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Mais um ano que passou. E que dizer 
deste ano? Tanta palavra pode ser 
dita, tanta história contada, tantos 
momentos passados… Como sempre, 
há coisas positivas e negativas a reter, 
na esperança que as positivas sejam 
sempre mais e mais fortes. Em termos 
políticos e de governação, foi um ano 
que nos transmitiu alguma serenidade 
e estabilidade governamental. A 
economia começa a dar sinais de 
recuperação, as pessoas mostram 
maior confiança e mais segurança no 
futuro.

É certo que “nem tudo são 
rosas” e há ainda muito a fazer, 
principalmente, a nível regional. No 

INVESTIR EM VINHAIS, 
SEMPRE!...  

Editor ia l

  Américo Pereira, 
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

“É um investimento ambicioso, 
sério e rigoroso que estamos 
certos que irá deixar o nosso 
concelho ainda melhor”

entanto, é fundamental perceber que 
o trabalho está a ser feito e bem feito.

No que à nossa autarquia diz respeito, 
a situação financeira é muito boa, 
como se comprova pelo Anuário 
Financeiro que coloca Vinhais 
em primeiro lugar do distrito nos 
municípios da nossa categoria e nos 
trinta melhores a nível nacional. 

Estes resultados são consequência de 
uma gestão muito rigorosa, controlada 
e adequada a cada momento 
e situação. Há que continuar a 
trabalhar. Sempre a trabalhar!

Assim sendo, temos pensado e 
preparado o maior investimento de 

Mais de 10 mi lhões para os próx imos anos
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sempre dos três mandatos, em que 
liderei esta equipa.

O plano de investimentos vai ser 
apresentado em detalhe neste 
boletim. Contudo, não podia deixar 
de falar neste assunto e explicar 
o porquê de um investimento tão 
ambicioso.

Trata-se de um plano de obras e 
equipamentos fundamentais para 
todos os munícipes, que passa pela 
regeneração urbana, estradas, 
arruamentos e escolas. De salientar 
que todas estas obras têm projetos 
e candidaturas, ou seja, vão mesmo 
sair do papel e ser concretizadas.

Mesmo sabendo que o país atravessa 
dificuldades financeiras, não ficámos 
parados à espera de ventos mais 
favoráveis e assim, preparámos 
atempadamente o futuro que se 
aproxima.

Vinhais merece! Os vinhaenses 
merecem! Não podemos baixar os 
braços e deixar que nos esqueçam 
ou até que façam de conta que este 
belo cantinho do país não existe. Se 
temos os mesmos deveres, também 
temos que ter os mesmos direitos.

As nossas crianças e jovens merecem 
uma escola com condições 

propícias ao estudo, com qualidade 
e dignidade. O Centro Escolar vai 
ter uma ótima localização, um 
espaço excelente, junto às piscinas, 
ao Estádio Municipal e ao Parque 
Verde, o que vai permitir a prática 
do desporto, bem como um pavilhão 
gimnodesportivo que estará aberto a 
toda a comunidade.

Todas as restantes obras 
assumem igual importância, 
seja na recuperação da vila, nas 
acessibilidades ou melhorando a 
qualidade de vida dos munícipes.

Quando falamos de investimento, 
todas as freguesias estão incluídas. 
Todas têm obras em diferentes fases 
de execução, umas já concluídas, 
outras realizadas e outras estão 
projetadas. Para além destas existem 
ainda obras mais pequenas, mas 
não menos importantes, onde se 
inclui todo o tipo de investimentos: 
fontanários, muros, resolução de água, 
pequenos arruamentos, saneamentos.

O programa de Regeneração Urbana 
que vamos realizar na sede do 
concelho, só pode ser aplicado a 
vilas com mais de dois mil habitantes, 
infelizmente, as nossas aldeias não 
podem ser incluídas neste tipo de 
programas.

É um investimento ambicioso, sério e 
rigoroso que estamos certos que irá 
deixar o nosso concelho ainda mais 
atrativo e mais apetecível aos turistas, 
fixando mais gente.

Como melhor se verá nas páginas 
seguintes, estamos a falar de um 
investimento total que ultrapassa os 
dez milhões de euros. 

É que isto não pode parar!

Com um abraço,

O Presidente da Câmara

Américo Pereira
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AVISO

A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS

O Governo de Portugal pretende fazer uma reforma na utilização dos terrenos que estão abandonados de 
maneira a que venham a ser usados e reutilizados.

Assim, os terrenos devem ser registados pelos seus proprietários, porque os que estão abandonados 
poderão vir a fazer parte do chamado BANCO DE TERRAS e disponibilizados a terceiros para que tenham um 
aproveitamento adequado.

Este processo está ainda no início. No entanto, é importante entendermos que os incêndios vão continuar a 
existir, enquanto houver terrenos que não são limpos e estão abandonados.

Para seu bem e para o bem de todos:

CUIDE DAS SUAS PROPRIEDADES.

LEMBRE-SE QUE É RESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS QUE PODE CAUSAR AOS OUTROS.

A TERRA TRABALHADA É UMA RIQUEZA PARA TODOS E PARA O PAÍS.
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PLANO DE 
INVESTIMENTOS

VIVER 
VINHAIS
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MAIOR PLANO DE INVESTIMENTOS 
DE SEMPRE 

Entre 2008 e 2014, foram planeados 
e executados 28 projetos de 
regeneração e recuperação urbana 
e de equipamentos. As aldeias foram 
melhoradas, as estradas arranjadas, os 
saneamentos concluídos. 

Numa altura em que parecia que 
nada mais havia a fazer, eis que, na 
última sessão do ano da Assembleia 
Municipal, realizada a 15 de dezembro 
de 2016, o Presidente, Américo Pereira, 
apanhando muitos desprevenidos, 
apresentou o maior e mais ambicioso 
plano de investimentos para o 
concelho abrangendo os próximos 
anos.

SÃO MAIS DE 10 MILHÕES DE EUROS

“Existem as verbas suficientes para 
serem executadas e pagas.”

São mais de 10 milhões de euros 
para estradas, escolas, arruamentos 
e investimentos em freguesias. 

“E não estamos a falar de previsões 
ou promessas: é que algumas já 
estão no terreno, outras em concurso, 
outras planeadas, mas todas com 
financiamento garantido. Isto é: existem 
as verbas suficientes para serem 
executadas e pagas.”

Américo Pereira explicando o Plano de Investimentos
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2 - Caminho da Muralha e Porta Sul

Esta era a única entrada da vila que faltava arranjar, depois 
de já terem sido intervencionados, o largo do arrabalde, a 
entrada da Rotunda do Porco Bísaro, a Rotunda junto ao 
cemitério e a Rotunda dos Laços da Concórdia (Bairro do 
Carvalhal).

A fim de melhorar aquele que é o monumento histórico 
com maior relevância do concelho de Vinhais, pretende-se 
criar um percurso confortável e seguro na zona envolvente 
à cintura amuralhada do Castelo de Vinhais. Dando 
continuidade às obras de requalificação, já executadas no 
local, a Porta Sul vai ser intervencionada com o objetivo de  
melhorar o ambiente urbano e a sua valorização. 

87.000€

206.000€

1 - Entrada Norte

PARU - REGENERAÇÃO URBANA 1.253.000,00€
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6

3- Casa da cidadania

Este edifício é propriedade da Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Vinhais está a planear a sua intervenção, para 
albergar as associações cívicas. Naturalmente, que tudo depende de um entendimento com a Santa Casa da Misericórdia. 

300.000,00€
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4- Parque de lazer - Bairro dos Cabeços

A chamada zona do Carvalhal, Cabeços e restantes bairros, sofrem de alguma falta de centralidade.  A intervenção neste espaço 
vai ter uma zona de lazer, desporto e um parque infantil que servirá para todos os municípes.
Uma vez que está distante do centro, é importante perceber que a vila é um todo e que nenhuma zona pode ficar esquecida.

170.000,00€
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5- Interface de transportes e espaço envolvente

A parte sul ao Centro Cultural de Vinhais vai ser intervencionada. Vai ter uma zona verde, estação de camionagem e parque de 
estacionamento. Desta forma, a vila ficará com um equipamento absolutamente necessário.
A zona escolhida teve em conta a centralidade, mas principalmente a localização de uma nova escola.

500 mil euros



6- Centro escolar

O Centro Escolar de Vinhais vai mesmo ser uma realidade.  Após 
anos de luta da autarquia para melhorar as condições dos alunos 
vinhaenses, eis que, o objetivo foi conseguido. As escolas da vila 
encontram-se degradadas e desenquadradas com a realidade 
educacional atual. Estas, não podem continuar a albergar os 
jovens que pretendem uma aprendizagem  em condições 
favoráveis, que lhes proporcione um melhor desempenho.
Assim, Vinhais vai reunir os alunos do Ensino Básico e Secundário 
num Centro Escolar moderno, atrativo e com as condições 
necessárias para os alunos poderem usufruir de uma educação 
de excelência.
Será construído ainda um Pavilhão Gimnodesportivo que servirá 
toda a população.
Aquela que durante muitos anos ninguém se atrevia a falar, em 
breve vai ser uma realidade. 
Finalmente as escolas da vila serão adequadas e localizadas no 
sítio certo.

