esta celebração tem como objetivo
sensibilizar a população para a
importância da preservação das
árvores, quer ao nível do equilíbrio
ambiental e ecológico, como da
própria qualidade de vida dos
cidadãos.
Como vem sendo habitual, a
autarquia celebrou este dia de
uma forma simbólica, através da
entrega de árvores para plantar aos
estabelecimentos de ensino que
integram o Agrupamento de Escolas
D. Afonso III de Vinhais.
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CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE
“UCRÂNIA, VAMOS AJUDAR” FOI UM
SUCESSO

A autarquia de Vinhais, em conjunto
com as Juntas e Uniões de Freguesia
do concelho, organizou uma recolha de
bens essenciais para enviar à Ucrânia. Os
munícipes responderam prontamente e
no total foi possível reunir cerca de 25
toneladas de bens essenciais que foram
encaminhados no dia 25 de março num
camião em direção à Ucrânia.
A recolha de bens essenciais da Campanha
“Ucrânia - Vamos Ajudar” decorreu de
5 a 12 de março e todos os bens foram
organizados e acondicionados em caixas
no fim-de-semana seguinte (de 18 a 20
de março).

A Câmara Municipal de Vinhais agradece,
mais uma vez, a todos os munícipes e aos
voluntários que lutaram pelo sucesso
desta campanha.

Na fotografia estão presentes Luís
Fernandes, Presidente da Câmara
Municipal
de
Vinhais,
Marcos
Pimentel e Sílvio Silva, representantes
das Juntas e Uniões de Freguesia do
Concelho de Vinhais.
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PROGRAMA
DE ERASMUS+
“SUPERART FOR
INCLUSION”

O município de Vinhais recebeu alunos de
um programa de Erasmus+ “SuperART
for inclusion”, na semana de 20 a 26 de
março. Foram 34 alunos acompanhados
pelos professores e que vinham de 5
países: Croácia, Espanha, Eslováquia,
Finlândia e Reino Unido. Este era um
projeto que contava com a coordenação
do Agrupamento de Escolas D. Afonso III
de Vinhais e com o apoio da autarquia na
realização das atividades.
Desta forma, foi feita uma receção de
boas-vindas nos Paços do Concelho, com
um Porto de Honra, no dia 21 de março.
Na noite de 22 de março, houve a atuação
de um quinteto de cordas, da Esproarte,
no Centro Cultural Solar dos Condes em
Vinhais.
Este foi um mini-concerto pela Paz,
inserido no âmbito do programa
Erasmus+ “SuperART for Inclusion”.
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ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE VINHAIS APELARAM À
PAZ NO MUNDO
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BALCÃO BUPI JÁ FUNCIONA EM
VINHAIS

Este espaço de atendimento permite
identificar as suas propriedades de forma
simples e gratuita e, assim, conseguir
garantir a titularidade dos seus terrenos
e marcar os seus limites.
O BUPi é uma plataforma dirigida aos
proprietários de prédios rústicos e mistos,
que permite mapear, entender e valorizar
o território português, de forma simples
e gratuita. Começou em 2017 como um
projeto piloto em 10 municípios. Após o
seu sucesso, está agora a ser expandido
a todo o país.
Este projeto é financiado no âmbito
de uma candidatura supramunicipal
apresentada
pela
Comunidade
Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-osMontes - “Cadastra & Capacita TTM |
40 | BOLETIM MUNICIPAL

Implementação do Sistema de Informação
Cadastral Simplificada nas Terras de Trásos-Montes” e é comparticipada pelo
FEDER.
Tendo em conta que o concelho tem uma
área muito extensa, e para aproximar
o serviço dos munícipes, os técnicos
que estão alocados a este serviço vão
deslocar-se numa viatura equipada para o
efeito a todas as freguesias do concelho
de Vinhais.

PEÇA DE TEATRO
‘‘ O VELHO DA
HORTA’’ FOI
APRESENTADA
EM VINHAIS
O Dia Mundial do Teatro foi comemorado
com a peça “O Velho da Horta”, durante
a tarde do dia 27 de março de 2022. A
peça com texto original de Gil Vicente foi
adaptada aos tempos modernos, com a
encenação de David Carvalho, Filandorra
- Teatro do Nordeste.
Para dar as boas-vindas estiveram
presentes Aurinda Morais, Chefe de
Divisão da Cultura do Município e David
Carvalho, diretor da Filandorra - Teatro
do Nordeste.
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A LIGAÇÃO VINHAIS – BRAGANÇA
DEIXA DE SER PROMESSA E PASSA A
SER UMA REALIDADE

O concurso público para elaboração do
projeto de execução da EN 103-Vinhais/
Bragança/Requalificação e Variantes foi
publicado no dia 25 de março em Diário
da República.
O valor base deste projeto de execução
é de 3.550.000€, o que demonstra
bem o valor que terá o investimento
dessa ligação, que como se sabe está
inserida no PRR (Plano de Recuperação
e Resiliência) significando isto que esta
obra terá de estar concluída até 2026, e
que nunca terá um investimento inferior a
30.000.000€, segundo as Infraestruturas
de Portugal. Assim, aquela que foi uma
promessa ao longo de anos e feita por
sucessivos governos, vê agora iniciados
passos seguros e concretos para a sua
realização.
Refira-se que é uma obra de muita
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necessidade e também de inteira justiça
para o concelho de Vinhais.
Importa acrescentar ainda que no dia 4
de fevereiro foi publicado no Diário da
República o contrato para a elaboração
do projeto de Execução da ER 206 entre
a Torre Dona Chama e Penhas Juntas
para Reabilitação, sendo que o valor
do procedimento para este projeto de
Execução é de 220.000€.
Com esta obra irá ser beneficiado o troço
desta Estrada que abrange os concelhos
de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e
Vinhais.
Tendo em atenção o valor do projeto de
execução, a intervenção em obra será
também ela significativa em termos do
investimento a fazer neste troço.

CAMPANHA NATAL É
NO COMÉRCIO LOCAL
FOI UM SUCESSO
Os vinhaenses gastaram mais de
1.200.000€ em compras no concelho,
entre os dias 4 de dezembro e 14 de
janeiro
Este foi o período em que decorreu
uma campanha lançada pela Câmara
Municipal de Vinhais, em que se atribuía
um vale de 10€ por cada 50€ de compras
no comércio local.
O presidente da Câmara, Luís Fernandes,
indicou que este movimento financeiro se
traduziu em 230.000€ em vouchers que
o município irá agora atribuir às famílias:
“Isto corresponde a um valor de compras
de 1.200.000€, o que significa, como os
vouchers vão ser gastos novamente no
comércio local, estamos a falar de mais
de 1.400.000€ em compras no concelho”,
explicou.
As famílias que aderiram à campanha
estão agora a receber os vouchers,

consoante aquilo que gastaram em
compras. Estes mesmos vales também
têm que ser gastos no comércio local, que
foi e está a ser fortemente dinamizado no
concelho.
A campanha serviu para ajudar as famílias
e o comércio na quadra natalícia, mas o
autarca diz que pode ser repetida noutras
épocas, se houver essa necessidade e
possibilidade.
A campanha, à qual aderiram 66
estabelecimentos comerciais, consistia
em atribuir um vale de 10€ por cada
50€ de valor acumulado em faturas
de compras realizadas nos espaços
aderentes, até um montante máximo de
1000€ por agregado familiar.
O valor de compras foi de 1.200.000€,
que corresponde a 230.000€ de vouchers,
valor que agora também será gasto no
concelho de Vinhais.
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LUÍS FERNANDES
INICIA
PRESIDÊNCIA
ABERTA PELAS
FREGUESIAS DO
CONCELHO DE
VINHAIS
No passado dia 1 de abril, Luís Fernandes
iniciou a sua presidência aberta pelas
freguesias de Vinhais. Esta ação tem
como objetivos contactar diretamente as
populações, perceber os seus problemas
e arranjar soluções para os mesmos.
Como tal, o executivo municipal, os
técnicos da Câmara Municipal de
Vinhais e os elementos das Juntas de
Freguesia contactam todas as freguesias
do concelho de Vinhais, sendo que a
primeira foi Agrochão.
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A presidência aberta será sempre feita e
preparada em conjunto com as Juntas E
Uniões de Freguesia, e só não foi iniciada
antes, devido aos constrangimentos
provocados pela pandemia.
No dia 24 de maio, foi a vez de visitar e
ouvir as necessidades dos munícipes da
União de Freguesias de Vilar de Lomba
e São Jumil.

DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO
DO AUTISMO

Com o objetivo de esclarecer a
população mundial sobre o Autismo,
ajudar a derrubar preconceitos e visando
promover o compromisso da plena
participação de todas as pessoas com
Autismo na sociedade, a Organização
das Nações Unidas (ONU), definiu em
2007, o dia 2 de abril como o Dia Mundial
da Consciencialização do Autismo (World
Autism Awareness Day) ou simplesmente
Dia Mundial do Autismo. Estima-se que
existam mais de 70 milhões de pessoas
com Autismo, um transtorno do Sistema
Nervoso Central, que afeta uma em cada
150 crianças. Trata-se de uma condição
permanente com maior incidência nos
rapazes, motivo pela qual tem como cor
associada, o azul.

de Vinhais, em parceria com a Sala de
Ensino Estruturado do Agrupamento
de Escolas D. Afonso III de Vinhais,
a Câmara Municipal de Vinhais e a
Academia JDC, dinamizou no dia 4 de
abril de 2022 um conjunto de atividades
abertas à comunidade local, que incluem
uma caminhada pela principal artéria de
Vinhais, uma aula de zumba e a largada
de balões biodegradáveis.
“Vem caminhar e abraçar o Autismo”

O Autismo altera a forma como uma
criança vê e experiencia a realidade,
e num mundo que se quer cada vez
mais inclusivo, não poderíamos deixar
de assinalar esta data. Assim, a CPCJ
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DIA MUNDIAL
DA SAÚDE FOI
COMEMORADO
COM EXERCÍCIO
FÍSICO

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde,
que se comemorou no passado dia 7
de abril, a Associação +Vinhais com o
apoio da Câmara Municipal de Vinhais
organizou o evento +Movimento.
Tratou-se de uma aula ao ar livre que
aliou a atividade física à diversão.
A representar o município estiveram Luís
Fernandes, Presidente da Autarquia e
Artur Marques, Vereador do Desporto.
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PARQUE
BIOLÓGICO DE
VINHAIS RECEBEU
O PRÉMIO
CINCO ESTRELAS
REGIÕES 2022

A Câmara Municipal de Vinhais felicitou
o Parque Biológico de Vinhais pelo
prémio Cinco Estrelas Regiões 2022 na
área do turismo, congratulando-se com
o serviço de excelência praticado nesse
equipamento turístico, um ex-libris de
Vinhais.
O “Prémio Cinco Estrelas Regiões” avalia
as 5 principais variáveis que influenciam
os consumidores nas suas decisões de
compra: satisfação pela experimentação,
relação preço-qualidade, intenção de
compra ou recomendação, confiança na
marca e inovação. Avalia também mais
5 características específicas de cada
candidato na sua categoria de consumo.

SESSÃO
PÚBLICA DE
APRESENTAÇÃO
DO MODELO DE
COGESTÃO DO
PARQUE NATURAL
DE MONTESINHO
Decorreu no dia 12 de abril, pelas 15h00,
no Centro Cultural de Vinhais, a Sessão
pública de apresentação do Modelo
de Cogestão do Parque Natural de
Montesinho (PNM). Esteve presente
o Presidente da CM Vinhais, Luís
Fernandes; o Presidente da CM Bragança
Hernâni Dias, o Presidente da Comissão
de Cogestão do PNM, Jorge Dias, em
representação da Diretora Regional da
Conservação da Natureza e Florestas do
Norte, Sandra Sarmento, e a Técnica do
Modelo de Cogestão do PNM, Márcia
Moreno.
Luís Fernandes, na sessão de abertura
frisou a disponibilidade em aceitar
este modelo de cogestão, assim como
também as Juntas de Freguesia inseridas
no PNM deveriam fazer parte deste
processo. Este desafio de cogestão deve
ter a possibilidade da tomada de decisão
por parte dos autarcas que integram este
território e deve ter como missão a ajuda
às populações, entendendo quais as suas
reais dificuldades e as oportunidades.

Referiu ainda a necessidade da alteração
do plano de ordenamento do PNM,
para que possa contribuir para o
desenvolvimento das atividades locais,
numa perspetiva de promoção ambiental,
económica e social.
Nesta sessão foi apresentada a Comissão
de Cogestão, o Conselho Estratégico
(CE), a sua missão, visão, as dinâmicas das
áreas protegidas, objetivos e modelos de
cogestão aplicados nesta área protegida.
Esta Comissão de Cogestão do PNM é um
órgão próprio do modelo de cogestão,
que funciona junto da área protegida,
com funções de natureza operativa.
A Comissão integra:
a) O Presidente da Câmara Municipal
de Bragança, sendo substituído,
nas situações de impedimento ou
ausências, pelo Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais;
b) O Diretor Regional do Instituto
da Conservação da Natureza e
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Florestas do Norte, sendo substituído,
nas situações de impedimento ou
ausência, pelo Chefe de Divisão de
Cogestão de Áreas Protegidas do
Norte;
c) Um representante do Instituto
Politécnico de Bragança;
d) Um representante de organizações
não-governamentais de ambiente
e equiparadas, designado pela
Confederação
Portuguesa
das
Associações de Defesa do Ambiente;
e) Um Representante da AZIMUTE Associação de Desporto de Aventura,
Juventude e Ambiente;
f) Um representante da ARBOREA Associação Agroflorestal e Ambiental
da Terra Fria Transmontana;
g) Um representante da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do
Norte.
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MERCADO DA PÁSCOA
O Presidente da Câmara Municipal de
Vinhais, Luís Fernandes, o Vereador, Artur
Marques e o Presidente da Junta de
Freguesia de Vinhais, Sílvio Silva, visitaram
no dia 15 de abril de 2022, o Mercado
da Páscoa, na praça do município. Este
evento repleto dos melhores produtos
vinhaenses, contou com a participação
de 9 empresas e associações do concelho
e esteve aberto até ao dia 16 de abril.
O certame pôde ser visitado entre as 10h00
e as 18h00 e contou com os seguintes

vendedores: Unidades de Produção de
Fumeiro - Sabores de Vinhais; D. Elisa;
Casa da Navareja. Padarias e Pastelarias
- Gourmet da Adelaide; Pastelaria
Santa Clara; Pastelaria Yohan; Pastelaria
Pão Quente - Rebordelo. Artesanato Associação Artesanal de Vinhais; Odete
Fernandes.
Inserida na programação do Mercado de
Páscoa, a animação musical noturna do
dia 16 de abril ficou a cargo da banda
Johnny’s Grace e com o DJ FGarcia.
SENTIR VINHAIS | 49

JOGO DE
DEMONSTRAÇÃO
DE BASQUETEBOL
EM CADEIRA DE
RODAS

DIA DA
LIBERDADE
PELA ESCOLA
MUNICIPAL DE
MÚSICA

Realizou-se no dia 24 de abril, pela 1ª vez
em Vinhais, um jogo de demonstração de
Basquetebol em cadeira de rodas.

A noite de 24 de abril foi de comemoração
da liberdade no Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais, com um magnífico
espetáculo musical proporcionado pela
Escola Municipal de Música de Vinhais.

