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E d itorial

... E PRONTO, TUDO
ACABA
Meus caros:
Durante 12 anos tive a honra de
rabiscar no Boletim Municipal vários
textos. Uns melhores, outros piores
e todos eles, tenho a certeza, com
alguns erros de escrita. Valem o que
valem… e não mais que isso. A uns
agradam a outros nem tanto. É a
vida…
Mas duas coisas são certas: todos
os textos assinados por mim, são
meus; todos os textos traduzem o
pensamento do momento sobre os
temas que abordei. Isto é, todos os

textos são verdadeiros. Mas este que
agora escrevo é o mais verdadeiro de
todos, exatamente porque é o último.
Foram 12 anos como Presidente da
Câmara do concelho de Vinhais.
Foram 12 anos mesmo à séria: trabalho
intenso, forte esperança, grande
entusiasmo, uma paixão permanente
para com a vida pública, um orgulho
enorme nesta terra e na sua beleza,
o viver de fortes sensações quando
percebemos que estamos a trabalhar
para o bem-estar dos outros. Não há
maior estímulo, maior felicidade que o
sentir a felicidade dos outros. Sempre

Américo Pereira,
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

“Para lidar com os problemas
dos mais desprotegidos é
preciso conhecê-los, vivê-los,
senti-los”.
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me esforcei muito para que assim
fosse. E foi assim a maior parte do
tempo.
Mas porque este artigo é muito
verdadeiro, também confesso que
às vezes foi duro, mesmo muito duro:
quando nos apercebemos que a
decisão tomada não foi a melhor,
quando não conseguimos dar aquilo
que nos pedem porque de facto é
impossível, quando passamos a noite
em claro porque não conseguimos
acudir a uma desgraça ou nos
sentimos impotentes para resolver um
problema…. Óh meus caros amigos,
nessas alturas, o Presidente é o homem
mais sozinho, mais infeliz e mais
angustiado de entre todos.
E também há momentos destes. Só
quem não sente, só quem não ama,
só quem não se emociona, é que vê a
vida num só sentido… porventura no
pior sentido.
Agradeço profundamente a todos
os que comigo percorreram esta
caminhada: vereadores, pessoal do
gabinete, funcionárias e funcionários,
membros das várias assembleias,
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juntas de freguesia, eleitores em geral,
conterrâneos, apoiantes, opositores,
amigos e até inimigos (… também
fiz alguns que espero que esqueçam
rapidamente que eu também já
esqueci). A todos, bem do fundo,
eternamente agradecido.
Saio de consciência tranquila, embora
não completamente satisfeito porque
esta terra e estas gentes que na
verdade amo e sempre defendo, como
todos (penso) reconhecem, merece
sempre mais e cada vez mais. É um
trabalho que nunca acaba!...
Sei que não agradei a todos, mas
todos reconhecem o trabalho
que executámos por todo o lado.
Os Vinhaenses estão agora mais
orgulhosos da sua terra do que nunca
e temos razões para isso. Há que ter
esperança no futuro, alegria de viver e
ajudar quem vier.
Uma palavra àqueles a quem não
consegui resolver os problemas que
me colocaram ou o pedido que me
fizeram. Peço-vos compreensão e
acreditem que as questões sociais
foram uma prioridade, bem assim

como as ajudas aos mais carenciados.
Apesar de todo o trabalho feito, de
todos os apoios e subsídios, não é
possível resolver tudo e ao mesmo
tempo. Não discriminámos, esforçamonos sempre para tratar todos com
respeito, com uma palavra amiga, com
uma resposta positiva e principalmente
ajudando sempre quem mais precisa…
mas há sempre algo que fica para trás.
Lamento, mas é assim …
Relembro que desde há cerca de
8/9 anos e até hoje, Portugal viveu a
maior crise financeira e económica.
Assistimos a terríveis cortes e a
gestão e a vida tornou-se muito difícil:
baixaram os salários e as reformas,
aumentou o desemprego e o dinheiro
desapareceu.
Modéstia à parte, penso que em
Vinhais soubemos dar a volta por
cima, graças a uma gestão racional,
responsável e séria: soubemos acudir
aos mais necessitados, ajudamos no
emprego em mais de mil situações
e dedicámos especial atenção aos
idosos. Felizmente conseguimos evitar
o pior e a parte mais difícil já passou.
Esperemos que não voltem os tempos

difíceis, mas podem voltar …
Hoje não temos em Vinhais casos de
miséria, toda a gente se governa com
normalidade e o desemprego é inferior
ao resto do País. Foram opções de
governação acertadas, graças a um
conhecimento profundo da realidade
do concelho e das pessoas.
O que vou revelar de seguida, vai
deixar alguns de boca aberta. Eu
faço parte do primeiro grupo dos “pés
descalços da política”. É verdade…saio
sem qualquer reforma e sem qualquer
subsídio.

Espero e desejo que quem vier
faça tão bem ou melhor que nós.
Sinceramente é só isso que pretendo,
porque se assim for, também eu
e todos vós ficaremos melhor. No
fundo, todos queremos o mesmo:
alguém que nos respeite, competente,
honesto, experiente. Alguém em quem
possamos confiar todos os dias.
E pronto!... Tudo acaba…
Deixo-vos um forte abraço e vamo-nos
vendo por aí…
Até sempre,
NOTA

Custa a acreditar, não custa? Como
pode um homem que passa os
melhores anos da sua vida a trabalhar
para a causa pública e sai como
entrou? Pois é, para aqueles que
enchem a boca com a fortuna e
regalias dos outros, façam bem nota
do que disse. Regalias, zero… é que
mudaram as regras a meio do jogo. Os
senhores deputados da Assembleia da
República resolveram manter os seus
próprios privilégios e esqueceram os
autarcas. Enfim, também é a vida …

Américo Pereira
(Presidente da Câmara Municipal)

Vem aí a campanha eleitoral.
Desejo e espero que decorra com
o máximo de normalidade, com
educação, de forma alegre e
esclarecedora para que todos nós
possamos votar em consciência,
sem medos, sem pressões e
fazendo a melhor escolha.
O voto é secreto. Ninguém sabe
em quem votamos. Votar é um
direito e um dever. Não deixe que
os outros escolham por si. Vote em
consciência.
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À DESCOBERTA

CENTRO CULTURAL SOLAR DOS CONDES DE VINHAIS
VIVER VINHAIS | 7

CENTRO
CULTURAL
SOLAR DOS
CONDES DE
VINHAIS
O edifício que hoje acolhe o Centro Cultural de
Vinhais resulta de uma cuidada adaptação
arquitetónica de um solar brasonado
setecentista (século XVIII), que pertencia
originalmente à família de Simão da Costa
Pessoa.
No brasão de duas palas, que ainda hoje
encima a entrada principal, são visíveis, do lado
esquerdo, as costelas, uma representação clara
da família Costa. De forma similar, os crescentes
e pentagramas no lado direito representam a
família Pessoa.
Simão da Costa Pessoa foi condecorado por D.
Maria II com o título de 1º Conde de Vinhais.
O Solar dos Condes de Vinhais conta, assim,
séculos de história. É dotado de uma beleza
única e muito simbolismo.
É propriedade da CMV há mais de 30 anos e
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esteve ao abandono durante muito tempo.
A intervenção teve início em 2010 e dividiu-se
em duas fases, a parte exterior e numa fase
posterior, o interior, com um investimento total de
1.300.000€.
A reabertura ao público decorreu em junho de
2013, para receber então a Casa da Cultura de
Vinhais, sendo atualmente designada como
Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais.
Esta requalificação foi mesmo um dos
baluartes deste executivo, que tinha como um
dos objetivos principais, no que ao património
diz respeito, a recuperação deste belo edifício.
No decurso das obras, foi determinada a
construção de um espaço adicional, edificada
estrategicamente na retaguarda do Solar para
permitir a manutenção integral da belíssima
fachada principal deste edifício.
No rés-do-chão encontra-se o espaço Internet,
duas salas de leitura e a capela cujo santo
padroeiro é São Caetano, do qual a imagem
se encontra no altar, ladeada pelas imagens
de São Pedro e Nossa Senhora.
No 1º piso existem quatro salas principais,
sendo que a Sala de entrada dá acesso às
duas salas de exposição.
Para homenagear o musicólogo vinhaense
Jorge Lima Barreto, a sala Pintada, acolhe a
exposição permanente de pintura de António
Palolo, oferecido à CMV pelos herdeiros do
artista. Jorge Lima Barreto fez carreira enquanto
músico de Jazz e música de improviso, tendo
fundado os grupos Anarband e Telectu.
Nesta sala são vivíveis quatro fragmentos

Sala de leitura e biblioteca municipal

Espaço Internet
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A primeira máquina de projeção de cinema, que existiu em Vinhais,
está exposta no CCV

de pinturas neoclássicas que cobriam
inteiramente as paredes e o teto da mesma.
A Sala do Relógio é um espaço que acolhe
exposições temporárias e/ou reuniões.
A Sala de Jantar conta com a exposição
permanente de duas obras do artista plástico
Luís Canotilho, com as quais tenta evidenciar a
dicotomia existente entre o profano e o religioso
na festa popular. Esta sala também recebe
exposições temporárias.
A parte nova do edifício comporta dois foyers,
um bar e o Teatro Municipal, com capacidade
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Fragmentos de pinturas neoclássicas podem ser vistas na Sala
Pintada

para 250 pessoas.
No foyer inferior, bem como na escadaria de
madeira que dá acesso ao foyer superior, estão
expostas fotografias, datadas do 1º quartel
do Séc. XX, da autoria do Dr. Álvaro Leite, onde
estão representadas paisagens e monumentos
da vila de Vinhais.
No foyer superior encontra-se uma exposição
documental com alguns painéis onde são
descritas as festividades de Inverno, que
decorrem no nosso concelho. Estas têm início
com a Festa da Cabra e do Canhoto, a 31 de
outubro, em Cidões, e terminam com a Festa

O Teatro Municipal, instalado no CCV, tem capacidade para 250
pessoas

dos Diabos, na Quarta-feira de Cinzas, em
Vinhais.
O foyer superior serve ainda de palco para a
exposição da primeira máquina de projeção
de cinema que existiu em Vinhais.sta pertencia
ao Sr. Zeferino Ferreira, e a sua família doou o
aparelho ao Centro Cultural, num gesto de
partilha e de bondade para com todos.
As primeiras sessões de cinema decorreram
nos anos 50 do século passado e tinham lugar
no átrio da Câmara Municipal.