3 milhões e 500 mil euros

ESCOLAS 3.700.000,00€
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8- Ampliação do cemitério de Vinhais

7- Escola Básica de Rebordelo, pavilhão e arranjo urbanístico

Devido ao número crescente dos alunos na escola de 
Rebordelo, por consequência do encerramento de algumas 
escolas, existe a necessidade de criar condições para que os 
alunos possam aprender de forma digna. A construção do 
pavilhão possibilitará a prática desportiva, tão essencial para o 
crescimento saudável das crianças.

O cemitério de Vinhais vai ser alargado para o lado direiro da 
entrada principal, a sul da igreja de São Facundo, dividindo-se 
em três patamares.
Em virtude da taxa de ocupação do cemitério de Vinhais, torna-
-se necessária e urgente a sua ampliação, sendo certo que se 
está a negociar a aquisição dos terrenos necessários.  

150 mil euros

200 mil euros
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Casa Mortuária 80.000,00 €
Entrada Nascente 250.000,00 €
Antigas Cavalariças 100.000,00 €
Casas da Vila 250.000,00 €
Rua do Lousedo 100.000,00 €
Rua Dr. Álvaro Leite 100.000,00 €
Rua dos Frades 50.000,00 €
Ações de Gestão e 
Animação da Área Urbana

50.000,00 €

Centro de Interpretação do 
Diabo e da Morte

200.000,00 €

Tabela 1 - Compromissos complementares na sede de concelho
Tabela 2 - Estradas e arruamentos que o município de Vinhais pretende executar 
durante este ano

Celas Arruamentos em Celas
Arruamentos em Mós de Celas

Candedo Arruamentos em Espinhoso

Edral Caminho: Sandim - Segirei

Edrosa Arruamentos em Melhe

Ervedosa Arruamentos em Ervedosa

Santalha E.M. 504 - Seixas – Pinheiro

Tuizelo C.M. 1010 - Tuizelo – Peleias - E.N.103-6

Vilar dos Peregrinos E.M. 515 - Vilar dos Peregrinos – E.N. 206

Vinhais
Arruamentos em Vinhais - Bairro dos 
Cabeços, Bairro do Eiró e Bairro D’Além
Beneficiação do C.M. 1016 Vinhais-Armoniz

U. F. de Sobreiró de 
Baixo e Alvaredos

Beneficiação dos arruamentos de Alvaredos
Beneficiação de arruamentos em Soutelo

U. F. de Travanca e 
Santa Cruz Arruamentos em Santa Cruz

U. F. de Vilar de Lomba 
e São Jumil Caminho: Cruzamento E.N. 308 - Ferreiros

U. F. Soeira, Fresulfe e 
Mofreita E.M. 506: Cruzamento de Fresulfe – Soeira

INVESTIMENTOS 
COMPLEMETARES 

1.180.000,00€

ESTRADAS E 
ARRUAMENTOS 
2.573.725,00 €



2.573.750,00€

2.573.725,00€ESTRADAS E ARRUAMENTOS

O MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE

10.678.432,00€TOTAL

RESUMO

1.180.000,00€INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES

3.700.000,00€ESCOLAS

2.573.750,00€1.253.707,00€PARU Plano de Ação de Regeneração Urbana

1.971.000,00€FREGUESIAS
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À DESCOBERTA 
CENTRO MICOLÓGICO DE VINHAIS

VIVER 
VINHAIS



20 | VIVER VINHAIS

O Centro Micológico situa-se no Parque 
Biológico de Vinhais e tem como missão 
fornecer informação sobre as várias 
espécies de cogumelos existentes na 
região de Trás-os-Montes. 

É um lugar de conhecimento, valorização 
e promoção dos recursos endógenos 
do concelho de Vinhais, conhecido por 
importantes micólogos, pela diversidade e 
quantidade de cogumelos silvestres que 
detém.

De forma acessível e agradável, a 
informação sobre o universo da micologia 
está disponível em painéis informativos e 
equipamentos interativos. 

CENTRO 

MICOLÓGICO DE

VINHAIS 
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A informação divide-se em quatro áreas:

Habitats micológicos - São indicados os 
locais onde cada tipo de cogumelo se 
produz, podendo ser - carvalhais, soutos, 
pinhais, lameiros, bosques ripícolas, entre 
outros.

Ecologia dos fungos - Distingue-se quais 
as fontes de alimento de cada espécie 
de cogumelos, qual a sua utilidade: se 

são cogumelos que transmitem doenças, 
se provoca a morte ou se servem para 
colonizar o seu habitat, entre outras 
particularidades.

Cogumelos tóxicos - Através dos painéis 
informativos, cada visitante pode saber o 
nível de toxicidade de cada fungo, quais 
os comestíveis e os que podem provocar 
intoxicações.

Gastronomia micológica – Os cogumelos, 
para além de serem muito saborosos, 
detêm muitas vitaminas e poucas gorduras 
e carboidratos. Por este motivo são muito 
utilizados na gastronomia ibérica. No 
Centro Micológico poderá encontrar várias 
sugestões para degustar os vários tipos de 
cogumelos existentes no concelho.

Este equipamento promove cursos, 
demonstrações culinárias, organiza 
rotas micológicas com saídas 
de campo e criou um guia com 
informação sobre as diferentes espécies 
existentes no concelho, aumentando, 
desta forma, o nível de segurança de 
quem se aventurar na exploração deste 
recurso natural.
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O QUE ACONTECEU

VIVER 
VINHAIS
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COMEMORAÇÕES DO 81.º 
ANIVERSÁRIO DOS BV VINHAIS

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vinhais (BVV) 
comemoraram o 81º aniversário, no dia 23 
de outubro.

A festa iniciou pelas 9h30, com o hastear 
da bandeira, seguida de promoções, 
condecorações e os habituais discursos. 
Este ano, além da presença do Executivo 
Municipal, os Bombeiros contaram ainda 
com a presença do Secretário de Estado 
da Administração Interna, Jorge Gomes, 
o Presidente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, Jaime Marta Soares, e a 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 
Penafiel.

Depois da missa, decorreu a bênção 
das duas viaturas adquiridas pelos BVV, 
seguindo-se a romagem ao cemitério a 
fim de prestar homenagem aos bombeiros 
falecidos.

Américo Pereira felicitou os Bombeiros Voluntários de Vinhais pelo trabalho desenvolvido no concelho
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Américo Pereira entrega o Crachá de Ouro Bombeiros Voluntários de Vinhais na formatura

Américo Pereira e Jorge Gomes batizaram as novas ambulâncias dos B.V.V.
Américo Pereira, Jorge Gomes e Jaime Marta Soares nas comemorações do 81º 
Aniversário dos B.V.V
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Realizou-se, a 4 de novembro, o jantar 
de homenagem aos funcionários que se 
aposentaram desde 2014 até ao final de 
2016.

Em dois anos reformaram-se dez 
trabalhadores camarários e nessa noite 
foram agraciados com uma lembrança 
do município (um azulejo com o brasão 
da vila).

Desta forma simbólica, o munícipio 
agradeceu a dedicação e empenho 
demonstrados ao longo de todos os anos 
de serviço prestado. 

Os funcionários que se aposentaram são:

MUNICÍPIO HOMENAGEIA FUNCIONÁRIOS 
APOSENTADOS

Ana Pires
António Chincalece 
Armando Garcia
Fernando Batista
Henrique César
João Gonçalves
José Gonçalves
Luís Augusto Santos
Manuel Isaías
Valdemiro Martins

Américo Pereira agradece aos funcionários recém-aposentados o empenho e dedicação no trabalho desempenhado
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Executivo Municipal com os funcionários recém-aposentados, acompanhados por 

muitos colegas que num gesto de amizade e carinho se quiseram associar.
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A Câmara Municipal de Vinhais 
homenageou, a 8 de novembro, no 
salão nobre do município, a Associação 
Desportiva – Vinhais Extreme, pelo 
trabalho desenvolvido no concelho de 
Vinhais, pela criação e dinamização da 
prática desportiva ligada ao ciclismo. 
Foi também homenageado o ciclista 
da Vinhais Extreme, Diogo Silva, por 
ter conquistado o título de Campeão 
Regional, na categoria Juniores.

MUNICÍPIO 
HOMENAGEIA 
A ASS. VINHAIS 
EXTREME

Luís Fernandes, vice-presidente da CMV, na homenagem à Associação Vinhais Extreme e ao jovem ciclista Diogo Silva
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A Entidade Regional Turismo Porto e Norte 
de Portugal promoveu uma Press Trip, para 
jornalistas espanhóis, que decorreu a 20 
e 21 de novembro. A viagem teve início 
em Vinhais e seguiram para Bragança e 
Macedo de Cavaleiros. 

Os jornalistas do El Mundo, Noticias de 
Castilla e Elon ou GrupoEsComunicación 
pernoitaram nos bungalows do Parque 
Biológico de Vinhais (PBV) e visitaram os 
vários equipamentos turísticos da vila.

Durante a tarde de 20 de novembro, 

conheceram o PBV, o Centro Cultural, o 
Parque Verde de Artes e Ofícios, o Centro 
Interpretativo do Parque Natural de 
Montesinho e o Centro Interpretativo do 
Porco e do Fumeiro. Neste último, puderam 
experimentar o fumeiro e vinhos de Vinhais.

Esta iniciativa teve como principal 
objetivo “potenciar dinâmicas de 
complementaridade que permitam o 
reposicionamento e a consolidação da 
imagem e perceção do Norte de Portugal 
como destino turístico privilegiado”.