A equipa convidada foi o APD Paredes
BCR, onde está a jogar o nosso atleta
Vinhaense Luís Gonçalves.
O APD Paredes está a disputar o
Campeonato Nacional da 1ªdivisao e as
meias-finais da Taça de Portugal.
Tratou-se de um jogo Inclusivo de cariz
Solidário.
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DESFILE DE CARRINHAS
VOLKSWAGEN

Vinhais recebeu no dia 25 de
Abril, o desfile das carrinhas
Volkswagen, que estavam a
percorrer a Nacional 103,que liga
Bragança a Viana do Castelo.
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GRUPO MOTARD DÁ VOLTA A PORTUGAL
EXCLUSIVA PARA HONDA NC
O Presidente da Câmara Municipal de
Vinhais, Luís Fernandes recebeu no dia 26
de abril de 2022, no Largo do Arrabalde,
o Grupo Motard que integra a 2ª edição
da Volta a Portugal exclusiva para Honda
NC.
Esta edição contou com um percurso
diferente da edição anterior, explorando
as zonas raianas, e percorrendo durante 8
dias mais de 2200 km.
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LONDON TO
LISBON 2022
PASSOU EM
VINHAIS

Vinhais recebeu no dia 28 de abril, o
evento London to Lisbon, que segundo
o site da entidade organizadora hero.
era.com era um “evento fascinante de 10
dias ao longo de cerca de 3.500 km (2000
milhas) com uma mistura de regularidades
e testes sempre que possível.
Este evento de 2022, seguiu um caminho

diferente dos ralis anteriores, passando
pelo centro da França, adicionando o
tempero de outro país ao explorar as
delícias de Andorra e passagens de tirar
o fôlego que atravessam os Pirenéus
até ao norte da Espanha. Três dias de
aventuras no Norte de Espanha, através
dos Picos da Europa guiarão as equipas
para Portugal e para a chegada a Lisboa.”
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MUNICÍPIO DE
VINHAIS APOIA
JUNTAS E UNIÕES
DE FREGUESIA
NO VALOR DE 300
MIL EUROS

O DIA MUNDIAL
DA DANÇA FOI
COMEMORADO
EM VINHAIS

A Câmara Municipal de Vinhais aprovou
um apoio às Juntas e Uniões de Freguesia
do concelho no valor de 300.000€.
Esta verba será transferida durante o
ano de 2022 e tem como objetivo ajudar
as Juntas de Freguesia a vários níveis,
principalmente nas limpezas, quer dos
meios urbanos, quer dos caminhos rurais
e também como medida preventiva no
combate aos incêndios.
Este apoio é um importante reforço às 26
Juntas e Uniões de Freguesia do concelho
de Vinhais, contudo importa salientar
que significa mais um esforço financeiro
do município que tudo faz e continua a
fazer para dar seguimento à sua principal
estratégia, ajudar as pessoas.
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De forma a celebrar e assinalar o Dia
Mundial da Dança, o Centro Cultural
Solar dos Condes de Vinhais recebeu
no dia 29 de abril de 2022, o magnífico
Espetáculo de Dança UNO.
Muitos parabéns a todos os que
participaram nesta grande iniciativa!

FESTIVAL SIMBIOSE
QUBIM: ESPETÁCULO + OFICINA DE
CONSTRUÇÃO DE MARIONETAS

Entre os dias 3 e 6 de maio realizou-se
nas Escolas do Ensino Básico de Vinhais
o Espetáculo e Oficina de Construção de
Marionetas QUBIM.
O QUBIM propõe a interação com
as crianças através de um espetáculo
de marionetas que remete para um
imaginário com forte relação com o
património transmontano.
O QUBIM insere-se no Festival Simbiose,
que visa dinamizar a oferta cultural em
três municípios transmontanos: Vinhais,
Macedo de Cavaleiros e Miranda de
Douro.

Apoiado
pelo
Programa
Norte
2020, o Festival Simbiose tem por
base a coprodução e itinerância em
rede de espetáculos focados em
elementos identitários de Trás-osMontes, envolvendo a participação da
comunidade e de grupos culturais locais.
Ainda inserido neste projeto, realizaramse duas oficinas, a Oficina de Dança e
Movimento nos dias 24 e 25 de maio e
nos dias 26 e 27 de maio foi a Oficina de
Cenografia e Figurinos.
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CAMINHADA
APRESENTAÇÃO LIVRO
CAMINHOS DE
“BOM CAMINHO
SANTIAGO “A VIA PARA SANTIAGO
DA PRATA”
– CAMINHO
PORTUGUÊS DA
VIA DA PRATA”

Esta caminhada decorreu na manhã
do dia 15 de maio, entre a ponte de
Castrelos e Vinhais, com um percurso
de aproximadamente 13 km e umas
paisagens maravilhosas...
Esta caminhada também teve como
objetivo assinalar o Dia da Família e foi
organizada em parceria com a CLDS 4GESPAV.
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No âmbito das Comemorações do 20 de
maio - Feriado Municipal, foi apresentado
no dia 15 de maio de 2022, pelas 16h00,
no Centro Cultural de Vinhais, o livro
“Bom Caminho para Santiago - Caminho
português da Via da Prata”, de José
Alberto Vaz Carreto.
Estiveram presentes nesta apresentação,
o Presidente da Câmara Municipal de
Vinhais, Luís Fernandes, o Vereador da
Cultura, Artur Marques, o Representante
da Editora Vieira da Silva, António Silva,
e o Padre António.
Na opinião do peregrino, Padre António,

José Carreto é o embaixador dos
Caminhos de Santiago na região do
nordeste transmontano, no concelho de
Vinhais e Bragança. Trata-se de um livro
com uma marca cultural, espiritual e
humana. É por isso, para todos nós, um
testemunho muito grande.
Este livro foi escrito em dois momentos,
um na primavera e outro no outono, e
relata a experiência durante o percurso.
O autor dedica este livro a todos os
que vivem em Trás-os-Montes, pois nele
atravessa a Via da Prata, entrando em
Quintanilha (Bragança) e no concelho de

Vinhais, depois de passar o Rio Baceiro
(ponte de Castrelos), chega-se a Soeira,
Vila Verde, Vinhais, Soutelo, Sobreiró de
Baixo, Aboá, Candedo, Edral, Ferreiros,
Sandim e Segirei (Chaves).
Este livro tem essencialmente como
missão: “levar alguém a fazer o Caminho
de Santiago - fazê-lo peregrino - pela Via
da Prata no Nordeste Transmontano.
Já se encontra à venda no Posto de
Turismo e Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais.
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FEIRA DO LIVRO DECORREU DE 18 A
22 DE MAIO

Integrada nas Comemorações do Feriado
Municipal, decorreu entre os dias 18 e
22 de maio, mais uma Edição da Feira
do Livro, no Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais.
O evento tinha entrada gratuita, e
estava pensado para miúdos e graúdos,
reunindo diversas editoras representadas
pela Rota dos Livros.
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Durante a tarde, os alunos do 1.º ciclo
do Agrupamento Vertical de Escolas D.
Afonso III deliciaram-se com as histórias
(“Carlota, Menina Canhota” e “Mochila
Sorridente”) contadas pela escritora
Vinhaense, Marisa Luciana Alves.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

“VOAR NA NEBLINA”

A apresentação do Livro “Voar na
Neblina” da autoria de Fernando
Aldeia, aconteceu na tarde de hoje, 20
de maio, no Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

“ARRANCADOS DA POBREZA”
O Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais foi hoje palco da apresentação do
livro “Arrancados da Pobreza” do autor Rui Marcelino.
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CRIANÇAS
VISITARAM O SEA
LIFE NO PORTO
O Município proporcionou um dia
inesquecível a todas as crianças que
frequentam o ensino Pré-escolar e o 1.º
Ciclo de todas as escolas do concelho.
O dia 19 de maio, foi dia de visitar o
mundo subaquático caracterizado no Sea
Life, na cidade do Porto, onde puderam
usufruir de uma experiência única, alegre,

didática e muito divertida.
Neste local puderam observar mais de
três mil criaturas marinhas pertencentes
a mais de cem espécies diferentes.
No dia 30 de junho, foi a vez das crianças
da Santa Casa da Misericórdia, que
visitaram o SeaLife, e o Zoo da Maia.

FERIADO MUNICIPAL
O Hastear da Bandeira abriu as
comemorações do Feriado Municipal. O
momento solene foi acompanhado pelos
Bombeiros Voluntários de Vinhais e a
Orquestra Esproarte - Escola Profissional
de Arte de Mirandela. Estiveram
presentes Luís Fernandes, Presidente da
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Câmara Municipal de Vinhais, Vereadores
do município, José Carlos Taveira,
Presidente da Assembleia Municipal,
Presidentes das várias Juntas e Uniões de
Freguesias do concelho de Vinhais, entre
outras entidades.

No salão nobre, decorreu a Cerimónia
de Homenagem aos funcionários que
se aposentaram em 2021 e aos que
fazem parte da instituição deste
2000 até 2010.
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RAÇAS AUTÓCTONES DO
CONCELHO DE VINHAIS
FORAM CELEBRADAS

•

XXII Concurso Nacional de Suínos de
Raça Bísaro;
• I Concurso de Cão de Gado
Transmontano da Vila de Vinhais.
Este evento foi organizado pelo Município

de Vinhais e as Associações de Criadores
Gestoras de Livros Genealógicos de
Raças e tem como principal objetivo
a promoção e valorização das raças
autóctones.