ENTRADA SUPERIOR DO TEATRO MUNICIPAL DE VINHAIS
VIVER VINHAIS | 11

12 | VIVER VINHAIS

VIVER
VINHAIS

O QUE ACONTECEU

VIVER VINHAIS | 13

VIA SACRA

DRAMATIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO PELOS UTENTES DA APADI
Os utentes e colaboradores da APADI - Bragança (Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual) subiram ao palco do Centro Cultural
de Vinhais para recriar a Via Sacra – Dramatização da Paixão de Cristo. O evento realizou-se a 7 de abril de 2017, pelas 20h45 e foi presidida por
Sua Excelência Reverendíssima D. José Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda.
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CASA CHEIA NAS DUAS SESSÕES DA ANTESTREIA
NACIONAL DO FILME “FÁTIMA”, DE JOÃO CANIJO

Américo Pereira (Presidente da CMV), João Canijo (realizador do filme “Fátima”) e as atrizes: Sara Norte, Irís Macedo, Anabela Moreira, Vera Barreto, Cleia Almeida e Alexandra Rosa

Foi no dia 23 de abril que, o Centro Cultural
Solar dos Condes de Vinhais recebeu a
antestreia do filme “Fátima”, de João Canijo.
Este retrata as vivências de onze mulheres
que saíram de Vinhais em peregrinação
para Fátima, em maio de 2016. Percorreram
quatrocentos quilómetros em nove dias,
atravessando meio país com muito esforço,

cansaço, sofrimento e sacrifício para cumprir
as suas promessas.

personagens, trabalhando em vários locais
da vila.

Rita Blanco, Anabela Moreira, Ana Bustorff,
Teresa Madruga, Cleia Almeida, Vera Barreto,
Teresa Tavares, Alexandra Rosa, Sara Norte, Íris
Macedo e Márcia Breia estiveram em Vinhais,
durante três meses, em preparação das suas

De Vinhais a Fátima, 11 mulheres, 9 dias, 400
Km, numa alegoria clara à dureza e aos
obstáculos que os peregrinos enfrentam para
cumprir as suas promessas.
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OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO
AOS CIRCUITOS CURTOS
AGROALIMENTARES
Integrado no projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar,
Comunicar”, a DGADR (Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural) escolheu Vinhais para a realização de uma
reunião sobre Circuitos Curtos de Comercialização. Esta reunião
teve lugar no dia 4 de maio, no Centro Cultural Solar dos Condes de
Vinhais, com o objetivo de sensibilizar as equipas técnicas dos GAL
(Grupos de Ação Local) para as características e benefícios das
diferentes modalidades de Circuitos Curtos Agroalimentares. De forma
mais específica pretendeu-se destacar as suas potencialidades na
sustentação da agricultura familiar e processos de desenvolvimento
local, bem como os seus princípios de autonomia, solidariedade,
segurança alimentar, justiça social, respeito pela cultura e tradição
locais, ou o reforço da interação entre produtores e consumidores.
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VINHAIS CELEBRA O 25

DE ABRIL

O Dia da Liberdade foi celebrado com um magnífico concerto
interpretado por três grupos da Escola Municipal de Música de
Vinhais. O espetáculo decorreu a 25 de abril de 2017, no Centro
Cultural Solar dos Condes de Vinhais.
Mais uma bela maneira de Vinhais comemorar a Liberdade, e dar
voz ao trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Municipal de
Música.

VINHAIS
TEM MAIS
UMA CAIXA
MULTIBANCO
O fecho do Banco BIC, situado na Rua dos
Frades, acabou por trazer à população vários
constrangimentos e dificuldades, uma vez
que era a única caixa multibanco que havia
naquela zona.
Para melhorar e assegurar o serviço que
tanta falta faz aos comerciantes, clientes ou
outros utilizadores, tendo em conta que essa
é a zona onde se realiza a Feira do Fumeiro e
a Feira da Castanha, a autarquia solucionou
este problema.
Assim, em colaboração com os Bombeiros
Voluntários de Vinhais, que cederam o
espaço para a colocação da máquina, a
Câmara Municipal de Vinhais garantiu a
execução das obras necessárias à instalação
do equipamento, tão útil à população.
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“APOIO À VÍTIMA
VINHAIS”
A violência doméstica é um problema da
sociedade que se tem agravado muito
nos últimos tempos. Sendo atualmente
considerado crime público, deve ser
considerado que a todos diz respeito.
Enquanto sociedade e cidadãos
responsáveis, é da competência de todos
reduzir ou eliminar este flagelo. Assim, o
XXI Governo Constitucional, liderado por
António Costa, definiu como uma das suas
prioridades a prevenção e o combate à
violência doméstica e de género, atribuindo
um papel importante e fundamental
às autarquias. Para tal, foi desenvolvido
um plano denominado Estratégia de
Territorialização das Políticas Públicas,
implementado pela Secretária de Estado
para a Cidadania e Igualdade, que tem por
objetivo um trabalho em rede para o apoio e
proteção das vítimas em todo o território.
O Município de Vinhais estabeleceu um
protocolo de colaboração com a Associação
de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança
(ASMAB) e a Cruz Vermelha PortuguesaComissão Administrativa da Delegação de
Vinhais, que visa a criação de um gabinete
de atendimento às vítimas de violência
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Helena Ferreira (Cruz Vermelha Portuguesa), Alcídio Castanheira (ASMAB) e Américo Pereira (CMV) na assinatura do
protocolo em Vinhais

doméstica no concelho de Vinhais.
Com este protocolo, pretende-se sensibilizar
e aprofundar o conhecimento do tema
da violência doméstica, enfatizar ações
de formação do tema, devidamente
articuladas, designadamente com as
Forças de Segurança, as entidades com
competência em matéria de proteção social
e as organizações não-governamentais, bem
como o acompanhamento psicossocial

descentralizado das vítimas de violência
doméstica e de género.
A criação deste gabinete está centrada em
atender, apoiar, proteger e reencaminhar
as vítimas de violência doméstica, atuando
numa lógica de trabalho em rede, para
conseguir dar respostas de proximidade
no apoio e intervenção multidisciplinar e
especializada às vítimas.

25ª FEIRA FRANCA

MOIMENTA
A 25ª Feira Franca da Moimenta realizouse, no último fim-de-semana de abril (29 e
30). Durante os dois dias houve exposição
de máquinas agrícolas, o Concurso de
Cães de Raça Podengo, uma Sessão
de Esclarecimento sobre as Doenças e
Fertilidade do Souto, o Concurso de Cães
de Gado Transmontano, o Concurso
Concelhio de Ovinos da Raça Churra Galega
Bragançana, venda de artesanato, produtos
da terra, tasquinhas, muita animação e a
tradicional luta de Touros de Raça Mirandesa,
que continua a atrair centenas de visitantes
espanhóis e portugueses.

Luís Fernandes na entrega de prémios dos diversos concursos que decorreram na 25ª Feira Franca - Moimenta

A Feira Franca na Moimenta é organizada
pela União de Freguesias de Moimenta
e Montouto, com o apoio da Câmara
Municipal de Vinhais, Parque Natural de
Montesinho, Clube Português de Canicultura,
Comissão Regional de Turismo do Nordeste
Transmontano, Corane, entre outros.
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MAIO - MÊS DO MUNICÍPIO
A 20 de maio de 1253, Vinhais recebia o 1º Foral, pelas mãos do Rei D. Afonso III, em Santo Estêvão de Chaves. Este ano, de forma a
assinalar os 764 anos sobre a data da entrega de tão importante reconhecimento, a Câmara Municipal de Vinhais (CMV) elaborou
um programa cultural variado e atrativo.

“FLORESTA”

ESPETÁCULO DE MARIONETAS
As crianças do infantário da
Santa Casa da Misericórdia
de Vinhais, do Pré-Escolar e
1º Ciclo do Agrupamento de
Escolas de Vinhais assistiram,
durante a tarde de 18 de
maio de 2017, ao espetáculo
de marionetas “A Floresta”,
encenado e protagonizado
pelo Grupo de Teatro e
Marionetas “Mandrágora”,
no Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais.
Esta peça pretende transmitir
“os verdadeiros valores, a
amizade, o diálogo, a partilha
e o respeito pela natureza”.
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A Feira do Livro esteve aberta ao público de
18 a 21 de maio de 2017, no Centro Cultural
Solar dos Condes de Vinhais.

COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA AGRICULTURA NA ESCOLA
A fim de comemorar o Dia Nacional da
Agricultura na Escola, o Agrupamento
de Escolas D. Afonso III de Vinhais, em
colaboração, a nível local, com o IPB (Instituto
Politécnico de Bragança) e a PRORURIS
E.M., organizaram a FAVI – Feira Agrícola de
Vinhais. As atividades realizaram-se a 19 de
maio de 2017, entre as 10h00 e as 16h30, na

Escola Básica e Secundária D. Afonso III de
Vinhais.
O Dia Nacional da Agricultura na Escola
é uma iniciativa da CAP (Confederação
dos Agricultores de Portugal) e tem como
objetivo “contribuir para a introdução do
conhecimento do “Mundo” da Agricultura

moderna e sustentável, de uma forma lúdicopedagógica, despertando assim potenciais
vocações para o setor”.
Desta forma, as escolas são “convidadas
a desenvolver atividades de divulgação/
promoção da agricultura junto dos seus
alunos”.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO

“APURRIAR“

No âmbito das Comemorações do Feriado Municipal e inserido na Feira do Livro, decorreu
no Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais, a apresentação do livro, de Luís Vale.
“Apurriar (2007-2017)”, a compilação dos textos de uma década, foi apresentado por
João Cristiano Cunha, Roberto Afonso e contou a presença do autor da obra.