PRESS 
TRIP EM 
VINHAIS



30 | VIVER VINHAIS

Foi assim que a Dra. Margarida Bairrão, 
Coordenadora Nacional do PCEDA (Plano 
de Controlo e Erradicação da Doença 
de Aujesky), da DGAV (Direção Geral 
de Alimentação e Veterinária) se referiu 
a Vinhais, como sendo um concelho 
exemplar na implementação do referido 
plano.

Este foi um dos temas abordados na Sessão 
de Esclarecimento promovida pela FPAS 
(Federação Portuguesa de Associações 
de Suinicultores), que decorreu, a 21 de 
novembro, no Centro Cultural Solar dos 
Condes de Vinhais.

De acordo com as informações da DGAV, 
Vinhais já ultrapassou o objetivo nacional 
do PCEDA, que é ter mais de 80% das 
explorações com estatuto sanitário A4 
(indemne à doença de Aujesky). Neste 
momento, mais de 90% das explorações do 
concelho são já A4, enquanto que, a média 
nacional é de 36%.

VINHAIS É UM EXEMPLO NO APOIO 
AOS SUÍNICULTORES

Este resultado só foi possível, graças a um 
enorme esforço da Câmara Municipal de 
Vinhais, que em protocolo estabelecido 
com a OPP (Organização dos Produtores 
Pecuários) Vinhais e a ANCSUB (Associação 
Nacional de Criadores de Suínos de Raça 
Bísara), foi concedido um apoio financeiro 
para execução deste Plano. 

A doença de Aujeszky é infecto-contagiosa, 

causada por um vírus e tem sido um dos 
graves problemas sanitários a afetar o 
sector suínicola, não só a nível nacional 
como também a nível comunitário. Entre 
as situações mais graves, destacam-
se a elevada mortalidade dos leitões; 
imunodepressão e atraso no crescimento 
dos porcos de engorda; perdas 
reprodutivas das porcas em gestação, entre 
outras.



 VIVER VINHAIS | 31 

Segundo o Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses, publicado a 22 
de novembro, Vinhais é o único do distrito 
de Bragança que está no ranking global 
dos 35 melhores municípios de pequena 
dimensão. Já a nível distrital, é o melhor da 
sua categoria.

A Câmara Municipal de Vinhais encontra-
se ainda nos 50 melhores municípios (a 
nível nacional) com menor passivo elegível 
e com melhor índice de dívida total.

A Proruris, Empresa Municipal está nas 
35 melhores entidades do SEL (Setor 
Empresarial Local) com menor passivo 
elegível.

Estes resultados advêm de um enorme rigor 
e transparência na formação e execução 
do plano plurianual de investimentos e do 
orçamento anual do município. Vinhais 
continua a ter uma situação financeira 
confortável, construída ao longo de vários 
anos, que resulta de uma gestão rigorosa, 
de escolhas que permitam a satisfação das 
necessidades da população, aumentando 
a qualidade de vida de todos os munícipes 
do concelho de Vinhais.

VINHAIS É O MELHOR MUNÍCIPIO DE PEQUENA 
DIMENSÃO DO DISTRITO EM TERMOS FINANCEIROS
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Manuel Heitor, Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, visitou Vinhais 
a 14 de dezembro. Esta visita, inserida 
no projeto Redes de Investigação de 
Montanha de Montesinho, permitiu-lhe 
conhecer os equipamentos Públicos de 
Lazer, Recreio e Turismo que existem no 
concelho de Vinhais.

Américo Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais, acompanhou o 

Ministro que passou pelas instalações 
do Parque Biológico de Vinhais, o Centro 
Interpretativo do Porco e do Fumeiro e o 
Centro Interpretativo do Parque Natural de 
Montesinho. 

O governante ficou maravilhado com 
a visita, elogiando a qualidade dos 
equipamentos, o número de visitantes e os 
valores apresentados pelos mesmos.

“Manuel Heitor nasceu em Lisboa, em 1958. É doutorado pelo 
Imperial College de Londres, na área de Engenharia Mecânica 
(Combustão Experimental).
Desempenhou as funções de Presidente Adjunto do Instituto 
Superior Técnico entre 1993 e 1998.
Foi Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
entre março de 2005 e junho de 2011, envolvendo-se ativamente 
no aumento do financiamento público e privado para atividades 
de ciência e tecnologia e na reforma e modernização do ensino 
superior.
Atualmente é Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.”
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O MINISTRO DA CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR EM VISITA A 
VINHAIS GOSTOU E PROMETE VOLTAR
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Com quase dois anos de existência, 
a Unidade Domiciliária de Cuidados 
Paliativos é fundamental no quotidiano 
de muitas famílias dos concelhos de 
Vinhais, Bragança e Macedo de Cavaleiros. 
Esta unidade resulta de um protocolo 
estabelecido entre os três municípios e 
a Fundação Calouste Gulbenkian e tem 
como objetivos, o acompanhamento 
de doentes com patologias crónicas e 
incuráveis nos domicílios.
Este projeto é constituído por uma 
Equipa Multidisciplinar de Profissionais de 
Saúde (Médico, Enfermeiros, Psicólogo, 
Fisioterapeuta, Assistentes Operacionais), 
que estão disponíveis 24 horas por dia.
Fazendo um balanço deste projeto, 
considera-se muito positivo e que trouxe 
muitas vantagens, não só aos doentes, mas 
também aos seus cuidadores e familiares. 
Durante os dois anos, foram realizadas 
cerca de 5.000 visitas a casa dos doentes, e 
cerca de 2.000 contactos telefónicos.
A maioria dos utentes acompanhados 
no seu domicílio tem doença oncológica, 
apesar de também haver casos 
relacionados com outras patologias, como 
vítimas de demências, AVC, insuficiência 

CÂMARA DE VINHAIS COMPARTICIPA A UNIDADE DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, QUE JÁ ACOMPANHOU MAIS DE 200 FAMÍLIAS NO DISTRITO

cardíaca e insuficiência respiratória.
As unidades que prestam cuidados 
paliativos ao domicílio são consideradas 
“uma referência” a nível nacional, e um 
exemplo que deve ser alargado, segundo 
as declarações prestadas por Manuel 
Teixeira, Secretário de Estado da Saúde.
A Câmara Municipal de Vinhais contribui 
com a adjudicação de 40 horas semanais, 
a um técnico de fisioterapia, com formação 

específica em cuidados paliativos, em 
regime de horário completo. Desta forma, 
o município está mais uma vez na linha 
da frente no que diz respeito ao cuidado, 
apoio e respeito pelos seus munícipes. A 
preocupação do município passa pela 
melhoria da qualidade de vida de toda a 
população.

Sara Fernandes, Psicóloga | Nilza Ferreira, Fisioterapeuta  | Sara Regente, Enfermeira | Ana Gonçalves, Enfermeira Coordenadora | Liseta Gonçalves, Médica
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VIVER 
VINHAIS

XI RURAL CASTANEA 
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A Rural Castanea-Festa da Castanha de Vinhais realiza-se anualmente no fim do mês de 
outubro e tem a duração de três dias. Este evento pretende valorizar a castanha, promovê-la 
gastronomicamente e potenciar a sua produção.
Neste certame reúnem-se as principais empresas ligadas a este setor, produtos relacionados 
com a castanha, vinhos, licores, queijos, azeite e toda a gastronomia local. Para além destes, 
o programa da Rural Castanea conta ainda com as Jornadas do Castanheiro, animação 
musical e o magusto permanente no Maior Assador de Castanhas do Mundo.

11.ª RURAL CASTANEA

A abertura oficial da RuralCastanea – Festa da 
Castanha de Vinhais realizou-se a 21 de outubro 
de 2016, com a presença do Secretário de 
Estado da Agricultura e Alimentação, Dr. Luís 
Vieira, Presidente da Câmara Municipal de 
Vinhais, Dr. Américo Pereira, Presidente da 
Assembleia Municipal de Vinhais, Dr. Horácio 
Afonso, vereadores do município de Vinhais, 
Presidentes de Junta do concelho de Vinhais, 
representantes da Assembleia de Freguesias, 
autarcas de vários locais do distrito, entre outras 
entidades civis, militares e religiosas.
Américo Pereira, aquando do seu discurso 
referiu que “esta feira é uma homenagem aos 
agricultores, produtores, à economia da região e 
é um incentivo para que se continue a apostar 
forte, naquilo que é o desenvolvimento rural 
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do país.” Aproveitando a presença do 
Secretário de Estado da Agricultura e 
Alimentação, Dr. Luís Vieira, o autarca 
vinhaense salientando que “estão a ser 
discutidas, pelo governo, as medidas de 
valorização do interior, que pretendem 
alavancar a economia rural desta 
zona do território de Portugal” o que se 
revela “para todos, algo extremamente 
importante” porque demonstra que “o 
governo pretende olhar para o interior e 
valorizá-lo com a dignidade que merece” 
acrescentando que “o país percebeu 
que os territórios do interior, os territórios 
agrícolas são algo absolutamente 
essencial para a economia do país”.
Por sua vez, o Dr. Luís Vieira, mencionou 
que “o governo tem encontrado formas de 
promover cada vez mais a agricultura e ao 
mesmo tempo diferenciar positivamente os 
pequenos agricultores, estando a trabalhar 
no sentido de continuar a valorizar a 
produção para que os produtos tragam 
rendimento e retorno para os agricultores.” 
Acrescentou ainda que, o objetivo é 
“continuar a apoiar a agricultura” 
porque é um setor, que nos últimos anos, 
apresenta “taxas de aumento superiores a 
outros setores de atividade da economia 
portuguesa”.
Após os discursos, a comitiva visitou todos 
os espaços da feira.