Integrada nas Comemorações do Feriado
Municipal - 20 de maio, decorreu a
Celebração das Raças Autóctones do
Concelho de Vinhais com os seguintes
concursos:
•
•
•
•

XXX Concurso Concelhio de Bovinos
de Raça Mirandesa
XXV Concurso Nacional de Ovinos
da Raça Churra Galega Bragançana
Branca;
V Concurso Nacional de Ovinos da
Raça Churra Galega Bragançana
Preta;
V Concurso Concelhio da Cabra Preta
de Montesinho;
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OBRAS FORAM
INAUGURADAS

O Feriado Municipal foi o dia
escolhido para inaugurar três
importantes obras: Parque
Jogos e Lazer do Bairro dos
Cabeços, Beneficiação da Rua
Dr. Álvaro Leite e o Interface
de Transportes de Vinhais.

Estas, já estão concluídas há
algum tempo, mas devido aos
constrangimentos da pandemia
Covid-19 não foi possível
inaugurá-las antes.
A descerrar as placas estiveram
Luís Fernandes, Presidente da
Câmara Municipal de Vinhais
e Isabel Ferreira, Secretária de
Estado do Desenvolvimento
Regional.
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ESPETÁCULO
COM FERNANDO
MENDES
Noite com casa cheia e muita
animação com o espetáculo
“Insónia” de Fernando Mendes.

ARRAIAL NA PRAÇA

TORNEIO DE FITO

A Praça do Município recebeu o O recinto do Santo António em Vinhais
grupo ChamaMusical que animou a acolheu a I edição do Torneio de Fito para
noite de 21 de maio de 2022.
apurar duas equipas para as semifinais e as
finais do campeonato de Jogos Tradicionais
lançado pela Comunidade Intermunicipal das
Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), que se
realizam a 18 de setembro.
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II CORRIDA DO FORAL

A manhã do dia 22 de maio foi dedicada
ao desporto com a segunda Corrida
do Foral, integrada no Campeonato de
Estrada da Associação de Atletismo de
Estrada e no Campeonato de Portugal
ANDDI - Associação Nacional de
Desporto para Deficiência Intelectual.

Marques, Vereador do Desporto da
autarquia, Sílvio Silva, Presidente da
Junta de Freguesia de Vinhais, entre
outras entidades.
A Câmara Municipal de Vinhais agradece
a todos os participantes e felicita os
vencedores.

Na entrega de prémios, estiveram Artur
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CICLO DE TEATRO “DR. WHITE E O
VICENTINO
MAIOR ARCO ÍRIS
DO MUNDO”

A autarquia de Vinhais proporcionou aos
alunos do 3º ciclo e Secundário, duas
peças de teatro que integram o Ciclo de
Teatro Vicentino, representadas no dia
24 de maio, pela Companhia de Teatro
Filandorra:
•
•

“Auto da Barca do Inferno” alunos
do 3º Ciclo
“Farsa de Inês Pereira” alunos do
secundário
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O município de Vinhais proporcionou
no dia 26 de maio, um espetáculo de
encenação intitulado “Dr. White e o
Maior Arco Íris do Mundo” aos alunos do
primeiro ciclo.

ESPETÁCULO
TEATRAL
“MAGGIE“

O Centro Cultural Solar dos Condes
recebeu na noite de 28 de maio, o Grupo
de Teatro Emídio Garcia a apresentar
uma adaptação da comédia musical
“ANNIE”.
ANNIE é uma comédia musical dirigida
por Will Gluck, produzido por Jay-Z e Will
Smith. Este projeto fazia parte dos planos
do grupo, em 2020, quando a pandemia
invadiu as nossas vidas e nos privou de
tudo um pouco. Dois anos depois estão
reunidas as condições para recuperar
esta ideia e levá-la até ao palco do Teatro
Municipal de Bragança e do Centro
Cultural Solar dos Condes de Vinhais.
Fernando Pessoa, no poema Liberdade,
diz: “Grande é a poesia, a bondade e as
danças… Mas o melhor do mundo são as
crianças”.

CAMINHADA
PARA A VIDA

O município de Vinhais promoveu o
evento uma caminhada para a Vida, uma
iniciativa que pretendia angariar fundos
para a Liga Portuguesa Contra o CancroNúcleo Regional do Norte.
Uma ação solidária que visava colocar
todos em movimento em prol dos
doentes oncológicos.
Para ajudar não era necessário fazer a
caminhada, bastava para isso fazer uma
inscrição no Posto de Turismo e entregar
o contributo para esta causa.
A caminhada aconteceu no dia 29 de
maio.
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II EDIÇÃO DA FEIRA DAS PROFISSÕES
DECORREU NO LARGO DO ARRABALDE

A segunda edição da Feira das Profissões
decorreu no dia 27 de maio de 2022,
no Largo do Arrabalde. Contou com a
organização da CLDS 4G - ESPAV, Santa
Casa da Misericórdia de Vinhais, Câmara
Municipal de Vinhais, em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Vinhais.
O evento pretende estimular as
capacidades
empreendedoras
e
profissionais dos jovens do Ensino
Básico e Secundário do concelho de
Vinhais, dando-lhes a conhecer diversas
vertentes e oportunidades profissionais,
educacionais e de formação.
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Na cerimónia de abertura estiveram
presentes Dora Gomes, Coordenadora
da CLDS, Luís Fernandes, Presidente da
Câmara Municipal de Vinhais, Rui Correia,
Diretor do Agrupamento de Escolas de
Vinhais, entre outras entidades civis e
militares. Isabel Ferreira, Secretária de
Estado do Desenvolvimento Regional, na
impossibilidade de estar presencialmente,
enviou um vídeo a felicitar a iniciativa.
A Feira das Profissões contou com uma
dezena de expositores, animação musical
com os Gaiteiros de Zido e ChamaMusical
e, entre outras atividades, destacou-se a
Demonstração Cinotécnica da GNR.

DUATLO CROSS EM VINHAIS FOI UM
SUCESSO
O Estádio Municipal de Vinhais recebeu
o evento DUATLO CROSS DE VINHAIS
2022 que decorreu durante a tarde do
dia 28 de maio de 2022. O I Duatlo de
Vinhais é a terceira de seis provas do
Campeonato Douro Norte Jovem da
Federação de Triatlo de Portugal.
A prova dividiu-se em diferentes escalões:
Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis
e Cadetes (masculinos/femininos), num
total de meia centena de participantes,

vindos de diversos locais, inscritos nos
seguintes clubes: Pedal’Arte (Vila Nova
de Cerveira), Associação Académica de
São Mamede (São Mamede de Infesta),
Paredes Aventura (Paredes) e Futebol
Clube de Vinhais (Vinhais).
A organização foi da responsabilidade
do Futebol Clube de Vinhais em parceria
com a Câmara Municipal de Vinhais e o
apoio técnico da Federação de Triatlo de
Portugal.
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DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA FOI
COMEMORADO
COM ESPETÁCULO
DE CIRCO

No dia 1 de junho, celebrou-se o Dia
Mundial da Criança. Para comemorar este
dia, o município de Vinhais proporcionou
às crianças da Santa Casa da Misericórdia,
do Pré-Escolar, 1º e 2º ciclos do e
Unidade de Ensino Estruturado para a
Educação de Alunos com Perturbações
do Espectro do Autismo (UEEA) de
Vinhais do Agrupamento de Escolas D.
Afonso III de Vinhais, um dia com muita
alegria e animação, com um espetáculo
de circo no Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais.
Este evento foi organizado em parceria
com a CPCJ de Vinhais e a Junta de
Freguesia de Vinhais.
No final do espetáculo, os meninos
receberam chapéus, bolsas e um gelado.
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CRONO ESCALADA CIDÕES 2022