José Moças, Américo Pereira e Roberto Afonso na apresentação do livro “O Povo que ainda canta“ a 19 de maio de 2017
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Após o sucesso da
série da RTP2 “O Povo
que ainda canta”,
foi apresentado o
livro “Vinhais - O Povo
que ainda canta”,
por Américo Pereira,
Roberto Afonso da
CMV e José Moças, da editora discográfica Tradisom.
Seguiu-se o espetáculo musical com
grupos que fizeram parte do documentário:
Associação Cultural e Recreativa de Santa
Eulália de Santalha e Gaiteiros de Zido, Irmãos
Cobelas - Daniel, Lídia e Albertina, Grupo de
Cantares de Espinhoso, Grupo de Cantares
de Sobreiró de Baixo, Grupo de Cantares de
Agrochão, Gaiteiros de Ousilhão.

FERIADO MUNICIPAL

20 MAIO ‘17
No Feriado Municipal, sábado, 20 de maio, pelas 10H00, a bandeira
foi hasteada, seguindo-se a Cerimónia de Distinção Honorífica, no
Salão Nobre da CMV.

Américo Pereira a cumprimentar o Adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de
Vinhais
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MUNICÍPIO DE VINHAIS ATRIBUIU MEDALHA MUNICIPAL DE DEDICAÇÃO E
BONS SERVIÇOS - GRAU PRATA AO SR. PE. FRANCISCO ALBERTO FERREIRA
O Município de Vinhais atribuiu a Medalha
Municipal de Dedicação e Bons Serviços Grau Prata ao Sr. Pe. Francisco Alberto Ferreira.
Foi na manhã do feriado municipal de
Vinhais (sábado, 20 de maio de 2017) que,
após o hastear da bandeira, decorreu a
Cerimónia de Distinção Honorífica.
Pelo trabalho prestado em prol do concelho
de Vinhais, o Sr. Pe. Francisco Alberto Ferreira
foi distinguido com esta medalha.
O Pe. Francisco Alberto Ferreira nasceu em
Santa Cruz (Vinhais), foi pároco de grande
parte das paróquias do concelho de Vinhais
e professor de Educação Musical, Língua
Portuguesa e Educação Moral e Religiosa
Católica.
Recentemente, fez uma doação de 261
(duzentos e sessenta e um) livros à Biblioteca
Municipal do Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais, tornando-se, desta
forma, num dos principais beneméritos
a favor daquele espaço educativo e de
aprendizagem.
A atribuição desta medalha foi deliberada,
por unanimidade, em reunião de Câmara
(20 de março de 2017) e em assembleia
municipal (24 de abril de 2017).
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Américo Pereira atribuiu a Medalha Municipal de Dedicação e Bons Serviços - Grau Prata ao Sr. Pe Francisco Ferreira

Horácio Afonso, presidente da Assembleia Municipal e Américo Pereira no

José Figueiredo

Humberto Sobrinho Alves

José Carlos Taveira

Américo Pereira

descerramento dos retratos a óleo. Neste, pode ver-se Manuel Machado.

AUTARCAS PÓS-25 DE ABRIL HOMENAGEADOS NO SALÃO NOBRE DA CMV
Na mesma cerimónia, deu-se o
descerramento dos retratos a óleo
dos presidentes da Câmara Municipal
de Vinhais eleitos no pós-25 de abril,
nomeadamente, Dr. Manuel Machado,
José Figueiredo, Capitão Humberto José
Sobrinho Alves, Eng. José Carlos Taveira e Dr.
Américo Jaime Afonso Pereira.
Manuel da Silva Ferreira Machado nasceu
a 11 de janeiro de 1911 (Vinhais), licenciou-se em Medicina (1933, Coimbra), foi
Presidente da Comissão Administrativa
da Câmara Municipal de Vinhais, de 4 de

setembro de 1974 a 15 de setembro de
1976. Faleceu com 65 anos, a 26 de outubro
de 1976.
José Carlos Figueiredo nasceu em 9
de setembro de 1929, foi empresário e
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais
de 19 de janeiro de 1977 a 10 de janeiro
de 1980. Faleceu com 64 anos, a 26 de
dezembro de 1993.
O Capitão Humberto José Sobrinho Alves
nasceu a 24 de novembro 1933 (Franco), foi
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais
de 11 de janeiro de 1980 a 10 de janeiro de

1994. Faleceu com 83 anos, a 26 de abril de
2017.
José Carlos Taveira nasceu a 29 de
dezembro de 1947, formou-se em
Engenharia Eletrotécnica, foi Presidente da
Câmara Municipal de Vinhais de 11 de
janeiro de 1994 a 2 de novembro de 2005.
Américo Jaime Afonso Pereira, nascido a 3
de outubro 1963, formado em advocacia
(Coimbra), é Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais desde 3 de novembro
de 2005.
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MUNICÍPIO DE VINHAIS RECONHECEU
PUBLICAMENTE PESSOAS E
INSTITUIÇÕES DO CONCELHO
A Cerimónia de Reconhecimento Público decorreu durante a tarde de 21 de
maio de 2017, no Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais. Nela, foram
distinguidas várias pessoas e instituições do concelho, nas mais diversas
áreas. Esta distinção é inteiramente justa pelo trabalho que, quer as pessoas,
quer as instituições, desenvolveram ao longo de muitos anos em prol deste
concelho, sempre com uma dedicação e um esforço notável, que merecem
este reconhecimento.
Pessoas e instituições reconhecidas
Padre Antero Jesus Gomes, Padre Alfredo Silva, Padre Luís Manuel Teixeira Morais, Padre Manuel
Gomes, Padre Manuel Rodrigues, Padre Paulo Pimparel, Padre Telmo Batista Afonso, Associação
Javalis do Asfalto, Centro Cultural e Social de Edral, Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora
do Carmo- Moimenta, Centro Social e Paroquial de São Genésio- Celas, Centro Social e Paroquial
de São Martinho na Ervedosa, Centro Social e Paroquial de Rebordelo, Centro Social e Paroquial
de Vale das Fontes, Centro Social e Paroquial de Vila Boa, Centro Social e Paroquial Santo AndréVilar de Lomba e São Jumil, Centro Social e Paroquial São Mamede de Agrochão, Centro Social e
Recreativo de Espinhoso, Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, Associação Artesanal de Vinhais,
Associação Cultural e Recreativa de Santa Eulália, Associação Cultural Grupo de Pauliteiros de
Sobreiró de Baixo, Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Agrochão, Associação Cultural,
Recreativa, Desportiva e Ambiental Raízes d’Aldeia, Associação de Jovens Rebordelenses,
Associação Recreativa e Cultural de Espinhoso, Associação Recreativa e Cultural de Ousilhão,
Associação Recreativa e Cultural de Vila Boa, Associação Recreativa e Cultural de Vinhais, Grupo
Cultural e Recreativo de São Tiago de Zido, ÁRBOREA, ANCSUB, Associação Desportiva Vinhais
Extreme, Delegação da Cruz Vermelha de Vinhais, Escola Secundária de Vinhais, Grupo Coral
Vinhaense, OPP, Proruris, Universidade Sénior de Vinhais e Veteranos do Futebol Clube de Vinhais.
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Américo Pereira ofereceu o livro “Capelas e Igreja - Vinhais“

Teresa Patrocínio, Américo Pereira e Vitor Branco no lançamento do livro “Capelas e Igrejas - Vinhais“

LANÇAMENTO DO LIVRO “CAPELA E IGREJAS VINHAIS“
No dia 21 de maio de 2017, no Centro
Cultural Solar dos Condes de Vinhais, e
integrado nas comemorações do Feriado
Municipal, foi apresentado o Livro “Igrejas
e Capelas de Vinhais”, uma publicação
da Câmara Municipal de Vinhais. A
apresentação da obra contou com Américo
Pereira, Presidente da Câmara Municipal de
Vinhais (CMV), Teresa Patrocínio, Museóloga
da CMV, responsável pela pesquisa e
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escrita dos textos, e Vítor Branco, Técnico
de multimédia da CMV, responsável pela
fotografia e paginação.
Trata-se de um livro de grande importância,
uma vez que, retrata muito bem a riqueza do
património religioso do concelho, bem como,
o investimento feito pelo município, ao longo
destes 12 anos, na preservação e melhoria
da maior parte das igrejas do concelho de
Vinhais.

Atuação do Grupo Coral Vinhaense

O auditório municipal encheu para assistir aos diversos espetáculos das
comemorações do Feriado Municipal
“Sem Filtro“, o monológo da
humorista Ana Bola, animou
a noite do feriado municipal
(20 de maio de 2017).

Peça de teatro “Variações sobre o Teorema de Clinto e as vantagens de uma espiga ao sol”
encenada pelo Grupo de Teatro S. João Bosco, no CCV, a 21 de maio de 2017
Fernando Pereira trouxe
o espetáculo “Lord of
the Voices – Um senhor
espetáculo”, ao Centro
Cultural de Vinhais, a 18 de
maio de 2017.
Fernando Pereira é
cantor e ator profissional,
considerado como
um fenómeno de
entretenimento, que imita
e canta as mais diferentes
estrelas nacionais e
internacionais.
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA SOBRE A VESPA DA GALHA
DO CASTANHEIRO
Decorreu, durante a manhã de 19 de maio
de 2017, uma conferência de imprensa sobre
a Vespa da Galha do Castanheiro. A Junta
de Freguesia de Edral foi o local escolhido
para esta sessão, que teve como principal
objetivo alertar o Ministério da Agricultura para
esta calamidade agrícola. Esta conferência
realizou-se naquela freguesia por ser das mais
afetadas do concelho, para além de ser uma
das que mais produz este fruto.
Luís Fernandes, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais (CMV), alertou para a
ausência de controlo sanitário nos viveiros,
responsabilidade do Ministério da Agricultura.
Frisou que a Câmara Municipal de Vinhais
conjuntamente com as Juntas de Freguesia
do concelho e a Arbórea têm feito um
grande investimento e envidado um esforço
superlativo para combater esta praga.
A estratégia delineada pelas três entidades
passa pela recolha dos galhos infetados
e dos ninhos das vespas assim como pela
comunicação dos focos encontrados à
Direção Regional de Agricultura e Pescas.
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Iria Maldonado, Presidente da Junta de Freguesia de Edral, e Luís Fernandes, Vice-presidente da CMV, na conferência de
imprensa realizada em Edral

Porém, são necessárias atividades adicionais
para garantir a eficácia total no combate à
Vespa da Galha do Castanheiro.
Depois deste esclarecimento, seguiu-se a visita
a um souto para que todos pudessem verificar
a existência deste problema.