Visita pelos stands da Rural Castanea - Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Dr. 
Américo Pereira  e Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Dr. Luís Vieira
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FESTA DA 
CASTANHA 
A XI Rural Castanea – Festa da Castanha 
de Vinhais decorreu de 21 a 23 de outubro. 
Durante os três dias do certame cada 
visitante teve acesso a um programa vasto 
e diversificado, como as Jornadas Técnicas/
Sessões de Esclarecimento, o Magusto no 
Maior Assador de Castanhas do Mundo 
(record do Guiness), os vários concursos 
(Mel, Castanha, Comilões de Castanha, 
Doçaria com Castanha, Cabra Preta de 
Montesinho), chegas de touros de raça 
mirandesa, passeios pedestres, Raid TT, 
passeio BTT, entre outros.
Para Américo Pereira, presidente da Câmara 
Municipal de Vinhais, a Rural Castanea 
demonstra “a importância que os produtos 
de montanha estão a ter hoje, no contexto 
nacional, em termos económicos.”
Apesar da castanha ser a rainha da festa, 
não é feita apenas dela. No Pavilhão 
Agroalimentar esteve uma amostra de 
tudo o que é comercializável no Nordeste 
Transmontano: queijos, licores, doçaria, 

cuscos de Vinhais, vinhos, mel, azeite, 
produtos agrícolas (castanha, abóboras, 
marmelos…), entre outros.
No Pavilhão do Castanheiro, para além 
das várias empresas ligadas à agricultura, 
esteve disponível um auditório onde 
decorreram as várias jornadas técnicas/
sessões de esclarecimento. São exemplo 
disso, as Jornadas de Apicultura, a Sessão 
de Esclarecimento sobre a Reserva da 
Biosfera Transfronteiriça – Meseta Ibérica, as 
Jornadas Técnicas do Castanheiro, onde 
foram discutidos temas como “O combate 
da Vespa e Cancro do Castanheiro, no 
concelho de Vinhais”, “As potencialidades 
do souto”, “A vespa das galhas do 
castanheiro – Estratégias e Evolução”, 
a “Luta biológica contra o cancro do 
castanheiro em Vinhais” e as “Soluções 
para o castanheiro”.
No último dia, decorreu uma sessão de 
Sensibilização/Prevenção de Acidentes 
com máquinas agrícolas, onde estiveram 
o Secretário de Estado da Administração 
Interna, Jorge Gomes, Presidente da 
Câmara Municipal de Vinhais, Américo 
Pereira, Representante da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas, Rui Sá, 
e quatro elementos da Guarda Nacional 
Republicana, José Rodrigues, Sandra Sá, 
Cláudia Costa e David Silva. Depois de 
uma breve apresentação dos vários tipos 
de acidentes e das formas de segurança 
que os agricultores devem ter em conta 
e aplicar, houve, em colaboração com 
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os Bombeiros Voluntários de Vinhais, um 
simulacro de acidentes com veículos 
agrícolas.
Na Rural Castanea estava ainda disponível 
um pavilhão com as raças autóctones de 
Trás-os-Montes, onde cada visitante teve 
contacto direto com vários animais onde se 
destaca a Cabra Preta de Montesinho.
A animação musical foi constante com 
música tradicional portuguesa, gaiteiros, 
concertinas, entre outros e a animação 
musical noturna ficou a cargo de: Sol Fado, 
Urze de Lume, Los Muchachos e a fadista 
Ivete Soares.
O concelho de Vinhais produz anualmente 
15/20 mil toneladas de castanha, 

representando, desta forma, um forte 
dinamizador económico  a nível regional e 
nacional.
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Cerimónia de 
Entrega de 
Prémios
Integrada na 11ª Festa da Castanha 
de Vinhais, decorreu no dia 23 de 
outubro, a Cerimónia de Entrega de 
Prémios, presidida pelo Secretário de 
Estado da Administração Interna, Jorge 
Gomes. Estiveram também autarcas de 
vários locais, vereadores da Câmara 
Municipal, Presidentes de Junta do 
concelho, representantes da Assembleia 
de Freguesias e Assembleia Municipal 
de Vinhais, entre outras entidades civis, 
militares e religiosas.

Presidente da Câmara Municipal de 
Vinhais, Américo Pereira, a entregar o 1º 
prémio do Concurso Concelhio da Cabra 
Preta de Montesinho a Duarte Veiga, em 

representação de Arminda Veiga.
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I Concurso 
Concelhio da 
Cabra Preta de 
Montesinho
Inserida num pavilhão dedicado a 13 raças 
autóctones, a grande novidade da 11.º Edição 
da Festa da Castanha foi o 1.º Concurso 
Concelhio da Cabra Preta de Montesinho. Este, 
visa promover a recuperação e proteção da 
raça, incentivando os agricultores a apostarem 
nela.
A Cabra Preta de Montesinho tem o seu solar 
no Nordeste de Portugal, nomeadamente nos 
concelhos de Vinhais e Bragança. 
São animais de estatura mediana, de pelagem 
preta a castanha muito escura. Os pêlos são 
curtos, lisos, muitas vezes brilhantes, os machos 
têm barba. São criados em rebanhos, por vezes 
comunitários, que em pastoreio obtêm alimento 
nas zonas mais elevadas e pobres. 
O Parque Biológico de Vinhais teve um processo 
ativo na recuperação desta raça ameaçada, 
que esteve quase em vias de extinção.
A ANCRAS (Associação Nacional de 
Caprinicultores e Raça Serrana) criou um Livro 
Genealógico onde estabelece o programa 
de preservação desta espécie, melhorando 
o apoio dos produtores dentro do Plano de 
Desenvolvimento Rural (PDR).
 

 

CABRAS

1º Prémio André Gonçalves – Nunes 

2º Prémio Arminda Veiga – Vinhais

3º Prémio Horácio Fortunato - Vale da Abelheira

CHIBOS

1º Prémio Arminda Veiga – Vinhais 

2º Prémio Parque Biológico de Vinhais

ANACAS

1º Prémio Arminda Veiga – Vinhais 

2º Prémio Horácio Fortunato – Vale da Abelheira

3º Prémio André Gonçalves – Nunes

ANACOS

1º Prémio Parque Biológico de Vinhais 

2º Prémio Horácio Fortunato – Vale da Abelheira

3º Prémio Arminda Veiga – Vinhais

MELHOR CONJUNTO

1º Prémio Arminda Veiga – Vinhais

Classificação
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VARIEDADE AVELEIRA

1º Prémio Carlos Maçãs - Lagarelhos

2º Prémio Freguesia de Edral

3º Prémio Freguesia de Santalha

VARIEDADE JUDIA

1º Prémio Freguesia de Paçó

2º Prémio Freguesia de Rebordelo

VARIEDADE FRANCESA

Reconhecimento Freguesia de Celas

MENÇÃO HONROSA

 Freguesia de Paçó

Concurso 
da Melhor 
Castanha

Classificação * CATEGORIA 1- Bolos fatia                    

1º Prémio Patrícia Canteiro

2º Prémio Pastelaria Flormêndoa 

3º Prémio Silvina Canteiro

CATEGORIA 2 – Pudins 

1º Prémio Silvina Canteiro

2º Prémio Restaurante Académico 

3º Prémio Marília Fernandes 

CATEGORIA 3 - Bolos pequenos, bolachas, 
Biscoitos e similares

1º Prémio Bruno Fernandes

2º Prémio Andreia Talhas

3º Prémio Pastelaria Flormêndoa

CATEGORIA 4 - Compotas e conservas 

1º Prémio Lúcia Ferreira

2º Prémio Patrícia Canteiro

3º Prémio Maria Talhas 

Concurso 
de Doçaria

Classificação

1º Prémio Adelaide Borges - Penso 

2º Prémio António Diegues - Quirás 

3º Prémio Emília Afonso - Fresulfe 

Concurso 
de Mel

Classificação

* Devido ao atraso na produção de castanha,sobretudo na 
variedade longal, não se atribuíu prémios para esta categoria.

Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, 
atribuindo o 1.ª prémo  do Concurso do Mel, a Adriano Borges, em 
representanção de Adelaide Borges
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1 - O Magustão da “Família do Tio João”  
2 - Ação de Sensibilização/Prevenção
     Acidentes com Máquinas Agrícolas
3 - Concurso “Os Comilões de Castanha”
4 - Chegas de Touros de Raça Mirandesa
5 - Espetáculo musical com Los
     Muchachos
6 - Espetáculo musical com SOLFADO
7 - Espetáculo musical com  Ivete Soares
8 - Espetáculo musical com URZE DE LUME

6

7

8
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NATAL GANHA VIDA EM VINHAIS
O município e o Parque Biológico de Vinhais 
organizaram um conjunto de atividades para 
assinalar a época natalícia. Desta forma, a 
Praça do Município recebeu, pela primeira 
vez, o “Mercadinho de Natal”, que decorreu 
de 16 a 31 de dezembro e contou com vários 
quiosques de Natal, com venda de produtos 
regionais, quiosques bar, tenda de Natal, 
passeios de charrete, workshops e o habitual 
Presépio Vivo.