Decorreu em Cidões, no dia 11 de junho
de 2022, a prova (a pontuar em diferentes
categorias) do Open Regional de Estrada
da Associação de Ciclismo de Bragança
(ACB) - Crono Escalada.
Esta prova tem como objetivo subir 6,5
km, desde a praia fluvial de Armoniz até

ao Vilar de Peregrinos.
A organização esteve a cargo da
Associação Desportiva VinhaisExtreme,
contou com o apoio da Câmara Municipal
de Vinhais, da Associação Javalis Do
Asfalto e da Associação Raízes Aldeia
Cidões.
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MUNICÍPIO DE VINHAIS ESTEVE
PRESENTE NA FEIRA NACIONAL DE
AGRICULTURA EM SANTARÉM

ESPETÁCULO MUSICAL
“VIAGEM A UM REINO MARAVILHOSO”,
MIGUEL TORGA POR LAVOISIER
O Centro Cultural Solar dos Condes de
Vinhais recebeu a 18 de junho de 2022, os
Lavoisier (Patrícia Relvas e Roberto Afonso),
para uma noite de música dedicada aos
poemas de Miguel Torga, escritor natural de
São Martinho de Anta, Sabrosa, Vila Real.
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LANÇAMENTO DO PROJETO
CULTURA PARA TODOS EM VINHAIS

O lançamento do projeto “Cultura para
todos em Vinhais” decorreu no dia 22 de
junho de 2022, no Centro Cultural Solar
dos Condes de Vinhais.

oficinas realizadas pela Filandorra Companhia do Nordeste, dirigida
por David Carvalho;
•

O projeto visa promover, valorizar e
revitalizar o património cultural do
concelho de Vinhais, através da promoção
de iniciativas artísticas e culturais de
inclusão social.
Este divide-se em três eixos temáticos:
•

•

Artes e Ofícios - que conta com a
colaboração da empresa Saber Fazer,
representada por Miguel Barbot e
Alice Bernardo;
Teatro e Artes Performativas com as

Música e Dança - orientadas pelo
professor Paulo Preto e Leonel Santos
da Associação Cultural para o Estudo
e Divulgação da Gaita de Fole.

Na sessão de apresentação estiveram
presentes Artur Marques, Vereador da
Cultura da autarquia de Vinhais, Alice
Bernardo, David Carvalho, Paulo Preto e
Leonel Santos.
“Cultura para todos em Vinhais” é
financiado pelo Programa Norte 2020,
Fundo Social Europeu e conta com a
participação de todos os munícipes.
SENTIR VINHAIS | 73

ENCONTRO DE GIRA VOLEI

Vinhais recebeu na manhã do dia 30
de junho, o Encontro Municipal de
Gira Vólei no Campo de Jogos das
Piscinas Descobertas. Este encontro foi
organizado pelo município de Vinhais,
pela Federação Portuguesa de Voleibol e
pala Associação de Voleibol de Trás-osMontes. Participaram os alunos do 3º e
4º ano do 1º Ciclo do Agrupamento de
Escolas de Vinhais.
74 | BOLETIM MUNICIPAL

VINHAIS
PRESENTE
NO FÓRUM
REGIONAL
DOS BAIRROS
SAUDÁVEIS

ISENÇÃO
DE TAXAS
MUNICIPAIS DE
PUBLICIDADE
E OCUPAÇÃO
DE ESPAÇOS
PÚBLICOS

O município de Vinhais esteve presente
no Fórum Regional dos Bairros Saudáveis
que decorreu no IEFP do Porto. O
Programa Bairros Saudáveis é um
programa participativo. Serão realizados
no total 5 fóruns regionais, onde vão ser
partilhadas experiências, monitorização
do que já foi feito e a projeção de
medidas para o futuro.

A Câmara Municipal de Vinhais vai isentar
do pagamento das taxas de publicidade
e ocupação de espaços públicos, durante
o ano 2022, à semelhança do que já
aconteceu no ano anterior, por proposta
do Senhor Presidente da autarquia, Luís
Fernandes.

Estes fóruns vão servir para iniciar a
avaliação colaborativa do contributo dos
projetos e do Programa para os Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável,
aprovados pela ONU no quadro da
Agenda 2030.
A entidade promotora é a Delegação de
Vinhais da Cruz Vermelha Portuguesa,
tendo como entidades parceiras a
Câmara Municipal de Vinhais, o Centro de
Saúde de Vinhais e a Junta de Freguesia
de Penhas Juntas.

Esta isenção resulta das consequências
nefastas que se têm feito sentir nos
negócios
locais,
nomeadamente
restaurantes, alojamentos, e pequenos
comércios, devido à pandemia de
COVID-19.
Esta medida vai ao encontro de outras
anteriormente adotadas, e que revelam
a preocupação do executivo da Câmara
Municipal em apoiar as famílias, o
comércio e a indústria no concelho.
A proposta foi aprovada, na Reunião
de Câmara que aconteceu no dia 30 de
junho.
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XIV ENCONTRO DE GERAÇÕES DE
VINHAIS

No dia 3 de julho de 2022, Vinhais esteve
em festa. Depois de dois anos sem
poder ser realizado devido à pandemia,
o Encontro de Gerações de Vinhais foi
retomado. Mais de duas mil pessoas,
de todas as idades e oriundas de todo
o concelho, marcaram presença no XIV
Encontro de Gerações.
Este evento realiza-se anualmente no
Recinto do Santo António, onde se
comemoram
valores
fundamentais
como a família, a amizade, o amor e
a fraternidade, numa reunião que se
traduz em reencontros, alegria e muita
animação. O evento começou com a
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receção aos convidados, seguida de uma
missa e um almoço convívio. A tarde
foi dedicada à música e ao convívio,
com o Grupo Musical Ases D’Ouro e
concertinas.
A iniciativa promovida pela Câmara
Municipal de Vinhais, visa quebrar o
isolamento e possibilitar o convívio
entre as diversas gerações. A autarquia
contou ainda com o apoio da CLDS
4G-ESPAVINHAIS e das Junta e Uniões
das várias freguesias do concelho. É sem
dúvida, um dia de grande animação,
partilha e amizade.
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FEIRAS

FEIRA DO FUMEIRO DE VINHAIS
VOLTOU A REALIZAR-SE ONLINE MAS
COM GRANDE VOLUME DE VENDAS

O segundo fim-de-semana de fevereiro
é marcado pela grande festa do Fumeiro
de Vinhais.
Vinhais é a Capital do Fumeiro, título
atribuído graças a todos aqueles que
fazem esta maravilha de fumeiro e a
todos aqueles que tão bem o têm sabido
divulgar e potenciar.
Devido à pandemia de COVID-19, e em
virtude do parecer negativo da Direção
Geral de Saúde (DGS), indicando que não
era possível garantir a segurança que era
exigida pelas regras que existiam nessa
altura, o maior evento gastronómico da
região norte de Portugal não se pôde
realizar presencialmente pelo segundo
ano consecutivo, pelo que decorreu
online.
Por isso mesmo, muitos dos produtores
deixaram claro que, mesmo que
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a DGS autorizasse não iriam estar
presencialmente, pois tinham muito
receio, devido ao elevado número de
casos que eram conhecidos diariamente.
Assim, a Câmara Municipal de Vinhais
criou uma plataforma de venda online,
www.fumeirodevinhais.pt, que esteve
disponível de 1 a 28 de fevereiro de
2022, onde marcaram presença todos
os produtores de fumeiro de Vinhais,
que tinham produtos disponíveis para
comercializar.
Esta foi mais uma forma que o município
encontrou para auxiliar os produtores
de fumeiro de Vinhais a escoar os seus
produtos, incrementando a economia
local.
Os produtores mostraram uma satisfação
muito grande não só em relação ao
processo das vendas online, como

também pelo apoio dado pela Câmara
Municipal na preparação das encomendas
e no pagamento dos portes de envio.
O balanço é extremamente positivo,
sendo o volume de vendas, na plataforma,
semelhante ao do ano anterior, cerca
de 50 mil euros. Importa ainda realçar
que no ano de 2021, as vendas online
decorreram durante o mês de fevereiro e
a primeira quinzena de março, dado que
é nesta altura que se realiza a mostra do
fumeiro de Vinhais em Oeiras.

voucher de 5 € para serem descontados
na próxima.
Esta campanha pretendeu incentivar a
população a fazer as suas refeições nos
restaurantes e os turistas a visitarem
Vinhais e contou com os seguintes
participantes: A Tasca do Meio; Akapour;
O Comercial; O Delfim; O Manel; O Silva;
Paulu’s; Sr. Tapas; Tas/ka e Terra Fria.
JORNADAS DO PORCO BÍSARO

