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”



Este é o título de um livro, cujo autor não me 
recordo de momento e que recentemente 
li. Na verdade, a comunicação entre a 
administração pública e os contribuintes é de 
grande importância, o mesmo é dizer, entre 
os autarcas e os seus munícipes.
É importante informar com rigor e verdade 
sobre o estado e vida do município: estratégias, 
preocupações, receitas, gastos, programas, 
atos administrativos, licenciamentos, etc,etc.
É também verdade que nos dias de hoje, 
grande parte das pessoas recebe a informação 
na hora e utilizando as novas tecnologias.
De qualquer forma, também não é menos 
verdade, que muitos continuam a privilegiar 
as publicações em papel, ou porque assim 
estão habituados, ou porque de facto a nossa 
ruralidade assim o obriga.

Tudo isto para justificar a necessidade que 
também o município de Vinhais tem em 
comunicar, disponibilizando para o efeito os 
meios humanos e financeiros necessários.
É o que estamos a fazer. Daí que tenhamos 
decidido que, com a periodicidade trimestral, 
isto é, quatro vezes por ano, numa publicação 
mais pequena e com custos mais reduzidos, 
o nosso gabinete de comunicação e imagem 
disponibilize aos munícipes a informação mais 
importante e que, de um modo geral, a todos 
diga respeito.
Porque é um trabalho árduo e exige grande 
dedicação, desejo aos colaboradores do 
gabinete as maiores felicidades neste novo 
desafio de grande utilidade para todos.
Para terminar: a todos os funcionários, 
dirigentes, Vereadores, Presidentes da Junta 

de Freguesia e seus vogais, membros da 
Assembleia Municipal e das Assembleias 
de Freguesia e a todos os conterrâneos 
residentes no concelho ou espalhados pelo 
mundo, em nome da Câmara Municipal e 
demais elementos do executivo, desejo um 
SANTO NATAL e um ANO de 2016 repleto de 
êxito e felicidades.

Com um abraço,

     Américo Pereira, Presidente da Câmara

    GOVERNAR 
É COMUNICAR”

”
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À DESCOBERTA ...

PARQUE 
BIOLÓGICO 
DE VINHAIS



Viver Vinhais | 7 

BIOLÓGICO 
DE VINHAIS

O Parque Biológico de Vinhais (PBV) situa-
-se no Viveiro Florestal de Prada, a 3km do 
centro de Vinhais, em pleno Parque Natural 
de Montesinho. Tem como principais 
objetivos:
• Interpretar a paisagem da região em 
três vertentes: natural (flora, fauna e 
geografia), cultural (história, arqueologia e 
etnografia) e educação ambiental;
• Conservar a natureza e promover a 
biodiversidade;
• Desenvolver o lazer da população e o 

turismo, principalmente o ecoturismo.
O Parque Biológico de Vinhais divide-        
-se em vários polos: o polo central, onde 
se encontram expostos a fauna e a flora 
existentes no Parque Natural de Montesinho 
e três polos complementares: Cidadelha, 
Charca da Vidoeira e Barragem de Prada.
Este equipamento disponibiliza várias 
atividades como: passeios a cavalo, de 
charrete, aulas de equitação e hipoterapia 
no Centro Hípico, passeios de burro, 
percursos pedestres ou de bicicleta.

O Parque Biológico de Vinhais inclui 
ainda o Centro de Interpretação de Raças 
Autóctones (CIRAP) e o Centro Micológico.
No que diz respeito ao alojamento, o PBV 
tem disponíveis a Hospedaria do Parque 
(solar setecentista, localizado em Rio de 
Fornos, a 3km do PBV), Bungalows e a Casa 
do Guarda que totalizam 86 camas. Possui 
um Parque de Campismo com 250m2 e 
POD’s – bungalows em forma de iglô, 
destinados a pequenas famílias.
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O QUE ACONTECEU...