Todas as atividades foram pensadas para 
abranger várias faixas etárias, com o objetivo 
de proporcionar a magia do Natal aos mais 
pequenos, promovendo a venda de produtos 
locais e a solidariedade que esta época 
natalícia sempre revigora. 

Entre as muitas atividades realizadas, as 
crianças tinham ao seu dispor um atelier 
natalício onde desenvolveram a sua 
criatividade, o Cantinho do Pai Natal, pinturas 
faciais e balões, hora do conto, entre outras 
diversões. 

O espírito do Natal é sinónimo de 
solidariedade, neste sentido, o Mercadinho de 
Natal tinha um cariz solidário, uma vez que, 
durante as duas semanas esteve disponível 
um espaço para recolher brinquedos, 
roupas e bens não perecíveis que reverteram 
para a delegação local da Cruz Vermelha 
Portuguesa.
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A Hora do Conto

Iluminação de Natal - Largo do Arrabalde Danças Medievais - Presépio Vivo

Pai Natal no Mercadinho de Natal
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O Mercadinho de Natal foi 
organizado pela Câmara Municipal 
e Parque Biológico de Vinhais, com a 
colaboração de entidades como: a 
Junta de Freguesia de Vinhais, Cruz 
Vermelha Portuguesa (Del. Vinhais) 
e o Agrupamento de Escolas de 
Vinhais.  

Cânticos de Natal pelos alunos da Escola Municipal de Música

Chegada do Pai Natal às ruas da vila

Presépio Vivo
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MUNICÍPIO COM ESPÍRITO NATALÍCIO
O Natal é de todos e para todos. Desta 
forma, Luís Fernandes, Vice-presidente da 
Câmara Municipal de Vinhais (CMV), em 
representação da mesma, deslocou-se às 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS’s) do concelho e distribuiu 
presentes pelos vários utentes das 
instituições. 

O espírito Natalício, traduzido num gesto 
simbólico, em que o autarca deixou votos 
de Boas Festas aos utentes e colaboradores 
das IPSS’s.

Na mesma semana, em colaboração 
com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 
- Delegação de Vinhais, distribuíram 
cabazes de Natal a trinta e nove famílias 
carenciadas do concelho, num total de 133 
pessoas, das quais 35 são crianças até aos 
12 anos.

Estas famílias são sinalizadas, referenciadas 
e acompanhadas pela Ação Social da 
CMV, Segurança Social, Cruz Vermelha – 
Delegação de Vinhais e CPCJ – Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de 

Vinhais.

Com o objetivo 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.

Nos últimos anos a CMV tem enraizado 
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.

Representantes CVP - Samuel Salgado, Manuel Gama, Helena Ferreira. Representantes CMV - Luís 
Fernandes e Pedro MirandaVice-presidente, Luís Fernandes, distribui as lembranças aos utentes das IPSS

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

................................................................
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A juventude vinhaense juntou-se para realizar uma recolha de alimentos, no dia 23 de dezembro. A recolha foi feita nos supermercados 
locais para distribuir, durante todo o ano, por famílias carenciadas do concelho.

Os jovens voluntários são estudantes do Agrupamento de Escolas de Vinhais e esta é uma iniciativa anual organizada pela delegação 
local da Cruz Vermelha Portuguesa, Câmara Municipal de Vinhais, Associação de Pais e Encarregados de Educação das escolas de 
Vinhais e Associação desportiva Montes de Vinhais.

O município de Vinhais enaltece o trabalho dos voluntários e agradece aos que contribuíram para esta causa.

UNIDOS PELA SOLIDARIEDADE
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O Natal é especial para as crianças, 
por esse motivo o Município de Vinhais, 
imbuído no espírito natalício, preparou 
uma festa de Natal para os alunos do 
pré-escolar, Jardim de Infância, 1º ciclo do 
Agrupamento de Escolas e Santa Casa 
da Misericórdia de Vinhais.

A festa animou miúdos e graúdos, com 
um espetáculo de música, cor, jogos e 
muita animação.

NATAL É DIVERSÃOAmérico Pereira cumprimenta as crianças na Festa de Natal
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A frase “Na natureza nada se perde, 
nada se cria, tudo se transforma”, 
do químico francês Antoine Lavoisier, 
serviu de mote para o projeto musical 
de Roberto Afonso e Patrícia Relvas 
que pegaram nas músicas tradicionais 
portuguesas, como Alecrim, Maria Faia, 
Sra. do Almortão, entre outras, e lhes 
deram nova vida. 

Os Lavoisier estiveram, a 23 de 
dezembro de 2016, pela segunda vez, 
no palco do Centro Cultural Solar dos 
Condes de Vinhais, a apresentar o seu 
projeto.

LAVOISIER CONCERTO DE FINAL DE ANO

Estiveram em palco cinco dos cinquenta alunos da Escola 
Municipal de Música (EMM) de Vinhais, acompanhados 
pelo professor de música, Romeu Beato, para o Concerto de 
Final de Ano, que se realizou a 30 de dezembro de 2016, no 
Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais.
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FESTAS E TRADIÇÕES 

VIVER 
VINHAIS
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A aldeia de Cidões foi mais uma vez palco 
da Festa da Cabra e do Canhoto, no dia 29 
de outubro.
Trata-se de uma tradição de origem Celta, 
associada às celebrações de Samhain, que 
se traduzem no final do verão e no início do 
inverno.
É também conhecida como a passagem 
da estação clara para a estação escura, 
e a abertura do portal entre o mundo dos 
mortos e o dos vivos.
Trás-os-Montes foi habitada pelos celtas, 
ganhando assim, a sua influência e 
costumes.
Este povo foi responsável pela ocupação 
da zona de Vinhais e Bragança, devendo-           
-lhes então o início desta tradição, uma vez 
que, para se prepararem para a estação 
escura e se despedirem da estação clara, 
acendiam uma grande fogueira para 
cumprir o ritual.
Cidões, que sempre manteve esta tradição 
viva, é uma pequena aldeia que conta 
apenas com 18 habitantes, no entanto, 
nesta noite recebe cerca de 3.ooo pessoas, 
oriundas de vários locais do país e da 

FESTA DA CABRA E DO 
CANHOTO EM CIDÕES

vizinha Espanha.
A aldeia é então iluminada por uma grande 
fogueira, em que é usado um enorme 
canhoto (tronco de uma árvore que 
simboliza o demónio) que dura a noite toda 
e aquece quem dele se aproxima. 
A festa contou ainda com atuações celtas, 
muito misticismo e uma gastronomia típica 
que delicia os visitantes. A cabra no pote, 
feijoada de cabra, fumeiro, presunto, caldo 
verde, crepes, café no pote e bebidas 
espirituosas como Úlhaque, são exemplo 
disso.
Por volta das 19h, iniciou-se o ritual de 
Ascensão da Lua e do Pôr-do-Sol. De 
seguida, acenderam a grandiosa fogueira 
onde, mais tarde, ardeu o “bode” construído 
pelos alunos da Escola Secundária D. Afonso 
III de Vinhais.
À meia-noite,surgiu o Diabo num carro de 
bois, puxado por vários rapazes da aldeia, 
que “viraram a aldeia ao avesso”.
Mais um ano em que a má sorte foi 
queimada na fogueira gigante, pois “Quem 
da cabra comer e ao canhoto se aquecer, 
um ano de sorte irá ter.”

................................................................................................................’...........
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A Festa dos Rapazes dedicada a Santo 
Estevão, acontece em Ousilhão, Travanca, 
Rebordelo e Vale das Fontes. É uma festa 
ancestral do concelho de Vinhais, onde 
existem tradições muito enraizadas.

Santo Estêvão foi um protomártir do 
cristianismo, um jovem que foi apedrejado 
até à morte e por isso é o padroeiro dos 
rapazes.

Estas festas pretendem expurgar os 
males, em ritos de passagem à vida 
adulta cumprindo um ritual ancestral 
que possivelmente, terá tido origem na 
antiguidade românica/clássica.

Em Ousilhão, a festa de Santo Estevão 
acontece nos dias 25 e 26 de dezembro. 

Aproveitando a cristianização das tradições 
pagãs, no séc. IX, vão de casa em casa e 
dão as Boas Festas, uma vez que, é Natal.

A missa de Santo Estevão, que acontece no 
dia a seguir ao Natal, tem a particularidade 
de permitir a entrada dos gaiteiros na igreja, 
assim como, a do Rei e de dois Vassalos, 
que são os mordomos e as figuras principais 
da organização da festa. A do presente 
ano e os que organizam a do próximo, são 
coroados na mesa pelo sacerdote.

Na mesa, onde há pão, vinho, frutos secos e 
produtos da terra, realiza-se um leilão para 
que o dinheiro reverta a favor da festa e da 
igreja. 

A aldeia de Ousilhão conta já com cerca 
de 50 máscaros (quase todas são feitas em 
madeira).

Em Travanca, a festa realiza-se a 27 de 
dezembro. Inicia-se pela tarde, com um 
peditório pela aldeia para tirar a esmola, 
feito pela criançada. Como não há 
máscaros, as crianças são acompanhadas 
pelos gaiteiros e vão de casa em casa 
tirar a esmola, que é arrematada à noite 
no baile mandado. É aí que aparecem de 
surpresa dois máscaros a tirar a esmola 
para pagar aos músicos que estão a 
animar a festa. Nesta aldeia há apenas dois 
máscaros um com cabedal e outro com 
lata.