Para além da venda de fumeiro decorreram
as Jornadas do Porco Bísaro, o Concurso
do Melhor Salpicão de Vinhais e os Finsde-Semana Gastronómicos.
FINS-DE-SEMANA GASTRONÓMICOS
Inserido no programa da 42ª Feira do
Fumeiro de Vinhais, a Câmara Municipal
de Vinhais promoveu quatro fins-desemana gastronómicos nos restaurantes
aderentes.
Esta campanha teve como principal
objetivo ajudar os restaurantes locais,

A Associação Portuguesa de Engenharia
Zootécnica (APEZ) realizou em conjunto
com a Associação Nacional de Criadores
de Suínos da Raça Bisara (ANCSUB),
mais uma edição das Jornadas do Porco
Bísaro.
São já 7 anos de parceria entre a APEZ
e a ANCSUB, que tem contribuído para
a promoção e a divulgação dos aspetos
técnicos ligados à produção suína, em
particular aplicados à raça Bísara.

enquanto se promoviam os produtos
endógenos. Desta forma, por cada 20 €
gastos em refeições, a autarquia dava um

Esta edição decorreu no dia 11 de
fevereiro de 2022, online, e contou com a
presença de José Matias, Diretor Regional
Adjunto de Agricultura e Pescas do Norte
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(DRAPN), Luís Fernandes, Presidente da
Câmara Municipal de Vinhais (CMV), Ana
Paula Almeida, Subdiretora da Direção
Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV), Pedro Fernandes, Representante
da Associação Nacional de Criadores
de Suínos de Raça Bísara (ANCSUB) e
Pedro Santos Vaz, Vice-Presidente da
Associação Portuguesa de Engenharia
Zootécnica (APEZ), na sessão de abertura.
Por sua vez, os oradores convidados
abordaram os seguintes temas: “A

influência do tipo de castração na
espessura da gordura subcutânea
do porco Bísaro - Icas_Bísaro” (Sofia
Botelho Fontela, UTAD), “Apresentação
do projeto Bis+Olive: Uso de bagaço
de azeitona na alimentação de suínos
da raça Bísara. Avaliação do efeito no
crescimento e qualidade da carne”
(Sara Rodrigues, COLAB MORE), “Novo
Regulamento relativo aos alimentos
medicamentosos” (José Manuel Costa,
DGAV), “Regulamento do Medicamento
Veterinário - Enquadramento e principais
alterações na utilização de medicamentos
em animais” (Inês Almeida, DGAV),
“Apresentação da empresa - AIM CIALA”,
“O potencial da aplicação da genómica
no melhoramento das raças nacionais
de suínos” (António Marcos Ramos, Star
Genomics) e “A innovación na xestión
silvopastoril coa raza Porco Celta” (Iván
Rodríguez Paz, ASOPORCEL).
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CONCURSO MELHOR SALPICÃO DE
VINHAIS
Decorreu durante a tarde do dia 12 de
fevereiro de 2022, no Centro Cultural
Solar dos Condes de Vinhais, o Concurso
do Melhor Salpicão de Vinhais, inserido
no programa da edição deste ano da
Feira do Fumeiro.
Na sessão estiveram os jurados: Artur
Marques Vereador da CMV, Roberto
Afonso, Grão-Mestre da Confraria
Gastronómica do Porco Bísaro e do
Fumeiro de Vinhais, Pedro Fernandes,
Secretário Técnico da ANCSUB, Cristiana
Castelo, Médica Veterinária responsável
pelo Controle de Qualidade e Sílvia
Santos, produtora de fumeiro do concelho
de Vinhais.
A coordenar todo o processo esteve o
professor Luís Patarata, da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro.

CERIMÓNIA
PRÉMIOS

DE

ENTREGA

DE

No dia 18 de fevereiro, no Centro
Interpretativo do Porco e do Fumeiro,
decorreu a Cerimónia de Entrega de
Prémios do Concurso, com a presença
de Luís Fernandes, Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais.
A Câmara Municipal de Vinhais agradece a
participação dos produtores e parabeniza
os vencedores.

CLASSIFICAÇÃO
1º Classificado
Jocelim Carvalho (Pinheiro Novo)
2º Classificado
Idalina Afonso (Cabeça de Igreja)
3º Classificado
Manuel Pires (Seixas)
4º Classificado
Maria Zulmira Sousa (Ousilhão)
5º Classificado
Sabores de Vinhais (Vinhais)
6º Classificado
Leila Rodrigues (Penso)
7º Classificado
Sílvia Santos (Penso)
8º Classificado
Maria de Lurdes Diegues (Paçó)
9º Classificado
Sabores do Tuela – Dona Elisa (Vinhais)
10º Classificado
Maria Isabel Rijo (Romariz)
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PROMOÇÃO
GASTRONÓMICA
E MOSTRA DE
ARTESANATO
DO CONCELHO
DE VINHAIS EM
OEIRAS
OO Mercado Municipal de Oeiras
recebeu nos dias 18, 19 e 20 de março, a
XXIII edição da Promoção Gastronómica
e Mostra de Artesanato do Concelho de
Vinhais.
Esta iniciativa, organizada pela Casa
do Concelho de Vinhais, conta com a
colaboração dos Municípios de Vinhais e
Oeiras, União das Freguesias de Oeiras
e São Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias e União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.
No dia 19 de março teve lugar a cerimónia
oficial de inauguração, onde marcaram
presença Luís Fernandes, presidente da
Câmara Municipal de Vinhais, Isaltino
Morais, presidente da Câmara Municipal
de Oeiras e Rui Gonçalves, presidente da
Casa do Concelho de Vinhais.
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Durante a cerimónia foi também
assinado um protocolo de colaboração
entre o Município de Vinhais e a Casa do
Concelho de Vinhais, que permitirá um
trabalho ainda maior e mais profícuo das
duas instituições em prol do Concelho.

Para além de dar a conhecer os
produtos tradicionais de Vinhais, é
uma oportunidade de promoção e de
comercialização de Fumeiro de Vinhais,
de artesanato regional e uma mostra
gastronómica dos melhores pratos típicos
vinhaenses.
Houve fumeiro, vinho, doces, mel e pão
para provar e comprar e muita animação
como é característica deste tipo de
eventos.

Sábado, pelas
15 horas houve
uma
arruada
de caretos e
gaiteiros
na
Vila de Oeiras
e no domingo,
pelas 10 horas,
a
arruada
aconteceu em
Algés.
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FEIRA DOS PRODUTOS DA TERRA
EM ERVEDOSA

Decorreu durante o dia 26 de junho
de 2022, em Ervedosa, a XXII Feira
dos Produtos da Terra. O evento visa
promover os bens locais (doces, licores,
pão, fumeiro, artesanato, colheitas
agrícolas da época, entre outras). Do
programa fazia parte o Concurso de
Doçaria, uma vista às obras exteriores de
beneficiação do Centro Social e Paroquial
de Ervedosa, o almoço comunitário e
muita animação.
A sessão de abertura contou com a
presença de Franclim do Nascimento,
Presidente da Junta de Freguesia de
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Ervedosa, Luís Fernandes, Presidente
da Câmara Municipal de Vinhais, Carla
Alves, Diretora Regional de Agricultura
e Pescas do Norte, Orlando Vaqueiro,
Diretor de Segurança Social do Centro
Distrital de Bragança do Instituto
da Segurança Social, I. P., Martinho
Martins e Artur Marques, Vereadores da
Autarquia, José Marques, Presidente da
Direção dos Bombeiros Voluntários de
Vinhais, Presidentes de Juntas e Uniões
de Freguesia do concelho de Vinhais,
entre outras entidades civis, militares e
religiosas.