Tendo em conta que a castanha é o
produto que mais sustenta a economia
neste concelho, é de extrema importância
a realização de ações para o combate e
erradicação desta praga, sendo que para
isso é fundamental o apoio do Ministério da
Agricultura.

UNIDADE MÓVEL DE
ATENDIMENTO DA
POLÍCIA DE PROXIMIDADE
ARMAS E MUNIÇÕES
ESTEVE EM VINHAIS
A Unidade Móvel de Atendimento (UMA) da
Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve
disponível em Vinhais nos dias 22 e 23 de
maio, na Praça do Município.
Uma vez que a PSP é a entidade competente
para licenciamento de armas e munições
do país, apesar de não possuir instalações
em todas as vilas ou cidades, foi criada esta
unidade para estar pelo menos dois dias em
cada localidade.
A UMA tem como objetivo atender os
cidadãos que residam afastados das
cidades com Esquadras de Polícia, dando
a possibilidade de fazer o licenciamento
de armas e explosivos, que pela sua idade
ou mobilidade reduzida tenham mais
dificuldades em efetuar maiores deslocações,
sobretudo transportando armas e munições.
Atendendo à importância deste tipo de ação,
o município associou-se à PSP, respondendo
positivamente aos pedidos feitos pela Força de
Segurança para poder ter a UMA em Vinhais.
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DEPUTADOS DO PARTIDO SOCIALISTA VISITARAM VINHAIS
Um grupo de deputados do Partido Socialista
foi recebido pelo Vice-Presidente e Vereadores
do município na manhã do dia 25 de maio de
2017, no Salão Nobre, da Câmara Municipal
de Vinhais (CMV). Esta visita integrava o
Programa das Jornadas Parlamentares que
decorreram entre os dias 25 e 26 de maio no
distrito de Bragança.
Luís Fernandes, Vice-Presidente da CMV,
aproveitou a oportunidade para sensibilizar
e alertar os deputados para a praga da
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Vespa da Galha do Castanheiro, que está
a contaminar grande parte dos soutos do
concelho.
Desta forma, Luís Fernandes usufruindo
da presença de alguns membros da
Comissão Parlamentar da Agricultura, pediu
aos deputados que, junto do Governo, e
principalmente do Ministério da Agricultura,
alertassem para a necessidade de tomar
medidas urgentes para as consequências
que advirão para os produtores de castanha,

devido a esta praga. Estas medidas deverão
passar por ajudas económicas no combate
à vespa ou medidas compensatórias. Referiu
ainda que tal situação já foi exposta pelo
município ao Ministério da Agricultura.
Durante esta visita, os deputados deslocaramse ao Parque Biológico de Vinhais e ao Centro
Interpretativo do Porco e do Fumeiro.

COMEMORAÇÃO
DO DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA
No dia 1 de junho, comemorou-se o Dia
Mundial da Criança com uma grande
festa organizada pela Câmara Municipal
de Vinhais para as crianças do concelho.
Cerca de 350 alunos, a frequentar desde o
pré-escolar até ao 6º ano do Agrupamento
de Escolas e da Santa Casa da Misericórdia
de Vinhais, participaram num evento cheio
de animação, alegria, música, entre outras
atividades lúdico-desportivas.
A CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens), o Agrupamento de Escolas e a
Junta de Freguesia de Vinhais juntaram-se
à autarquia na organização deste evento,
contando ainda com o apoio dos Bombeiros
Voluntários de Vinhais, que disponibilizaram
uma ambulância no recinto, assim como a
cooperação do Centro de Saúde.

Américo Pereira acompanhou as atividades preparadas para a Comemoração do Dia Mundial da Criança

As atividades decorreram no Parque Verde
de Artes e Ofícios, em Vinhais, dia 1 de junho,
quarta-feira, desde as 9h00. Entre insufláveis,
barraquinhas diversas, jogos variados, pinturas
faciais, música e dança, a animação esteve
garantida. Este ano, a GNR participou com
uma demonstração do trabalho com cães,
bem como com cavalos.
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VINHAIS COM MAIS DE MEIO MILHÃO DE EUROS PARA PROMOVER
E REJUVENESCER O SECTOR AGROALIMENTAR
A Associação Nacional de Criadores de
Suínos de Raça Bísara (ANCSUB) conseguiu
a aprovação de um projeto, no âmbito do
Programa Operacional Regional do Norte
2020, num montante de financiamento de
534.699,30 euros. Com o projeto “Apoio ao
Empreendedorismo do Setor Agroalimentar
em Terras de Trás-os-Montes” pretende-se
fomentar o espírito empresarial na região,
mais concretamente no que diz respeito à
produção de fumeiro de Vinhais IGP.
O projeto, que é uma aposta da ANCSUB com
o apoio da Câmara Municipal de Vinhais,
permitirá concretizar uma estratégia de
valorização dos produtos agroalimentares de
Vinhais, em especial do fumeiro, através do
apoio às empresas do setor agroalimentar
e criação de novas empresas, da inovação
dos produtos endógenos, da qualificação
dos empresários do setor agroalimentar e do
aumento da comercialização e exportação
de produtos e da dinamização e promoção
do turismo gastronómico.
De acordo com a Secretária Técnica da
ANCSUB, Carla Alves, a aprovação deste
projeto reveste-se de uma grande importância
para um concelho onde a produção
de fumeiro continua a ser um dos mais
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importantes setores económicos.“Vinhais é um
território rural, onde a agricultura é o suporte
socioeconómico da população e a produção
de fumeiro tem de continuar e ser encarada
como uma alternativa de criação da própria
empresa e do próprio emprego”, considera a
responsável por aquela associação.

A implementação do projeto vai ter início já no
presente ano e prolonga-se até 2019. O Norte
2020 trata-se de um instrumento financeiro
que tem como objetivo o desenvolvimento
regional do Norte de Portugal.

VIAGEM DE
AUTARCAS E
RESPONSÁVEIS
INSTITUCIONAIS
DE VINHAIS
Nos dias 3 e 4 de junho, a Câmara
Municipal de Vinhais organizou
uma viagem com uma delegação
de autarcas e de responsáveis
institucionais do concelho,
nomeadamente, das associações de
agricultores.
O objetivo foi o conhecimento e a
troca de experiências com outros
produtores de explorações agrícolas
e pecuárias do norte do país, com
especial destaque para a produção
hortícola, frutícola e a produção de
raças autóctones, nomeadamente da
raça serrana e bísara.

Autarcas e responsáveis institucionais visitaram a Cooperativa Agrícola de Penafiel

Plano de Viagem
Murça: Casa Agrícola Cardoso Melim -Visita a uma
exploração de cabras serranas

tem atualmente 64 porcas reprodutores inscritas no Livro
Genealógico (LG).

Esta exploração com 230 cabras dedica-se à produção de
leite para queijo de cabra transmontano com Denominação
de Origem Protegida (DOP) e de cabrito que comercializa
através da Cooperativa de Produtores de Cabrito de Raça
Serrana (CAPRISSERRA).

Penafiel: Cooperativa Agrícola de Penafiel

Amarante: Visita a uma exploração de Porco Bísaro em
camping

Régua: Visita à Quinta de Marrocos e prova de vinhos

Joana Leitão Duarte, associada da Associação Nacional
de Criadores de Suínos da Raça Bísara (ANCSUB), é
proprietária de uma exploração que abriu há 2 anos e que

Conhecer o projeto “Da Nossa Terra”, que é um exemplo
de um circuito curto de comercialização de produtos
agroalimentares.
Penafiel: Visita a uma exploração de Kiwis
A Quinta de Marrocos é uma das mais antigas do Douro,
onde a produção vitivinícola já se faz há mais de quatro
gerações. Neste local, produzem-se alguns dos vinhos do
Porto e do Douro.
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VINHAIS
ACOLHEU A
5ª GALA DE
PRÉMIOS DO
DESPORTO
GRUPO PRESS NORDESTE
Foram distinguidos os melhores atletas e
clubes do distrito de Bragança nas seguintes
modalidades: natação, basquetebol, voleibol,
ténis de mesa, kickboxing, artes marciais,
ciclismo, atletismo, futsal e futebol.

Luís Fernandes, vice-presidente da CMV, na 5ª Gala de Prémios do Desporto

A representar o município estiveram Luís
Fernandes, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais, Salvador Marques,
Vereador da CMV e Horácio Afonso,
Ppresidente da Assembleia Municipal de
Vinhais.
Rui Manuel Mouta, Susana Madureira e Paulo Afonso, do
Grupo Press Nordeste, apresentaram a Gala
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AMÉRICO PEREIRA PROMOVEU TRÁS-OS-MONTES
NA AMÉRICA DO SUL
Américo Pereira, em representação da CIM
TTM, viajou à América do Sul, de 10 a 20 de
junho de 2017, para promover a região de
Trás-os-Montes.
Esta iniciativa decorreu no âmbito do projeto
“O Douro à Volta do Mundo - Magellan World”,
desenvolvido pela Associação de Empresários
Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR).
A viagem teve três momentos importantes, a
primeira paragem foi em Montevideu (Urugai),
a segunda em Buenos Aires (Argentina) e
terminou em São Paulo (Brasil), no Porto de
Santos, a bordo do Navio Escola Sagres da
Marinha Portuguesa.