As aldeias de Ousilhão e Travanca, situadas 

nas faldas das serras de Nogueira e da 
Coroa, respetivamente, são  localidades 
muito frias, especialmente no mês de 
dezembro, como tal, os rapazes usam fatos 
garridos, de mantas de lã, feitos nos antigos 
teares.

Em Vale das Fontes, a festa é celebrada nos 
dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. A missa 
dedicada a Santo Estevão acontece no 
primeiro dia do ano.

Nesta aldeia usam-se mantas pelas costas 
e umas rendas a tapar a cara. Há o terno 
(três pessoas) que vão a acompanhar 
a encamisada (Cortejo) e que ao tiro 
do caçador (uma das personagens) o 
cortejo pára e o terno canta umas canções 
dedicadas a Santo Estevão.

Nesta aldeia, não havia uma máscara 
específica, são as chamadas 
indiferenciadas, que eram em tempos, 
essencialmente, panos de renda a tapar os 
rostos e mantas a cobrir as costas.

Em Rebordelo, tal como em Ousilhão, 
esta festa tem lugar nos dias 25 e 26 de 
dezembro. Os máscaros, vão à aldeia 
mais próxima, Vale d’Armeiro, fazendo as 
alvoradas, dão a volta à aldeia. No dia 26, 
dia de Santo Estevão, a seguir à missa há a 
transmissão das varas para os mordomos 
seguintes e os caretos entram nesse 
momento na festa. Aqui, há vários máscaros, 
quase todas em cabedal e trajes feitos com 
mantas mais finas, possivelmente por ser 

Festas 
de 
Santo 
Estevão
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terra quente.

Estas festas fazem parte do solstício de 
inverno, iniciam-se com a Festa da Cabra 
e do Canhoto, na aldeia de Cidões e 
terminam com a quarta-feira de cinzas e a 
tradição dos Diabos.

O concelho de Vinhais abre e encerra 
todas as festas do ciclo de inverno, todas as 
festas do solstício, desde os rituais celtas/
shamhain, passando pelas saturnais na 
altura de dezembro e terminando nas 
Lupercais, em fevereiro e março. Nessa 
altura davam-se as boas-vindas à estação 
clara, tentando sair da estação escura, para 
começar o período das colheitas.

A Festa do Rapazes em OusilhãoA Festa do Rapazes em Travanca
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PERSONALIDADE
DOMINGOS FERNANDES
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Domingos Augusto Fernandes nasceu a 
7 de setembro de 1945, na aldeia de Vila 
Verde, concelho de Vinhais. Foi aí, que 
fez a 4ª classe e mais tarde concluiu o 9º 
ano, à noite.

Quando terminou a 4ª classe, sem 
condições monetárias para continuar 
os estudos, começou a trabalhar 
com os pais na agricultura, uma das 
suas paixões. Cedo desenvolveu o 
interesse por esta atividade que só seria 
interrompida com a emigração.

Numa altura de dificuldades, onde 
ainda imperava o regime da ditadura 
de Salazar, viu-se obrigado a emigrar em 
busca de melhores condições de vida.
Decorria o ano de 1964.

Em França, país que escolheu como 
destino, trabalhou para uma empresa de 
cogumelos nas “Carrieres souterraines”, 
e foi cozinheiro no restaurante de 
uma base americana onde estavam 
aproximadamente 200 soldados. Em 
1966, começou a trabalhar para a 
“Renault” até 1982.

A 22 de setembro de 1968, trocou 
alianças com Edite de Fátima Fernandes, 

DOMINGOS FERNANDES
com quem tem dois filhos, Emília, com 46 
anos, e Licínio, com 39 anos. Tem também 
dois netos: Miguel de 14 anos e Simão com 6 
anos.

Domingos tinha um irmão e duas irmãs. O 
irmão acabaria por se juntar a ele na França. 
Infelizmente, a tragédia abateu-se sobre a 
família, quando este teve um acidente, em 
1969. Esta parte da história de Domingos 
é muito importante para ele, pois o irmão 
acabaria por falecer e uma vez que, não 
falava muito bem francês e de burocracia 
muito menos percebia, alguém lhe falou num 
senhor, chamado, Mário Soares, que tinha um 
escritório em Paris.

Naquela altura, Domingos não fazia ideia 
com quem estava a falar, longe de imaginar 
que estava perante alguém que viria a 
assumir um papel fundamental na história do 
nosso país, vindo a ser apelidado de “Pai da 
Democracia” e fundador do Partido Socialista. 
Após entrar no escritório e explicar a situação, 
o Dr. Mário Soares, disse-lhe para não se 
preocupar, pois fazia tudo que pudesse 
para ajudar os portugueses. Tratou então de 
toda a documentação para que os pais de 
Domingos pudessem receber em Portugal 
o dinheiro do funeral, bem como, o último 

A Câmara Municipal de Vinhais 
homenageia, Domingos Fernandes, 
pelo precioso contributo para o 
desenvolvimento da agricultura do 
concelho de Vinhais. Homem digno, 
íntegro e dedicado, sempre se pautou 
pela honestidade em tudo o que faz. 
Enquanto Presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Verde teve sempre uma 
atitude afável, determinada e resoluta, 
pugnando pelos interesses e bem-estar 
dos seus conterrâneos. Igualmente válida 
é a sua participação na Associação 
Nacional de Criadores de Suínos de Raça 
Bísara (ANCSUB), na qual foi tesoureiro 
durante três anos e que agora preside 
desde o ano 2000. 
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vencimento do irmão.

Há uma frase que Domingos Fernandes 
jamais esquece: “Lutai pela Liberdade e 
Democracia” palavras proferidas por  Mário 
Soares.

Depois de 18 anos como emigrantes, o casal 
regressou à terra natal, onde abriram um 
café/mercearia, sendo o seu modo de vida 
durante mais de trinta anos.

Defensor da causa pública e dos seus 
conterrâneos, ingressou na política e foi eleito 
Presidente de Junta de Freguesia de Vila 
Verde, de 1993 até 2013. A partir desse ano, 
passou a ser secretário, função que matém 
até ao presente.

Foi ainda Representante dos Presidentes das 
Juntas de Freguesia do concelho de Vinhais 
durante três mandatos, de 1993 a 2005.

Enquanto Presidente da Junta desenvolveu 
muito a sua freguesia, composta por Vila 
Verde e Prada. Foram várias as intervenções: 
arruamentos, saneamentos, fontes, arranjos 
urbanísticos, muros, pontões, entre outras. 
Destas destacam-se: o asfaltamento do 
caminho entre Prada e Vila Verde, tornando-o 
mais fácil e mais curto; o arranjo do edifício 
da escola primária, que deu lugar à Escola 
Museu e à sede para a associação de Vila 
Verde; o arranjo das igrejas de Prada e Vila 
Verde e a mais pretendida por Domingos: 
a requalificação do largo do chafariz, em 

Vila Verde. O objetivo era tornar este espaço 
ainda mais agradável aos habitantes, ao 
mesmo tempo que se homenageava uma 
das atividades mais importantes da aldeia 
até aos anos 60: a venda de lenha e carvão, 
transportada em burros. As aldeias desta 
freguesia mudaram e para muito melhor. 

Em 1998, levou a cabo a construção de uma 
cozinha regional e assumiu-se então como 
produtor de fumeiro, participando em várias 
edições da Feira do Fumeiro de Vinhais.

A 12 de dezembro de 1994, nascia a 
Associação Nacional de Criadores de Suínos 
de Raça Bísara (ANCSUB), da qual viria a 
pertencer à Direção como tesoureiro (1997 e 
1999). A partir do ano 2000, assumiu o cargo 
de Presidente da Direção, que mantém até à 
atualidade.

Trata-se de uma associação nacional, de 
extrema importância. A raça bísara, esteve 
quase condenada à extinção, no entanto, 
a luta da ANCSUB pela manutenção e 
proliferação da espécie tem resultados 
comprovados.

É confrade da Confraria do Porco Bísaro e 
do Fumeiro de Vinhais desde a data da sua 
formação, em fevereiro de 2013.