PARTICIPAÇÕES DESPORTIVAS
A Escola Municipal de Natação/Futebol Clube de Vinhais e a Escola Municipal de
Desporto e a secção de Triatlo do Futebol Clube de Vinhais participaram nas seguintes
competições desportivas, ao longo do ano:
• Festival aquático de Miranda do Douro;
• Campeonatos Regionais de Verão - Santa Marta de Penaguião;
• Triatlo Jovem Cidade de Vila Real;
• XVII Torneio de Natação de Vila Real;
• 1° Encontro de Escolas de Natação em Mogadouro;
• Festival aquático “Tabuaço a Nadar”;
• Torneio de Inverno da Associação Regional de Natação do Nordeste, em Vila
Real;
• Duatlo de Vila Nova de Cerveira;
• Torneio Internacional Cidade de Bragança;
• Meia maratona das cantarinhas, em Bragança.
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EDUCAÇÃO EM VINHAIS
O Município de Vinhais tem na educação
um dos seus principais objetivos
enquanto executivo, a continuação dos
interesses próprios e comuns dos seus
munícipes, dando forma à equidade
social através da adoção de medidas que
garantam a igualdade de oportunidades
e promovam o desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais.

claro ao pessoal docente e não docente.
Anualmente, a autarquia de Vinhais
celebra um protocolo de cooperação com
o Agrupamento de Escolas de Vinhais,
que vai ao encontro de uma política que

Apoiar os alunos, significa apoiar também
as famílias, o que se traduz na fixação
de pessoas, objetivos importantes e
fundamentais no desenvolvimento do
concelho.
Entre os muitos apoios atribuídos vão ser
destacados os que consideramos mais
relevantes.
A requalificação da escola, há muito
desejada e aguardada por todos, viu
finalmente o projeto sair do papel e
está em execução, não tendo ainda sido
terminada devido aos constrangimentos
provocados pela Covid-19.
O Agrupamento de Escolas D. Afonso
III de Vinhais tem cerca de 500 alunos,
divididos em escolas que se situam
na vila e em algumas aldeias como
Rebordelo, Agrochão, Ervedosa, Vilar de
Lomba e Penhas Juntas, que passarão
a estar concentrados na Escola Sede e
em Rebordelo, sendo que esta escola
também está a ter obras de requalificação.
A Requalificação da Escola Secundária D.
Afonso III de Vinhais, terá um custo total
superior a 3,5 milhões de euros, mas trará
aos alunos condições de excelência, e
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auxilia e promove a educação e o bemestar dos alunos, e tem como objetivo a
dinamização de Atividades de Animação
lúdico-desportivas, de Apoio às Famílias,
bem como tudo que for necessário ao
conforto da comunidade escolar.

Este protocolo, no valor de cerca de
30 mil euros, contempla uma ajuda
importante no sentido de dotar as escolas
de condições que permitam melhorar
a aprendizagem de todos os alunos,
procurando soluções de modo a que seja
assegurada uma efetiva igualdade de
oportunidades no acesso a uma educação
básica de qualidade.

acesso à internet, maior flexibilidade
nos transportes, entre outros, com um
investimento de 20 mil euros.
Há ainda que salientar a implementação
de estratégias que passam pelas
atividades extracurriculares, pelo reforço
do ensino pré-escolar, pela requalificação
da rede escolar e por permitir aos alunos
mais e melhores condições, são o objetivo
principal na área da educação.
Uma das medidas para a educação do
atual executivo municipal, passava pela
oferta dos livros escolares a todos os
alunos do concelho, no entanto, como
o governo decidiu adotar essa medida
a nível nacional, a autarquia de Vinhais
decidiu dar mais uma ajuda às famílias,
oferecendo os cadernos de atividades
a todos os alunos, de todos os ciclos,
que frequentam os estabelecimentos
de ensino deste concelho. Este apoio,
no valor de 27 mil euros, vem assim dar
continuidade a uma política que visa
apoiar as famílias e, consequentemente,
os alunos vinhaenses.
O município é também o responsável
pelo transporte dos alunos, o que se
traduz diariamente em cinco autocarros,
25 mini circuitos em táxis e carrinhas do
Município, com um custo anual a rondar
os 300 mil euros.

De salientar que a pandemia COVID-19
também trouxe consequências nefastas
ao nível da educação, como tal, o
município, além do protocolo acima
referido,
tem
adquirido
material
informático para disponibilizar aos alunos,
hotspots e computadores portáteis para

Os almoços do pré-escolar e do 1º ciclo
também são assegurados pelo município,
com um custo de cerca de 70 mil euros/
ano. Também os lanches são assegurados
pelo município, com um custo de 40 mil
euros/ano.
A autarquia assegura o pagamento
das tarefeiras que prestam apoio fora
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da componente letiva, como hora de
almoço, do lanche e a limpeza das
salas com um valor de 27 mil euros/
ano, bem como pessoal não docente,
doze funcionárias da CMV que estão
nas escolas, em que a Câmara recebe
cerca de 10 mil euros para a despesa,
no entanto, o total é de 140 mil euros,
ficando a cargo do município 130 mil
euros. Ainda com o pessoal, a autarquia
assegura os ordenados dos professores
das AEC (Atividades Extracurriculares),
em cerca de 40 mil euros.
Estando num concelho do nordeste
transmontano em que o calor e o frio são
muito intensos, a luz e o aquecimento são
responsabilidade do município, tendo um
custo de gás/gasóleo/ eletricidade de 40
mil euros/ano.
A Câmara Municipal de Vinhais deliberou,
em reunião de 14 de setembro de 2020,
e por proposta do Presidente da Câmara,
aprovar o Regulamento Municipal de
Atribuição de Bolsas de Estudo e de
Mérito aos Alunos do Ensino Superior do
Concelho de Vinhais.
Com a aprovação deste regulamento,
tem sido possível apoiar alunos e
consequentemente as famílias daqueles
que mais dificuldades económicas têm.
Pretende-se assim, tal como já é feito
em relação aos outros níveis de ensino,
apoiar todos os estudantes do concelho
de Vinhais, implementando medidas de
apoio e estímulo ao sucesso educativo,
que agora incluem o ensino superior, com
a atribuição de bolsas de estudo, quer
por insuficiência económica, quer por
mérito académico, de forma a premiar
os melhores alunos e a incentivá-los na
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continuação da sua formação académica,
estas bolsas têm tido um valor a rondar os
10 mil euros/ano.
Há ainda outra iniciativa que premeia
o desempenho escolar dos alunos do
concelho, atribuindo prémios de mérito
escolar aos melhores alunos de cada ano
dos vários ciclos de ensino, incluindo o
profissional, estes prémios contabilizam
3500 euros.
Assim, contabilizando os gastos acima
referidos, sem contar as obras do Centro
Escolar, o município de Vinhais investe
em educação mais de 750 mil euros por
ano, uma vez que há despesas que não
estão contabilizadas.
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PELAS FREGUESIAS

AGROCHÃO
// Conclusão da beneficiação do cruzamento com a N206 e asfaltamento de ruas
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CELAS
Limpeza de caminhos rurais e regadios da freguesia

SENTIR VINHAIS | 93

EDRAL
1 - Beneficiação da capela de Sandim
2 - Beneficiação da capela e Calcetamento
do largo - Brito de Lomba
3 - Arranjo dos lavadouros públicos em
Frades de Lomba
4 a 7 - Beneficiação dos quatro cemitérios
da freguesia (5 - Frades de Lomba, 7
- Edral) com colocação de cubos nas
entradas e pintura dos cemitérios de
Sandim (4) e Brito de Lomba (6)
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1

2

3

4

5

6

7

EDROSA
1 - Beneficiação do Tanque de regadio
2 - Conclusão da ampliação do cemitério

1

2
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ERVEDOSA
1 - Conclusão dos Passeios - Ervedosa
2 e 3 - Conclusão dos Saneamentos e
Repavimentação - Soutilha
4 - Reparação da captação de água Falgueiras
5 - Limpeza de tanques “Fonte das
Nogueiras“ - Ervedosa

1

2

3

4
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5

PENHAS JUNTAS

Limpeza da zona envolvente das piscinas de Penhas Juntas

SANTALHA

Limpeza de caminhos rurais em toda a freguesia
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REBORDELO

1

2

3

4

1 - Requalificação do Edifício da
Junta de Freguesia;
2 - Construção de infraestrutura para
captação de água para regadio;
3 - Calcetamento da entrada poente;
4 - Calcetamento da zona envolvente
do cemitério;
5 - Construção de Praia fluvial e
parque de merendas do Rabaçal.
5
98 | BOLETIM MUNICIPAL

TUIZELO
1 - Limpeza de caminhos rurais em toda
a freguesia.