Américo Pereira, em representação da CIM-TTM, promoveu Trás-os-Montes a bordo do Navio Escola Sagres da Marinha
Protuguesa, em São Paulo

Para promover este território foram levados
vários folhetos/filmes informativos de toda a
região, realizaram-se exposições de fotografias,
momentos de degustação dos produtos de
Trás-os-Montes, entre outros.
Para além, de Américo Pereira, estiveram o
Presidente e Vice-Presidente da AETUR, vários
empresários, jornalistas e o Diretor do Museu
do Douro.
Degustação dos produtos de Trás-os-Montes, a bordo do
Navio Escola Sagres da Marinha Protuguesa, em São Paulo

Exposição de fotografia em Montevideu (Uruguai)
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SARAU CULTURAL
E FESTAS DE FINAL
DE ANO LETIVO
O Sarau Cultural e as festas de final de ano letivo
dos vários níveis de ensino, do Agrupamento de
Escolas de Vinhais e da Santa Casa da Misericórdia
decorreram de 13 a 23 de junho, no Centro Cultural
Solar dos Condes de Vinhais (CCV).
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Audição de fim de época - Escola Municipal de Música
Teatro dos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Vinhais

Festa final de ano letivo da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais
Sarau Cultural - Atuação dos alunos do curso profissional

Teatro
representado
pelos alunos do
Pré-escolar do
Agrupamento
de Escolas de
Vinhais
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VINHAIS PARTICIPA NA FIN - FEIRA & FÓRUM
INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS
O Município de Vinhais em colaboração com
a Proruris Vinhais está a participar na FIN - Feira
& Fórum Internacional de Negócios.
Para além do stand institucional, estão dois
produtores/empresas de fumeiro do concelho
representados em stands individuais: Vifumeiro
e Sabores do Tuela.
A FIN pretende impulsionar o estabelecimento
de parcerias e protocolos de cooperação
entre os vários intervenientes com vista à
concretização de negócio e incremento das
trocas comerciais entre os blocos regionais
representados.
Este evento pretende dar uma oportunidade
às empresas portuguesas para aumentarem
as suas exportações e expor a excelência dos
seus produtos e serviços ao mundo.

Américo Pereira, Presidente da CMV, e Carlos Silva, Presidente da PRORURIS. E.M com
empresários
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AMÉRICO PEREIRA FALOU SOBRE A IMPORTÂNCIA
DAS RAÇAS AUTÓTONES
Américo Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais, participou no dia 23 de
junho de 2017, no Congresso Nacional de
Suinicultura, no painel sobre a importância
das raças autóctones na estratégia de
desenvolvimento local.
O certame, que decorreu no Cartaxo a 22
e 23 de junho, abordou os assuntos mais
pertinentes afetos à suinicultura nacional.
A discussão de trabalhos foi dividida em
5 painéis, cada um deles de elevada
importância para o desenvolvimento da
suinicultura, sendo os dois primeiros dedicados
à sanidade animal.
No primeiro painel foram debatidas estratégias
para a redução do uso de antibióticos na
produção suinícola. Seguindo-se o painel
sobre o Plano de Controlo e Erradicação
da Doença de Aujeszky que continua a ser
indubitavelmente uma grande preocupação
neste ramo, e que teve a presença de todos os
gestores regionais do plano a fim de conhecer
a realidade do país.
No dia 23, o programa contou com uma das
maiores riquezas patrimoniais de Portugal:
as raças autóctones, onde intervieram os

Américo Pereira participou no VIII Congresso Nacional de Suinicultura, no Cartaxo

Presidentes de Câmara que mais têm feito
pela promoção das raças suínas autóctones
do nosso país, painel onde se integrou o
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais,
Américo Pereira.

O comércio internacional também foi um dos
protagonistas deste encontro, com o exemplo
espanhol (3º maior exportador mundial) e
as intervenções das autoridades sanitárias e
comerciais do país.
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REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE A VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO

Carlos Silva (PRORURIS.E.M.), Luís Fernandes (CMV), Ana Paula Carvalho (DGAV), Maria Manuel Mesquita (DRAPN) e Albino Bento (IPB)
Decorreu, no Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais, uma reunião de trabalho
organizada pela Câmara Municipal de
Vinhais com o objetivo de definir uma
estratégia clara no combate à Vespa da
Galha do Castanheiro.
Esta reunião, aberta à comunidade em
geral, contou com um painel de oradores
especializados no tema, constituído pela
Subdiretora Geral da DGAV- Engenheira
Ana Paula Carvalho, a Engenheira Maria
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Manuel Mesquita (Representante da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte) e
o Professor Albino Bento (Instituto Politécnico
de Bragança). A autarquia fez-se representar
pelo Vice-Presidente, Professor Luís Fernandes,
estando também presente o Engenheiro
Carlos Silva, Presidente do Conselho de
Administração da Proruris e o Engenheiro Abel
Pereira da Arbórea.
Assim, ficou decidido que estas entidades irão
trabalhar em conjunto, e a estratégia definida

passa pela monitorização dos locais onde
existe a vespa, pela aquisição em outubro/
novembro dos parasitoides para efetuar as
largadas nos locais em que serão necessárias
(início previsto em 2018).
Tendo em atenção a importância da
castanha na economia do concelho de
Vinhais, continuará a existir por parte do
município toda a disponibilidade para ajudar
no controlo desta praga que ameaça tão
importante cultura para os vinhaenses.

Américo Pereira, Amável Rodrigues e Martinho Martins no descerramento das placas de inauguração dos arruamentos e da ampliação do Centro de Convívio de Melhe

OBRAS FORAM
INAUGURADAS
EM MELHE

A aldeia de Melhe, do concelho de Vinhais,
esteve em festa no passado sábado (24 de
junho de 2017), com as inaugurações dos
Saneamentos/Arruamentos e da Ampliação
do Centro de Convívio.

custo total com a remodelação da rede de
águas, os saneamentos, os arruamentos e a
ampliação do centro de convívio foi de 252
mil euros.

Américo Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Vinhais, referiu que as obras que
estavam a ser inauguradas são de grande
importância para a população, o que deixa
o executivo satisfeito pela sua realização. O
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FEIRA DOS
PRODUTOS
DA TERRA
ERVEDOSA

A Feira dos Produtos da Terra decorreu durante
o dia 25 de junho de 2017, em Ervedosa.
Após a abertura oficial, seguiu-se a visita do
executivo municipal aos stands.
Durante a manhã, foi inaugurado o “Largo
da Praça”, onde estiveram Américo Pereira,
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais,
Luís Fernandes, Vice-Presidente da CMV,
Salvador Marques, Vereador da CMV e Adérito
Machado, Presidente da Junta de Freguesia,
acompanhado pela sua equipa.

Américo Pereira, Luís Fernandes, Adérito Machado e membros da Junta de Freguesia de Ervedosa na inauguração do Largo
da Praça

Américo Pereira e Adérito Machado inauguraram o Largo
da Praça
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VINHAIS FOI CONSIDERADO UM DOS MELHORES
MUNICÍPIOS PARA VIVER
A Câmara Municipal de Vinhais (CMV)
recebeu a 27 de junho de 2017, na Faculdade
de Psicologia, da Universidade de Lisboa,
a Menção Honrosa de Melhor Município
para Viver, atribuído pelo Instituto de
Tecnologia Comportamental. Esta entidade
realiza anualmente este concurso, onde as
autarquias concorrem com projetos que
“promovam e fomentem a Qualidade de Vida
nos Municípios Portugueses”, dividido em três
domínios: ambiente, economia e social.
Américo Pereira, Presidente da CMV, recebeu
este prémio na “Conferência - Melhores
Municípios para Viver”, com o projeto no
domínio social,“Enfermagem, Fisioterapia e
Animação Social no concelho de Vinhais”.
Vinhais foi o único concelho do distrito de
Bragança a ser distinguido.
Desde a implementação deste projeto que a
qualidade de vida da população aumentou,
indo ao encontro das necessidades
específicas dos habitantes do concelho de
Vinhais.
O bem-estar dos munícipes sempre foi uma
das maiores preocupações do executivo

Américo Pereira recebeu a Menção Honrosa de Melhor Município para Viver, em Lisboa

municipal, estando na linha da frente no que
diz respeito aos cuidados de saúde, bem
como ao incremento de respostas sociais do
concelho transmontano, que viu o seu número
aumentar significativamente nos últimos anos.

Recordemos que, em 2014, o município foi
distinguido pela Universidade do Minho,
como “Município do Ano 2014”, onde foram
reconhecidas as boas práticas em projetos
implementados pelas autarquias.
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ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL OFERECERAM TRABALHOS EM BARRO

Roberto Afonso (CMV) recebeu os alunos, professores e
representantes do IEFP no CCV

Luís Fernandes (CMV) com os alunos e professores do curso de Oleiro e representantes do IEFP, no CIPF
Os formandos e professores do curso de
“Oleiro/a 03” de 2017, do IEFP - Instituto
do Emprego e Formação Profissional, I.P.,
ofereceram vários trabalhos ao Centro
Interpretativo do Porco e do Fumeiro (CIPF)
e ao Centro Cultural Solar dos Condes de
Vinhais (CCV).
Os trabalhos manuais feitos em barro tinham
como tema o “Ciclo da matança do porco”,
tendo sido entregues ao CIPF e ao CCV pratos
com os brasões de cada freguesia e as figuras
tradicionais do concelho de Vinhais (caretos, o

46 | VIVER VINHAIS

diabo e a morte).
Este tipo de curso do IEFP (Instituto do
Emprego e Formação Profissional) tem como
objetivo proporcionar às pessoas que se
encontram em situação de desemprego o
desenvolvimento da sua formação e melhorar
o seu currículo.

Pratos com os brasões de cada freguesia e figuras tradicionais
do concelho de Vinhais

Entre a oferta formativa, encontram-se áreas
diversas, desde a eletrónica à contabilidade,
da química à administração, da informática à
hotelaria, da saúde ao comércio, entre outras.
O Ciclo da Matança está exposto no CIPF

O 2º Encontro de Universidades Séniores do Nordeste contou com várias atuações das entidades
presentes

2º ENCONTRO DE UNIVERSIDADES
VINHAIS RECEBEU O 6º ENCONTRO
SENIORES DO NORDESTE
INTER-REGIONAL DE ESCOLAS DE BTT
REALIZOU-SE EM VINHAIS
O 2º Encontro de Universidades Séniores do Nordeste decorreu a 17
de junho de 2017 no Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais.