Quem trabalhou e acompanhou o trabalho 
e atividade de Domingos Fernandes, 
perde-se em elogios para o caracterizar, 
homem de carácter e personalidade 

forte, muito trabalhador e lutador. A boa 
disposição contagia todos à sua volta, muito 
perseverante, mas ao mesmo tempo simples, 
características que lhe permitem dizer tudo 
que lhe vai na alma. Homem de família e 
muito amigo do seu amigo, correto, cordial e 
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1- Domingos Fernandes a trabalhar como cozinheiro 
em França (O primeiro do lado esquerda);
2- Com a esposa, Edite Fernandes e Pe. Ferreira;
3- Com os filhos, Emília e Licínio
4- No seu café em Vila Verde

CRONOLOGIA
1964 Emigrou para França

Trabalhou para uma empresa de cogumelos nas “Carrieres souterraines”;

Foi cozinheiro no restaurante de uma base americana;

1966 Começou a trabalhar na Renault;

1968 A 22 de setembro casou, com Edite Fernandes;

1969 Sofreu a dura perda da morte do irmão, num acidente de mota, e        
conheceu o Dr. Mário Soares;

1970 A 28 de novembro nasceu a filha, Emília;

1979 A 3 de maio, nascia o filho, Licínio;

1982 Regressou à terra natal, Vila Verde, onde abriu uma mercearia/café;

1993 a 2013 Foi Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde;

1993 a 2005 Foi Representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de 
Vinhais;

1997 e 1999 Foi tesoureiro da Direção da ANCSUB;

1998 Produtor de fumeiro certificado;

2000 Assumiu o cargo de Presidente da ANCSUB que mantém até à atualidade;

2013 Foi entronizado confrade da Confraria do Porco Bísaro.

1

2

34
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MOISÉS ALVES
Moisés Augusto Alves, nasceu em Vinhais 
a 28 de julho de 1945. De uma família 
numerosa, composta por oito irmãos. 
Foi ainda pequeno para casa dos avós 
maternos com quem seria criado e 
onde viveu até casar. Criança muito 
ativa, rapidamente despertou o interesse 
pela atividade dos avós, a agricultura, 
pela qual desenvolveu uma paixão que 
mantém bem acesa.

A 11 de janeiro de 1968, contraiu 
matrimónio com Armandina da 
Conceição Garcia Alves, com quem tem 
duas filhas, Florbela e Maria José. Tem 
ainda três netos, Tomás, Helena e Afonso.

Homem muito dedicado à família, tem 
nos seus avós o pilar de uma educação 
sustentada em amor, carinho e muita 
dedicação. A sua gratidão, para com 
eles, é enorme, uma vez que fizeram dele 
o homem que é, e lhe permitiram um 
ciclo de estudos ao alcance de poucos 
na altura. 

Moisés foi um estudante dedicado, 
aproveitando as oportunidades que lhe 
eram dadas, concluindo o 2º ano do 
Liceu. No entanto, desde muito cedo 
ingressou no mercado de trabalho. 
Tinha 20 anos, quando auferiu o primeiro 
ordenado, apesar de já ser praticante 
dos Registos de Notariado desde os 11 

anos.

Com 36 anos de serviço, passou a 
aposentado e então dedicou o seu tempo 
à agricultura e pecuária. Já em 1988 tinha 
fundado o Agrupamento de Defesa Sanitária 
de Vinhais (ADS), sendo nessa altura eleito 
Presidente da Direção, cargo que mantém, 
embora atualmente a ADS seja denominada 
de Organização dos Produtores Pecuários 
(OPP).

A Câmara Municipal de Vinhais presta 
também a sua respeitosa homenagem a 
Moisés Alves, vinhaense de personalidade 
forte e justa, que tanto contribui para o 
desenvolvimento do concelho de Vinhais. A 
sua dedicação é suportada pelos pilares da 
sensatez, honestidade e perseverança, tão 
bem tipificados no trabalho desenvolvido 
no Agrupamento de Defesa Sanitária (ADP), 
atualmente designado por Organização de 
Produtores Pecuários (OPP). O reconhecimento 
da sua excelsa capacidade, é bem 
evidenciado pela forma contínua como  tem 
vindo a ser eleito para presidir este mesmo 
organismo, o que por si só faz prova do seu 
excelente desempenho.
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Estas organizações são de extrema 
importância na defesa da saúde dos 
animais, uma vez que, o seu objetivo passa 
por programas de erradicação e vigilância 
de doenças dos animais e ações de controlo 
para a prevenção das doenças constantes 
do Programa Nacional de Saúde Animal 
(PNSA), em caprinos, bovinos e ovinos.

Estes programas, são elaborados e 
executados através da cooperação entre os 
Serviços Veterinários Oficiais, a Direção-Geral 
de Alimentação e Veterinária (DGAV) e os 
seus Serviços de Alimentação e Veterinária 
Regionais (DSAVR), com as Organizações 
de Produtores Pecuários (OPP) e permitem a 
realização de análises laboratoriais, ações de 
carácter profilático, sanitário e abate sanitário 
dos animais.

As OPP dispõem ainda de médicos 
veterinários de dois tipos, os executores e 
os coordenadores, que como o próprio 
nome indica executam e coordenam as 
atividades de profilaxia médica e sanitária, 
cujo protocolo é assinado anualmente entre 
a DGAV e a OPP.

1

2

3

1- Moisés Alves com os avós
2- A entregar um prémio enquanto Presidente da ADS
3- Com a esposa e netos
4- A trabalhar na Casa do Povo - Vinhais
5- Na Confraria do Porco e do Fumeiro

4
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                CRONOLOGIA
01/09/1956 a 15/05/1965 Praticante dos Registos e Notariado em Vinhais

16/05/1965 a 15/04/1967 Assalariado dos Registos e Notariado de Vinhais

1968 Casou-se a 11 de janeiro, com Armandina Garcia

12/04/1968 Realizou o Serviço Militar Obrigatório

18/04/1968 Nasceu a primeira filha, Florbela

10/10/1968 Foi promovido a Furriel Miliciano

9/06/1970 Nasceu a filha, Maria José

30/06/1970 Foi  investido nas funções de Adjunto do Chefe de Contabilidade 
do B.C.3 em Bragança

14/05/1970 a 23/07/1973 Desempenhou funções de oficial de Diligência e Escriturário nos 
Tribunais Judiciais de Vinhais, Murça e Bragança

24/7/1973 Foi admitido como 1º Oficial da Casa do Povo de Vinhais

21/07/1974 Foi promovido a Chefe de Secção da Casa do Povo de Vinhais, 
funções em que foi integrado nos quadros da C.R.S.S de 
Bragança, destacado no Serviço Local de Segurança Social de 
Vinhais

1974 e 1976 Foi Presidente da Junta de Freguesia de Vinhais

1978 a 1989 Foi membro da Assembleia Municipal de Vinhais

1986 – 1996 Foi Presidente da Cooperativa dos Agricultores de Vinhais

29 de julho de 1988 Na qualidade de sócio com o nº 2 fundou o Agrupamento de 
defesa Sanitária de Vinhais, sendo nessa altura eleito Presidente da 
Direção, funções para que tem sido sucessivamente reeleito

27/08/1993 Com 36 anos e 11 meses de serviço, passou à situação de 
aposentado, data a partir da qual passou também a dedicar-se à 
agricultura e pecuária, explorando propriedades suas e de renda

janeiro de 1995 Criou em regime de sociedade uma Agência de Contribuintes e 
Seguros da qual foi sócio até 30 de março de 2009

5
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MEMÓRIAS
ALBANO GOMES
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Em dia de Natal, no ano de 1935, na aldeia 
de Travanca, concelho de Vinhais, nasceu 
Albano Nascimento Gomes, no seio de 
uma família numerosa, constituída por sete 
irmãos.

Concluiu a 4ª classe, escolaridade possível 
na altura, uma vez que, para prosseguir 
estudos era necessário sair de Vinhais, o que 
estava ao alcance de poucos.

Sempre muito determinado e com vontade 
de construir o seu futuro, iniciou a sua vida 
laboral muito cedo, no comércio. Primeiro na 
Lamalonga (Macedo de Cavaleiros), depois 
em Ervedosa (Vinhais) até que foi para 
Bragança. Com 20 anos, mudou de ramo, 
foi taxista cerca de cinco anos e camionista 

ALBANO GOMES

por conta de outrem até que comprou um 
camião.

Com 25 anos, casou, a 11 de fevereiro de 
1961, com Ana da Graça Afonso, da aldeia 
de Vila Boa. Tiveram duas filhas: Maria 
Manuela e Alcina Maria, que deram ao 
casal quatro netos: Manuel Albano e João 
Carlos da filha mais velha (Manuela), e 
Duarte e Ana Beatriz (Alcina).

Albano emigrou para a Alemanha, e ficou 
na cidade de Solingen, onde trabalhava 
como soldador. Após um ano e com uma 
condição estável, a esposa juntou-se a 
ele. As duas filhas ficaram em Portugal. Foi 
neste país que teve um acidente na cara, 
que apesar do capacete que o protegeu 

Finalmente a homenagem póstuma a Albano Gomes, um grande merecedor desta distinção. 
Homem de convicções fortes, orientou a sua vida em torno de ideais próprios que sempre 
defendeu. Alegre, sábio, justo e humilde. Albano Gomes deixa um legado de importância 
imensurável. Entusiasta pela vida, defensor dos seus valores e persistente, apresentou uma visão 
fora do comum para estabelecer sólidas bases de desenvolvimento do concelho de Vinhais. Na 
atividade à qual se dedicou com maior afinco, desde cedo percebeu o potencial da raça Bísara. 
Foi sem dúvida um dos principais impulsionadores, o grande responsável por transformar uma 
raça em vias de extinção naquela que é hoje uma das mais fortes.  Foi um verdadeiro filão para 
o concelho de Vinhais. Com o aumento do número de criadores, Albano Gomes, em 1994, iniciou 
a criação de uma associação, que viria a assumir um papel importantíssimo para a raça bísara, 
a ANCSUB, sendo sócio fundador e presidente até ao ano 2000.
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de algo mais grave, foi submetido a três 
cirurgias, ficando com uma cicatariz que o 
marcou para toda a vida.