VALE DAS FONTES
1 - Limpeza de caminhos rurais em toda
a freguesia;
2 - Alargamento de rua - Vale das Fontes;
3 - Limpeza de ribeiro Nuzedo de Baixo.

1

2

3
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UF MOIMENTA E
MONTOUTO
1 - Limpeza de caminhos rurais em toda
a freguesia;
2 - Limpeza do adro da Igreja de S. Pedro
- Moimenta;
3 - Colocação de reservatório de águas
para regadio - Moimenta;
4 - Limpeza da praia de lazer e parque de
merendas da Feijoeira - Moimenta;
5 - Benefiação do tanque comunitário Moimenta;
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1

2

3

4

5

6
6 - Construção de Centro de Atividades da Natureza (antiga Escola Primária)
Moimenta.

-

UF QUIRÁS E
PINHEIRO NOVO
1 - Demolição de casa para alargamento
da via - Cisterna;
2 - Ampliação do Cemitério de Edroso;
3 - Construção de tanque de regadio Sernande;
1

2

3
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4

5

4 - Construção do “Bar da Festa” Pinheiro Velho;
5 - Abertura de caminho - Pinheiro
Velho;
6 - Limpeza de caminhos rurais - Pinheiro
Novo;
7 - Conclusão Beneficiação do adro e
muros da igreja de Quirás.
6

7
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UF SOBREIRÓ DE BAIXO E ALVAREDOS
1 - Pavimentação em betão rua do Poulão Sobreiró de Baixo;
2 - Limpeza e abertura de caminhos na
freguesia;
3 - Beneficiação do miradouro Monte da Forca;
4 - Beneficiação do Moinho de Cobelas e
alargamento do caminho;
5 - Calcetamento de ruas - Alvaredos;
6 - Colocação de tubos para regadio na
freguesia;
7 - Beneficiação da antiga Escola Primária de
Sobreiró de Cima.

1

2

3

4

5
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6

7

UF TRAVANCA E
SANTA CRUZ
1 - Arranjo da fossa séptica - Santa
Cruz;
2 - Colocação de cubos em caminho
rural - Santa Cruz;
3 - Conclusão do calcetamento de
caminho agrícola - Travanca.

1

2
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1
3

UF VILAR DE
LOMBA E SÃO
JUMIL
1 - Beneficiação do adro da Igreja de
São Pedro - São Jumil;
2 - Calcetamento de ruas - São Jumil;
3 - Ligação de água - Ferreiros;
4 - Continuação de trabalhos no
pavilhão multiusos - Vilar de Lomba;
5 - Limpeza e exploração de recursos
de água - Vilar de Lomba.

1

2

3

4

5
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PAÇÓ
// Beneficiação da Praia Fluvial da Ponte Soeira (zona de lazer e acessos),
nomeadamente a beneficiação dos dois acessos viários existentes e beneficiação de
vias e de caminhos municipais, a beneficiação de um parque de estacionamento de
veículos e de área de descanso e miradouro e a beneficiação de uma zona de lazer /
espaços verdes.
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VILA BOA
1 e 3 - Limpeza de caminhos rurais;
2, 4 e 5 - Limpeza de fontanários.

3

1

4

2

5
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VILAR DE OSSOS
1 - Limpeza e manutenção do tanque
em Zido;
2 - Repavimentação de ruas Lagarelhos;
3 - Beneficiação do adro da Capela
do Divino Senhor do Campo - Vilar de
Ossos;
4 - Arranjo da zona de lazer e
construção de Espaço “Ciclo do Pão“
em Zido.
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1

3

2

4

VILAR DE
PEREGRINOS
1 - Colocação de Baloiço panorâmico - Vilar de Peregrinos;
2 - Beneficiação de cemitério e calcetamento da zona envolvente - Vilar de Peregrinos;
3 - Beneficiação de ruas em Cidões e do largo da Festa da Cabra.

1

2

3
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VILAR SÊCO
1 - Execução de Passeios e Bermas na
EM509 – Passos de Lomba;
2 - Alargamento do largo da festa Gestosa;
3 e 4 - Limpeza das bermas das estradas
- Vilar Sêco, Passos de Lomba, Gestosa.
1

2

3
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4

VINHAIS
// Requalificação e modernização da EB 2,3/S da Escola D. Afonso III
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1

2

3

1 - Construção do Espaço de Cidadania;
2 - Conclusão das obras do futuro
Centro de acolhimento;
3 - Construção de infraestrutura de
captação de água para regadio - Parque
Verde;
4 - Limpeza e abertura de caminhos da
Ciradelha

4
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5 - Ampliação do cemitério municipal
de Vinhais
6 - Pavimentação, arruamentos e
marcação da entrada oeste da zona
industrial;
7 - Abertura de rua na rotunda dos
Laços da Concórdia;
8 - Construção do campo de jogos rua de S. Francisco;
9 - Beneficiação da Praça do Município;
5
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6

7

8

9

10 - Construção de baloiço panorâmico Moás;
11 - Construção de parque de merendas e
praia fluvial - Rio de Fornos;
12, 13 e 14 - Beneficiação dos cemitérios
de Moás, Rio de Fornos, Ermida e Armoniz.

10

11

12

13

14
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CONTACTOS ÚTEIS
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 ESTE CUPÃO PARA A SEGUINTE MORADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS, RUA DAS FREIRAS,N.º 13 5320-326 VINHAIS

NOME: __________________________________________________________
MORADA:_______________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _____-_____ ______________________________________

ESTACIONAMENTO

CONTACTO

Abílio José Afonso

Nunes

934 378 775

Afonso Martins Patrício, Táxis Unipessoal Lda

Edral

936 583 223

Alberto dos Anjos Rebordelo

Rebordelo

278 369 181

Américo Fernandes & Filhos, Lda

Rua Nova - Vinhais

934 501 453

Américo Fernandes & Filhos, Lda

Quirás

933 610 122

Ângelo Carlos Seixas

TÁXI

NOME

Agrochão

278 349 393

Asdrubal Domingues da Cruz

Sobreiró de Baixo

273 772 289

Augusto César Afonso

Valpaço

273 696 189

Auto Táxis Serra da Nogueira

Celas

964 065 287

Carlos Alberto Rodrigues Gomes

Espinhoso

963 040 720

Carlos Alberto Vaz

Ousilhão

937 567 138

Cipriano Augusto Sá

Rebordelo

933 484 620

Filipe Fortunato Unipessoal, Lda

Ervedosa

937 237 414

Filipe Fortunato Unipessoal, Lda

Agrochão

937 237 414

João Batista Fernandes

Penhas Juntas

273 669 146

Vila Verde

273 772 421
936 282 516

Vila Boa

273 772 271

Luís Batista Fernandes
Manuel António Pereira
Manuel João Rodrigues

R. Dr. Álvaro Leite - Vinhais

936 193 728

Manuel José Fernandes Gonçalves

Paçó

273 659 123

Silvina de Fátima Diegues Morais

Rua Nova - Vinhais

938 198 914

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues)

Tuizelo

934 176 551

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues)

Rua Nova - Vinhais

934 176 551

Táxis António J. Domingues, Lda

Vilar Sêco

273 689 160

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda

Moimenta

934 884 015

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda

Pinheiro Novo

934 884 015

Táxis Magalhães & Magalhães

Vilar de Peregrinos

965 394 934

Táxis Magalhães & Magalhães

Edrosa

965 394 934

Táxis Neves, Lda

Rua Nova - Vinhais

933 170 524

Rua Nova - Vinhais

933 656 350

Trans Serra da Coroa, Unipessoal
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SERVIÇOS
Segurança Social de Vinhais

300 516 247

Conservatória do Registo Civil e Predial

273 770 060

Repartição de Finanças

273 771 433

Centro de Saúde

273 770 150

C.T.T. Vinhais

273 771 940

Tribunal Judicial de Vinhais

273 770 120

Canil Municipal

273 771 140

Piquete de Águas

939 518 856

Piquete Veterinário

800 207 747

Centro Cultural

273 771 438

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

ESCOLAS
Escola E.B1 de Vinhais

273 771 148

Escola B. e Sec. D.Afonso III – Vinhais

273 770 100

POSTOS GNR
GNR – Vinhais

273 770 090

GNR – Rebordelo

278 369 153

BANCOS
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

Carnes de Vinhais E.M. S.A.

273 772 647
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CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