O 6º Encontro Inter-Regional de Escolas de BTT - Zona A realizou-se
durante a manhã de 25 de junho, em Vinhais, contando com a
participação de 150 ciclistas de dez escolas do norte do país.

Estiveram em palco cerca de 200 participantes que partilharam os
seus conhecimentos em mais uma tarde de convívio.
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO DO CONCELHO DE VINHAIS
se enquadram na respetiva área de
intervenção, assegurando a transmissão da
informação adequada e conveniente aos
diferentes elementos representantes das
Parcerias no NLI.

1
O Rendimento Social de Inserção é uma
medida de política social de combate à
pobreza e exclusão social, que tem como
principal objetivo assegurar aos cidadãos
e respetivos agregados familiares recursos
que contribuam para a satisfação das
suas necessidades básicas e para o
favorecimento de uma progressiva inserção
social, laboral e comunitária.
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O Núcleo Local de Inserção do concelho
de Vinhais é constituído por Representantes
de diversos setores de intervenção
(Segurança Social, Emprego e Formação
Profissional, Educação, Saúde, Câmara
Municipal, Santa Casa da Misericórdia e
CPCJ), a quem compete acompanhar
o desenvolvimento das ações previstas
nos contratos de inserção (CI), que

Para o ano de 2017, o NLI mantém o
seu objetivo primordial: a promoção
da igualdade de oportunidades na
facilitação da real inserção social dos
beneficiários da medida de política social
RSI, nomeadamente: através da integração
no mercado de trabalho ou em programas
de cariz social (CEI + ou atividades
socialmente úteis); educação e formação
de adultos em atividades florestais e
cinegéticas, artesanais e saúde; cidadania
e qualificação educativa: promovendo
o términus do absentismo e abandono
escolar; a educação parental e hábitos
de vida saudáveis e de saúde. Igualmente
terão acesso a apoio alimentar aqueles AF
mais desfavorecidos e que se enquadrem
na legislação e normativos em vigor:
Programa Operacional de Apoio às Pessoas
mais Carenciadas - POAPMC (ex-PCAAC e
FEAC) e cantinas sociais; bem como a nível
habitacional nos regulamentos municipais;

2
nas prestações e serviços de solidariedade
e segurança social; e no acesso a direitos
e deveres de cidadania, sociais, saúde,
económicos e culturais.
O NLI tem ainda como missão:
•

Promover a reflexão sobre as
problemáticas existentes na sua área
de abrangência (concelho de Vinhais);

•

Promover a rentabilização dos recursos
e respostas sociais locais;

•

Dinamizar e responsabilizar as
parcerias, comprometendo-as na

execução e monitorização das ações
contratualizadas nos contratos de
inserção;
•

Identificar os constrangimentos e
potencialidades locais, com vista
ao desenvolvimento de respostas
adequadas às necessidades detetadas
no trabalho com os beneficiários e
seus agregados familiares, em parceria
com o CLAS (Conselho Local de Ação
Social)da Rede Social.

3

1 - Ação de Sensibillização “Prevenção no
âmbito do Alcoolismo - A minha vida tem
sentido“, realizou-se a 15 de maio de 2017, na
Santa Casa da Misericórdia de Vinhais
2 - Ação de Sensibillização “Prevenção no
âmbito do Alcoolismo - A minha vida tem
sentido“, realizou-se a 29 de maio de 2017,
em Rebordelo.
3 - Ação de Sensibilização “Cuidados de
Higiene Pessoal e Hábitos de Vida Saudável“
decorreu a 29 de março de 2017, na Santa
Casa da Misericórdia de Vinhais
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MAIS DE 3000 PESSOAS MARCARAM
PRESENÇA NO XI ENCONTRO DE GERAÇÕES
O Largo do Santo António em Vinhais, serviu
de palco para o XI Encontro de Gerações
do Concelho de Vinhais, que teve lugar a 2
de julho de 2017.
Esta festa, reúne os vinhaenses residentes
no concelho e aqueles que apesar de
estarem a viver fora, aproveitam este dia
para ver, rever e conviver com amigos
e familiares. Cerca de 3000 pessoas,
marcaram presença este ano neste que é
um dos maiores eventos do concelho.
A iniciativa promovida pela Câmara
Municipal de Vinhais, visa quebrar o
isolamento e possibilitar o convívio entre as
diversas gerações.
A festa inicia com a receção aos
participantes, seguida de uma missa
campal, presidida pelo Pároco da Freguesia
de Vinhais, Luís Morais. Terminada a missa,
decorreu o almoço convívio, sempre com
muita alegria e diversão. O espetáculo
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Musical ficou a cargo do Quim Barreiros, um
grande baile cheio de animação.
A organização contou ainda com o apoio
das Junta e Uniões das várias freguesias do
concelho.
É sem dúvida, um dia de grande animação,
partilha e amizade.
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E SE A ÁGUA ACABAR?

POUPAR ÁGUA É URGENTE

AS RESERVAS DE ÁGUA ATINGIRAM NÍVEIS MUITO BAIXOS.
A SUA COLABORAÇÃO É ESSENCIAL PARA QUE A ÁGUA CONTINUE A CORRER.
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POUPAR ÁGUA É IMPORTANTE
DEPENDE DE TODOS NÓS
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VIVER
VINHAIS

EXPOSIÇÕES
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EXPOSIÇÃO “TRINCA-SECOS - UM MUNDO A DESCOBRIR“
“Trinca Secos – Um mundo a descobrir” é
uma exposição itinerante que pretende
“incentivar o consumo dos frutos secos, mas
também fornecer informação pertinente
sobre estes a nível nutricional, botânico e
científico.”
É organizada no âmbito do projeto “Portugal
Nuts“, do Centro Nacional de Competências
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dos Frutos Secos (CNCFS), com a
colaboração do Centro de Ciência Viva de
Bragança.
Para além dos painéis informativos sobre seis
tipos de frutos secos (alfarroba, amêndoa,
avelã, castanha, noz e pistácio), a exposição
continha ainda jogos que permitiam
aprofundar o conhecimento, especialmente

dos mais novos, assim como incentivar o
consumo dos mesmos.
A exposição esteve aberta ao público de 1 a
25 de abril de 2017, no foyer inferior do Centro
Cultural Solar dos Condes de Vinhais.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

CAMPANHA DE
DINAMIZAÇÃO
CULTURAL DO MFA:
OPERAÇÃO GUARDA E
NORTE-NOROESTE, DE
MANUEL BRITO
O autor das fotografias, Manuel Brito, esteve em Vinhais na inauguração da exposição, que decorreu a 3 de abril de 2017

A Exposição de Fotografia de Manuel Brito
“Campanha de Dinamização Cultural do
MFA: Operações Guarda e Norte-Noroeste”
(Centro de Documentação 25 de Abril da
Universidade de Coimbra) esteve de 3 de
abril a 15 de maio, na Sala do Relógio, do
Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais .
Manuel Brito esteve em Vinhais em
1975, participando nas Campanhas de
Dinamização Cultural do Movimento das
Forças Armadas (MFA). Aproveitando o
momento fez vários registos fotográficos
que, posteriormente, doou ao Centro de
Documentação 25 de Abril da Universidade
de Coimbra.
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“DE NADA” A Ana faz.
A Ana DE NADA faz Arte.
Arte faz DE NADA.
E como o faz só ela sabe, mas faz DE NADA Arte.
Com paixão e determinação, Ana envolve-se na criação,
para DE NADA fazer Arte. Conta histórias, que DE NADA, do
passado, faz presente, e DE NADA faz futuro.
DE NADA, Motiva-se, seduz-se e transforma memórias DE
NADA em Arte.
Texto de Laura Castro

“DE NADA“, DE ANA FERNANDES
A exposição “De Nada”, de Ana Fernandes, foi
inaugurada no feriado municipal deste ano.
Ana Fernandes é vinhaense e é uma das
personalidades mais vincadas no panorama
das artes e do design contemporâneo
português.
Dedica-se à escultura e ao design de joias e
de objetos, utilizando em cada peça diversas
matérias, das mais pobres às mais nobres,
preciosas ou não. A sua obra faz parte de
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coleções nacionais e internacionais.
“De Nada” reúne um conjunto de obras
de arte, de diferentes materiais, e esteve na
sala do relógio, do Centro Cultural Solar dos
Condes de Vinhais, até 27 de julho de 2017.

AMADEO DE SOUZA CARDOSO HOMENAGEADO PELOS ALUNOS E
PROFESSORES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VINHAIS
Os alunos e professoras de Educação Visual
do 2º e 3ºciclos do Agrupamento de Escolas
de Vinhais fizeram uma homenagem a
Amadeu de Souza Cardoso, recriando várias
obras do pintor português.
Amadeo de Souza Cardoso nasceu em
Amarante, a 14 de novembro de 1887 e
faleceu, com apenas 30 anos, a 25 de
outubro de 1918, em Espinho. Pertenceu à
primeira geração de pintores modernistas
portugueses, destacando-se pela qualidade
excecional da sua obra e pela relação que
criou com as vanguardas históricas do início
do século XX.

A exposição esteve aberta ao público desde
o Sarau Cultural (13 de junho de 2017) até
18 de julho em vários espaços do Centro
Cultural Solar dos Condes de Vinhais.