Apesar de gostarem da Alemanha, Ana teve 
um problema de saúde, que a incapacitou 
de trabalhar e, por esse motivo, regressou 
a Portugal. Albano ficou mais um ano mas 
decidiu voltar para junto da família e em 
Vinhais construíram uma nova vida.

Ao regressar da Alemanha, em 1980, 
decidiu dedicar-se à agricultura e três anos 
mais tarde, comprou uma quinta no Santo 
António (Vinhais), onde iniciou a criação de 
animais, em especial, o porco bísaro.

Albano viria a ser um dos principais 
defensores da raça, lutou pela sua 
preservação, foi dos primeiros produtores 
do concelho e sempre os teve em grande 
número. Por esse motivo ficou apelidado de 
“Rei dos Bísaros”.

Foi um grande defensor da agricultura no 
concelho de Vinhais e um impulsionador 
forte da raça Bísara. Dedicava muito do seu 
tempo na luta pela melhoria das condições 
de vida dos agricultores, criadores e 
produtores do concelho de Vinhais.

A 12 de dezembro de 1994, nascia a 
ANCSUB (Associação Nacional de Criadores 
de Suínos de Raça Bísara), com muito 
empenho, dedicação e luta de Albano 
Gomes. Foi sócio fundador e Presidente 
desde a sua formação até ao ano 2000.

Albano Gomes com a esposa, Ana Afonso, e as filhas, Alcina e Manuela
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O tempo livre que tinha era passado numa 
das suas paixões: o Partido Socialista (PS), foi 
o militante nº 1 do concelho de Vinhais. 

Fez parte da Assembleia Municipal e da 
Junta de Freguesia de Vinhais.

O tempo dedicado à família era de muita 
diversão, ao mesmo tempo de transmissão 
de conhecimentos de alguém com muita 
experiência de vida para aqueles que seriam 
o futuro do seu legado, carregando um nome 
forte, o do pai e avô: Albano Gomes.

Após a sua morte, em 2005, a quinta esteve 
alugada, no entanto, atualmente, vai ser 
entregue ao neto mais velho que pretende 
produzir avelãs, chás e ervas aromáticas. Os 
netos viam no avô um exemplo de vida, e 
como tal, apesar de não ter disponibilidade 
para prosseguir com a criação de suínos 
de raça bísara, Manuel Albano (o neto 
mais velho) pretende dar continuidade 
às produções, fazendo com que a quinta 
continue na família.

Sempre de sorriso no rosto, e cheio de boa 
disposição, era amigo de toda a gente. 
Faleceu a 6 de fevereiro de 2005, vítima 
de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). 
Foi uma grande perda para o concelho e 
para a agricultura. Até à data da sua morte, 
mantinha o gosto pelo porco bísaro, tendo na 
altura cerca de 300 porcos na quinta.

Albano Gomes com Mário Soares, os netos, Manuel 
Albano e João Carlos.

Com a esposa e os netos: Duarte e Beatriz Na sua atividade preferida: a criação de suínos de raça 
bísara
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Todos os homens são importantes. Todas as mulheres são  importantes. Todas as pessoas são importantes por serem 

simplesmente pessoas. No entanto, por determinadas características bem específicas,  seja o seu valor pessoal ou 

profissional, seja o comportamento,  seja o que fizeram ou não fizeram, é  de toda a justiça que o município relembre 

determinadas personalidades que se destacaram ou destacam na sua vida quotidiana.  

Ao Albano Gomes, já falecido, ao Domingos Fernandes e ao Moisés  Alves, em nome do concelho e de todos, 

agradeço a dedicação e o trabalho desenvolvido, em prol do bem comum.

Um grande bem hajam e muito obrigado.

O Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

Américo Pereira

“...é de toda a justiça que o município relembre 
determinadas personalidades.”

.

Américo Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 HOMENAGEM MERECIDA
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FEIRAS

VIVER 
VINHAIS

PELAS FREGUESIAS
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AGROCHÃO
1 - Demolição de casas em 
Agrochão para a construção do 
largo da igreja

ERVEDOSA

1 - Conclusão do calcetamento 
do largo da praça em Ervedosa

1

1
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1 - Pintura da escola de Aboá
2- Construção de muro em Espinhoso
3- Construção de muro de suporte de terras 
em Espinhoso

1

2 3

CANDEDO
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1

1 - Construção de uma Casa Comunitária 
em Ferreiros

1

1 - Remodelação da conduta de água em 
Celas

1

CELAS

VILAR DE LOMBA E SÃO 
JUMIL
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1 e 2 - Conclusão da ampliação da 
Casa do Povo - Edrosa

1

2

EDROSA
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1 - Construção de muro em Quintela    
Custo da obra: 11.355,00 €

1

1 - Construção do Pavilhão 
Desportivo em Rebordelo

2 - Conclusão dos 
saneamentos em Rebordelo

21

REBORDELO

PAÇÓ
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1 - Conclusão da reconstrução de tanque 
em Vila Boa

1

1 - Calcetamento da berma na EN515
 Custo da obra: 9.500,00 €

1

VILA BOA

VILAR DOS 
PEREGRINOS
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1 - Conclusão da ampliação do 
cemitério de Vilar Sêco  | Custo da 
obra:  24.936,87 €

1

1 - Demolição de uma casa no Bairro 
do Eiró - Vinhais

1

VINHAIS

VILAR SÊCO
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1 - Alargamento e pintura do 
cemitério em Curopos   | Custo 
da obra: 17.375,58 €

2 - Alargamento de caminho rural 
em Valpaço

1

2

UF CUROPOS E 
VALE DE JANEIRO
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1 -  Arranjo das valetas em Ousilhão

2 - Conclusão do sistema de rega em 
Ousilhão 

3 - Arranjo urbanístico em Ousilhão

4 - Rompimento de caminho entre 
Nunes e Edrosa

1

3

1

4

2

UF NUNES E 
OUSILHÃO
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1 - Ampliação de Pontão - Moimenta | Custo da obra 
6.368,00 €
2 -  Recuperação da Ponte Medieval - Moimenta  | Custo da 
obra 8.346,00 €

1

2

UF MOIMENTA E 
MONTOUTO
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1 - Arranjo urbanístico, interior e exterior, da 
igreja de Quirás 
2 - Reconstrução de fonte - Cisterna

1

2

UF QUIRÁS E 
PINHEIRO NOVO
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CONTACTOS ÚTEIS

  Paços do Concelho - 273 770 300 

  Receção – 273 770 140      | Armazém – 273 770 306 

Segurança Social de Vinhais 273 771 135

Conservatória do Registo Civil e Predial 273 770 060

Repartição de Finanças 273 771 433

Centro de Saúde 273 770 150

C.T.T. Vinhais 273 771 940

Tribunal Judicial de Vinhais 273 770 120

Canil Municipal 273 771 140

Piquete de Águas 939 518 856

Piquete Veterinário 800 207 747

Centro Cultural 273771438

Piscinas Municipais 273 770 307

Posto de Turismo 273 770 309

Parque Biológico de Vinhais 273 771 040

Centro de Interpretação do Parque Natural 
de Montesinho

273 771 416

SERVIÇOS
ESCOLAS

Escola E.B1 de Vinhais 273 771 148

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

POLÍCIA

GNR – Vinhais 273 770 090

GNR – Rebordelo 278 369 153

BANCOS

Novo Banco 273 106 371

BPI 273 770 310

BIC 273 770 240

Caixa Geral de Depósitos 273 770 170

Crédito Agrícola 273 771 224

FARMÁCIAS

Farmácia Afonso 273 772 114

Farmácia Albuquerque 273 772 201

Farmácia de Rebordelo 278 368 100

EMPRESAS MUNICIPAIS E ORGANIZAÇÕES

ProRuris, EEM 273 771 023

Bombeiros Voluntários de Vinhais 273 770 250

Santa Casa da Misericórdia 273 771 099

ANCSUB 273 771 340

ARBOREA 273 770 070

OPP do Concelho de Vinhais 273 771 710

OUTROS

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

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

Abílio José Afonso Nunes 934378775

Afonso Martins Patrício, Táxis Unipessoal L.da Edral 936583223

Américo Fernandes & Filhos, L.da Quirás 933610122

Angelo Carlos Seixas Agrochão 278349393

António Adolfo do Vale Ervedosa 278349147

Asdrubal Domingues da Cruz Sobreiró de Baixo 273772289

Augusto César Afonso Valpaço 273696189

Auto Táxis Serra da Nogueira, L.da Celas 964065287

Carlos Alberto Rodrigues Gomes Espinhoso 963040720

Carlos Alberto Vaz Ousilhão 937567138

Cipriano Augusto Sá Rebordelo 933484620

Filipe Fortunato Agrochão 937237414

Isabel Terrão Ferreira Rua Nova - Vinhais 934501453

João Batista Fernandes Penhas Juntas 273669146

Luís Batista Fernandes Vila Verde 273772421

Manuel António Pereira Vila Boa 273772271

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

Manuel José Fernandes Gonçalves Paço 273659123

Silvina de Fátima Diegues Morais Rua Nova- Vinhais 938198914

Táxis 3R (Maria Luísa Rodrigues) Salgueiros 273772412

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

Táxis Guerreiro de Carvalho, L. da Moimenta 934884015

Táxis Guerreiro de Carvalho, L. da Pinheiro Novo 934884015

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Vilar de Peregrinos 965394934

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Edrosa 965394934

Táxis Neves, L.da Rua Nova- Vinhais 933170524

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