“Os olhos são para ver,
e o que eles vêem só o
desenho o sabe.”
Almada Negreiros
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PERSONALIDADES
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PE. FRANCISCO
ALBERTO FERREIRA
Ser padre é saber dar sem receber. É um ser abençoado. Alguém que Deus
escolhe para ser o mensageiro dos seus desígnios.
Ser padre não é fácil… Exige um coração puro e disposto a amar ao próximo
como a si mesmo.
Ser padre é dedicar a vida aos fiéis, acolher os pecadores, orientar e
acompanhar as pessoas, os que precisam mais e os que precisam menos…
Ser padre é ser um Homem de graça divina, mover a sua vida e a sua atividade
em torno da fé e transmiti-la aos seus paroquianos…
Ser padre é ser o “Pai Espiritual” de quem o ouve mas nem sempre escuta,
estando presente para se fazer ouvir e escutar quando necessário….
Ser padre é um ser que mesmo não esperando nada, precisa de
amor, de apoio, de compreensão…
Ser padre é estar sujeito a tentações, fraquezas e também
emoções e sentimentos e mesmo assim ser forte e passar
as dificuldades com uma fé inquebrável…
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Capela da Senhora da Ponte, em Fresulfe

Nasci em Santa Cruz, pelo batismocertidão, a 8 de dezembro de 1946. Fui
batizado a 20 de dezembro do mesmo
ano, pelo Padre Fernando Fróis e pelo
registo civil a 22 de dezembro de 1946.
O meu pai era José Manuel Ferreira, de
Travanca e a minha mãe, natural de Santa
Cruz, chamava-se Faustina Garcia.
Sou o mais novo de 16 irmãos, alguns já
faleceram.
Frequentei a Escola Primária de Santa
Cruz, agora Casa do Povo e o exame da 4ª
Classe fiz em Vinhais. Foi minha professora

primária a Dona Albertina Freire, da
Moimenta.

Nova realizou-se em Santa Cruz, a 8 de
agosto de 1971.

Entrei para o 1º ano do Seminário em
setembro de 1959. Depois, no 3º ano até
ao 8º ano antigo, estive em Bragança.
Nesse ano, em 1967 visitámos Fátima e o
Papa Paulo VI, já beato. Estudei Teologia
em Braga, no Seminário Conciliar e
terminei em Bragança com os Reitores
Monsenhor Jerónimo Pires, Dr. Pinela e
Padre Sobrinho Alves.

No mesmo ano, fui nomeado Pároco
de Alimonde, Vila Boa, Ousilhão, Nunes,
Romariz e Travanca.

Fui ordenado sacerdote em 1 de agosto
de 1971, no Seminário de Vinhais. A Missa

A 11 de agosto de 1974, tomei posse das
aldeias todas de Lomba, desde São Jomil
à Cisterna, de onde guardo excelentes
experiências.
Em 1984, tornei-me Pároco de Vila Verde,
Prada, Paçó, Quintela, Soeira, Fresulfe,
Mofreita e Santa Cruz.
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O meu lema de ordenação sacerdotal e Missa Nova é:
“Quero ser Padre para amar tudo o que o mundo ama, espera e
sofre, a fim de que todos se sintam felizes.
Para mim, viver é Cristo.”
Em 2000, das freguesias anexas a
Moimenta e Montouto.
Fui ainda Pároco de Vilar dos Peregrinos
de feliz recordação e Vila Boa de
Ousilhão.
Nestes 45 anos de sacerdote, visitei
Itália (Roma e Assis), muitas cidades de
Espanha, Lourdes e a Terra Santa (em
2000).
Fiz oito viagens ao Brasil (São Paulo, Rio
de Janeiro, Santos, Belo Horizonte, Minas
Gerais e Ouro Preto).
Em 1988, começámos a construir a
Capela da Senhora da Ponte, em
Fresulfe, com a preciosa colaboração
da Câmara Municipal de Vinhais, com
os Presidentes Sobrinho Alves, José
Carlos Taveira e Américo Pereira, bem
como, Francisco Lopes, de Dine, as
Juntas de Freguesia e as Paróquias.
Nunca gostei de ser pároco de vilas e
cidades.
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Outrora, residia em Vinhais, onde dei
aulas de Música, Língua Portuguesa e
Religião e Moral.
Agradeço aos colegas sacerdotes,
vivos e já falecidos, tudo o que tenho
aprendido.
Admirava o Papa João Paulo II, com
quem celebrei em 1982, no Vaticano,
juntamente com sete mil sacerdotes de
todo o mundo.
Tinha grande respeito pelo Papa Bento
XVI, um grande Teólogo. Admiro o Papa
Francisco que nos vem recordar o
testemunho de Cristo e São Francisco
de Assis.
Vinhais, fevereiro de 2017
Padre Francisco Alberto Ferreira

Américo Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

Meu caro Padre Ferreira,
Há uns meses, no Boletim Municipal, dediquei umas linhas ao caráter, bondade e exemplo de homem que foi o saudoso Padre
Telmo.
Nesta rubrica do Boletim, distinguimos qualquer pessoa ou instituição, desde que seja especial. O meu amigo Padre Ferreira é de
facto uma pessoa especial.
Amigo, tolerante, bem-disposto. Recentemente doou a sua biblioteca à Câmara Municipal de Vinhais. Podia não o ter feito. Tinha o
direito de dar aos seus livros qualquer destino.
Mas fez a opção mais acertada. Reconheceu e reconhece a importância da instituição Câmara Municipal. Bem-haja meu amigo.
Deixo-lhe o forte desejo para que, durante muitos e longos anos, possamos contar com o seu empenho, simpatia e amizade.
Forte abraço meu caro Padre Ferreira.

Américo Pereira
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PELAS FREGUESIAS
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AGROCHÃO
1 - Arranjo do largo da igreja

1

CANDEDO
1 - Construção de canais de rega
2 e 3 - Asfaltamento das ruas em Espinhoso
4 - Construção de muro de suporte de
terras e respetivo passeio.
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1

3

4

2
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1

CELAS
1 - Colocação do telhado da Sede da
Junta de Freguesia de Celas
2 - Calcetamento das ruas em Mós de
Celas
3 - Construção de passeios em Celas
4 - Limpeza de caminhos rurais
5 e 6 - Asfaltamento em Mós de Celas
7 - Ampliação do tanque de regadio em
São Cibrão

1
4
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2
5

3
6

7
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EDRAL

2

3

1 e 2 - Toponímia (portas e ruas)
em Frades de Lomba
3 - Limpeza do espaço envolvente
da escola - Frades de Lomba
4 - Arranjo do largo da capela de
Santa Catarina - Brito de Lomba
5 - Construção de passeio no largo
de Edral
6 - Limpeza das bermas

1
4
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5

6
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ERVEDOSA

1

1 - Asfaltamento das ruas - Ervedosa
2 - Abertura de corta-fogos - Ervedosa
3 - Pintura de igreja - Falgueiras
4 - Colocação de iluminação LED
5 - Construção de pontão - Ervedosa
6 e 7 - Arranjo exterior da igreja - Soutilha

4
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2

5

6

3

7
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PAÇÓ

1

1 - Beneficiação do cruzamento em Paçó
2 - Limpeza de caminhos
3 - Construção de muro de suporte de
terras e colocação de paralelos
4 - Colocação de tubos e manilhas para
melhorar o regadio

3
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4

2

REBORDELO
1 - Construção do pavilhão desportivo e
arranjo da escola primária em Rebordelo

1
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SANTALHA

1

2

1 - Construção de bar para eventos em
Penso
2- Restauração do forno/forja
comunitária - Contim
3 - Saneamentos em Seixas
4 - Reservatório de água - Penso
5 - Limpeza das bermas e caminhos
rurais
6 - Arranjo da capela e zona envolvente
em Contim
7 - Conclusão do bar da festa - Santalha

4
5
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6

3

7
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UF QUIRÁS E
PINHEIRO NOVO
1 - Colocação de paralelos nas
bermas em Quirás
2 - Reconstrução de fonte Cisterna
3 - Arranjo urbanístico no Largo
da Festa - Vilarinho de Lomba

3
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1

2

VILAR DOS
PEREGRINOS

2

1 - Calcetamento das ruas
2 e 3 - Marcação da estrada e colocação
de sinais verticais

1

3
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1

2
4

PENHAS JUNTAS
1 e 2 - Beneficiação dos arruamentos e
das bermas - Brito de Baixo
3 - Limpeza de caminhos rurais
4 - Asfaltamento das ruas e beneficiação
das bermas em Penhas Juntas
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3

1

2
3

4

VILA VERDE
1 - Construção de muro de suporte de
terras em Prada
2 - Colocação de grades de proteção em
Vila Verde
3 - Construção de pontão - Vila Verde
4 - Construção de armazém - Vila Verde
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VALE DAS FONTES

1

1 - Conclusão da construção de
um largo
2 - Construção de muro de suporte
de terras

2

VILAR DE OSSOS
1 - Construção de muro de suporte
de terras em Zido
2 e 3 - Substituição de condutas de
água e rede de saneamentos em
Lagarelhos
4 - Constução de muro de suporte de
terras em Vilar de Ossos
5 - Construção de muro de suporte
de terras em Zido
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3

1

2

4

5
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1

2

5

VILAR SÊCO
1 - Colocação de iluminação LED
2 - Ampliação do cemitério - Gestosa
3 e 5 - Limpeza de caminhos em toda
a freguesia (Passos de Lomba, Vilar
Sêco e Gestosa)
4 - Reservatório de água em Vilar
Sêco
6 - Pintura do cemitério em Vilar Sêco
7 - Ampliação do cemitério - Vilar
Sêco
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3

6

4

7

VIVER VINHAIS | 89

UF CUROPOS E
VALE DE JANEIRO
1 - Beneficiação da escola - Valpaço
2 - Abertura de caminho e construção
de muro de suporte de terras - Valpaço

2
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1

UF NUNES E
OUSILHÃO

1

1 - Arruamentos em Ousilhão
2 e 3 - Obras no edifício da Junta de
Freguesia/Casa do Povo em Ousilhão

2

3
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1

2
4
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UF MOIMENTA E
MONTOUTO
1 e 2 - Construção de lanços de escadas, na Igreja de
Montouto
3 e 5 - Alargamento de caminhos rurais, entre Moimenta e
Montouto
4 - Limpeza do espaço envolvente da Ribeira d’Anta,
Moimenta
6 - Constução de tanque em Vilarinho da Touças

3
5

6
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UF SOBREIRÓ
DE BAIXO E
ALVAREDOS

1

1 - Saneamentos - Alvaredos
2 - Asfaltamento e calcetamento
das ruas - Alvaredos

2
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UF FRESULFE, SOEIRA E
MOFREITA
1 - Pavimentação da E.M. do Cruzamento
de Fresulfe a Soeira
2 - Limpeza de caminhos
3 - Restauro e beneficiação da Igreja de
Fresulfe
4 - Marcação da E.M. do cruzamento de
Fresulfe a Soeira e colocação de sinais
verticais

1

2
3

4
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UF TRAVANCA E SANTA
CRUZ
1 - Beneficiação de tanques - Travanca
2 - Arranjo do telhado da antiga Junta de
Freguesia de Santa Cruz
3 - Construção de reservatórios de água em Santa
Cruz
4 - Obras de beneficiação do cemitério em
Travanca
5 - Conclusão do arranjo urbanístico em Travanca
6 - Calcetamento das bermas - Santa Cruz
7 - Arranjo da cozinha da Casa do Povo de
Travanca

5
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1

2

3

4
6

7
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UF VILAR DE
LOMBA E SÃO
JUMIL

1

1 - Construção de pavilhão multiusos
em Vilar de Lomba
2 - Conclusão do Centro de Convívio
em Ferreiros
3 - Alargamento do largo - São Jumil
4, 5 e 6 - Asfaltamento e arruamentos
em Ferreiros

2
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3

4

5

6
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TUIZELO

1

1 e 2 - Marcação e colocação de sinais
verticais na estrada entre Tuizelo e Peleias

2

VINHAIS
1 - Beneficiação da fonte do bairro do Eiró
2 - Arruamentos em Moás
3 e 4 - Arruamentos no bairro do Cavalhal
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1
3

2
4
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5

6
9
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5 - Restauro da Bica de Santo António em
Vinhais
6 - Pintura do edifício da Junta de Freguesa
de Vinhais
7 - Pintura da fonte luminosa do Largo do
Arrabalde - Vinhais
8 - Construção de muro de suporte de
terras - Quinta de Ressumil - Vinhais
9 - Asfaltamento no Bairro do Eiró - Vinhais
10 - Construção de muro de suporte de
terras em Rio de Fornos
11 - Construção de muro de suporte de
terras no bairro do Calvário - Vinhais
12 - Melhoria do sistema de regadio Vinhais

7
10 11

8

12
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PROTEJA A SUA FAMÍLIA,
A SUA ALDEIA E A NOSSA FLORESTA
Regras, cuidados e procedimentos no uso do fogo

Período Critico de Incêndio
Florestal
Portaria n.º 167/2016 de 25 de Junho

Período durante o qual vigoram medidas
e ações especiais de prevenção contra
Incêndios Florestais devido a condições
meteorológicas excecionais. É definido
anualmente por Portaria do Ministro da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas.

RISCO DE INCÊNCIO FLORESTAL

www.ipma.pt

CONTACTOS

Câmara Municipal de Vinhais
Serviço Municipal de Proteção Civil
Rua das Freiras, 5320-326 Vinhais
Telefone: 273 770 300 Fax: 273 771 108
Correio eletrónico: geral@cm-vinhais.pt
Telemóvel: 936 190 756
Serviços Úteis
GNR Vinhais – 273 770 090
SEPNA – 808 200 520
Corpo de Bombeiros de Vinhais – 273 770 250
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www.prociv.pt

Para consultar o risco de incêndios contacte
o Instituto de Meteorologia, os Serviços
Florestais, a Autoridade Nacional de
Proteção Civil ou a sua Câmara Municipal.

MAPA DE RISCO DE
INCÊNDIOS POR CONCELHO

(Publicado diariamente)

Durante o Período crítico:
Não faça fogo de qualquer tipo;
Não fume;
Não faça fogueiras;
Não utilize o fogo para confeção de
alimentos em áreas não autorizadas /
licenciadas para o efeito;
Não faça queimas de sobrantes da
exploração agrícola, tais como rama de
CONTACTOS
batatas; limpeza de árvores; matos
cortados e amontoados; Silvas e outras
Câmara
Municipal de Vinhais
espécies
herbáceas;
Serviço
Municipal
de Proteção
Civil
Não faça
queimadas,
para renovação
de pastagens;
para
queimar
restolhos;
para
Rua das Freiras, 5320-326 Vinhais
queimar
lameiros
e
outros;
Telefone: 273 770 300 Fax: 273 771 108

Os equipamentos
de combustão
Correio
eletrónico: geral@cm-vinhais.pt
(Motosserras, Moto Roçadoras Tratores e
Telefone móvel: 936 190 756
outros), podem ser utilizados desde que
tenham o dispositivo de retenção de
faúlhas e dispositivos
tapa chamas;
Serviços Uteis
Os tratores,
máquinas
e veículos
pesados
GNR Vinhais
– 273 770
090
têm de estar
equipados
com um extintor
SEPNA
– 808 200 520
de Pó químico de 6 Kg, veículos com mais
Corpo
de 000kg
Bombeiros
de Vinhais
– 273
de 10
de massa
têm de
ter770
2 250
extintores.
EM CASO DE INCÊNDIO, LIGUE

EM CASO DE INCÊNCIO, LIGUE:

112

Fora do Período crítico:
É obrigatório até 30 de abril, os
proprietários, arrendatários, usufrutuários
que, a qualquer título, detenham terrenos
junto das habitações, estaleiros, armazéns,
oficinas, fábricas ou outros equipamentos,
proceder à limpeza de matos, ervas, silvas e
outros combustíveis vegetais numa faixa de
50 m à volta;
Nos aglomerados populacionais juntos
com espaços florestais é obrigatória a
limpeza de matos, ervas, silvas e outros
combustíveis florestais numa faixa mínima
de 100 m;

Não atire cigarros
para o chão

Não faça
fogueiras

Não lance
foguetes

Pode realizar queimas de sobrantes da
exploração agrícola: (sem necessidade de
licenciamento), como por exemplo, a rama
de batatas, de limpezas de árvores, de
matos cortados e amontoados, de silvas e
outras espécies herbáceas;
Pode realizar queimadas, para
renovação de pastagens, para queimar
restolhos, para queimar lameiros e outros.
Para o efeito deve dirigir-se à sua Câmara
Municipal e pedir licenciamento.

SABIA QUE...
- Mais do que quatro incêndios em cinco têm
causas humanas?
- Comportamentos de negligência tais como fumar
em florestas e acender fogueiras, são responsáveis
pela maior parte dos incêndios florestais?
- O incêndio de Armamar (1985) foi responsável
pela morte de 14 bombeiros?
- O incêndio de Águeda (1986) foi responsável pela
morte de 13 bombeiros?
2003 foi um ano recorde em termos de área ardida
em Portugal Continental: cerca de 425.716 ha.
Registaram-se cerca de 26.196 fogos?
- O incêndio de Nisa (2003) consumiu 41.079 ha,
um equivalente a 41.079 estádios de futebol? Foi o
maior incêndio de sempre em Portugal.

Uma recomendação:

Proteção Civil de Vinhais
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CÓDIGO POSTAL: _____-_____ ______________________________________

MORADA: ________________________________________________________

ESTACIONAMENTO
Rebordelo

TÁXI
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NOME: __________________________________________________________

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS, RUA DAS FREIRAS,N.º 13 5320-326 VINHAIS

Alberto dos Anjos

GRATUITAMENTE, DEVENDO, PARA TAL, PREENCHER E DEVOLVER O ESTE CUPÃO PARA A SEGUINTE MORADA:

A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS PRETENDE FAZER CHEGAR O BOLETIM MUNICIPAL DE VINHAIS A TODOS OS VINHAENSES E POPULAÇÃO EM GERAL,

NOME

CONTACTO
278369181

Táxis António J. Domingues, Lda

Vilar Sêco

273689160

Abílio José Afonso

Nunes

934378775

Afonso Martins Patrício, Táxis Unipessoal Lda

Edral

936583223

Américo Fernandes & Filhos, Lda

Quirás

933610122

Ângelo 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, Lda

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, Lda

Moimenta

934884015

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda

Pinheiro Novo

934884015

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda

Vilar de Peregrinos

965394934

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda

Edrosa

965394934

Táxis Neves, Lda

Rua Nova- Vinhais

933170524

Trans Serra da Coroa, Unipessoal, Lda

Rua Nova- Vinhais

936450201

CONTACTOS ÚTEIS

ESCOLAS

SERVIÇOS

273 771 148

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

273 770 100

POLÍCIA

Paços do Concelho - 273 770 300
Receção – 273 770 140

Escola E.B1 de Vinhais

| Armazém – 273 770 306

GNR – Vinhais

273 770 090

GNR – Rebordelo

278 369 153

Segurança Social de Vinhais

273 771 135

Conservatória do Registo Civil e Predial

273 770 060

BPI

273 770 310

Repartição de Finanças

273 771 433

Caixa Geral de Depósitos

273 770 170

Centro de Saúde

273 770 150

Crédito Agrícola

273 771 224

C.T.T. Vinhais

273 771 940

Farmácia Afonso

273 772 114

Tribunal Judicial de Vinhais

273 770 120

Farmácia Albuquerque

273 772 201

Canil Municipal

273 771 140

Farmácia de Rebordelo

278 368 100

Piquete de Águas

939 518 856

EMPRESAS MUNICIPAIS E ORGANIZAÇÕES

Piquete Veterinário

800 207 747

Centro Cultural

273771438

Piscinas Municipais
Posto de Turismo

FARMÁCIAS

ProRuris, EEM

273 771 023

Bombeiros Voluntários de Vinhais

273 770 250

Santa Casa da Misericórdia

273 771 099

273 770 307

ANCSUB

273 771 340

273 770 309

ARBOREA

273 770 070

OPP do Concelho de Vinhais

273 771 710

Parque Biológico de Vinhais

273 771 040

Centro de Interpretação do Parque Natural
de Montesinho

273 771 416

107 | VIVER VINHAIS

BANCOS

OUTROS
Carne de Vinhais S.A.T.

273 772 647
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MUNICÍPIO DE VINHAIS
cm-vinhais.pt | facebook.com/camara-municipal-de-vinhais