INAUGURAÇÃO DO 
CENTRO SOCIAL 
E PAROQUIAL DE 
REBORDELO 
As instalações do Centro Social e Paroquial de Rebordelo 

foram oficialmente inauguradas no dia 30 de agosto, 

com a presença do Ministro do Emprego, Solidariedade 

e Segurança Social, Dr. Pedro Mota Soares, Presidente 

da Câmara Municipal de Vinhais, Américo Pereira, Padre 

Paulo Pimparel, Diretor do Centro Distrital de Bragança da 

Segurança Social, Martinho Nascimento, Presidente da 

Junta de Freguesia de Rebordelo, Francisco Cunha, entre 

outras entidades.

A sua construção rondou uma quantia de 1,3 milhões de 

euros, financiados pelo antigo programa de financiamento 

comunitário, POPH – Programa Operacional Potencial 

Humano, num total de 608 mil Euros, complementados 

com um apoio da Câmara Municipal de Vinhais de 350 

mil euros, suportando ainda, os custos inerentes ao 

projeto, procedimento, fiscalização da empreitada entre 

outros custos de administração ajuste direto.

Este Centro Social iniciou funções em maio de 2014 

com algumas dificuldades por falta de acordos com 

a Segurança Social, preocupações partilhadas pelo 

Presidente da Câmara assim como pelo Presidente da 

Direção do Centro Social aos vários meios de comunicação 

social e governantes nacionais.

O presidente da Câmara transmitiu ao Sr. Ministro 

do Emprego, Solidariedade e Segurança Social a 

sua preocupação com todos os idosos do interior 

transmontano solicitando uma majoração nas suas 

pensões e no número de acordos estabelecidos com 

as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade 

Social - de maneira a fazer face às condições diárias dos 

mesmos. O Presidente da Câmara encerrou o seu discurso 

sensibilizando o Sr. Ministro em todos os apoios sociais 

que a Câmara de Vinhais diariamente presta aos seus 

munícipes desde o apoio à construção dos equipamentos 

sociais, Projeto de Apoio Social nas áreas da Enfermagem, 

Fisioterapia e Animação Social protocolado com as 

IPSS e Juntas de Freguesia do concelho, transporte 

de doentes oncológicos, oferta de vacinas PREVENAR 

a todas as crianças nascidas no concelho, reinserção 

social, transportes e manuais escolares entre outros. 

A implementação destas políticas sociais no concelho 

de Vinhais, nos últimos mandatos, teve um custo de 7 

milhões de euros.
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XXVI CONCURSO NACIONAL DE BOVINOS 
DE RAÇA MIRANDESA EM VINHAIS 

O XXVI Concurso Nacional de Bovinos de Raça 

Mirandesa decorreu no Parque Municipal de Exposições 

e Feiras de Vinhais, durante o último fim de semana de 

agosto. No evento, além da classificação dos melhores 

exemplares a concurso, houve ainda luta de touros, o 

desfile de campeões e a entrega de prémios.

Com este concurso, a organização pretende mostrar 

as qualidades dos bovinos de raça mirandesa: por um 

lado evidenciar a “beleza e a imponência” da raça, 

por outro apresentá-la como “produtiva, geradora de 

riqueza e motor de desenvolvimento económico”.

O concurso foi organizado pela Associação dos Criadores 

de Raça Mirandesa em colaboração com as Câmaras 

Municipais de Vinhais, Bragança, Mogadouro, Macedo 

de Cavaleiros, Miranda do Douro, Vimioso, a Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária, a Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte e a Cooperativa 

Agropecuária Mirandesa.
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COMEMORAÇÃO DO DIA 
NACIONAL DO 
DIPLOMA
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O Dia Nacional do Diploma foi comemorado a 18 de setembro de 2015, no Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais, com a entrega dos 

diplomas de conclusão do ensino secundário e do Prémio Municipal de Mérito Escolar.

O evento, feito em parceria com o Agrupamento de Escolas D. Afonso III de Vinhais, contou com momentos de animação musical,protoganizados 

pelos alunos da Escola  Municipal e os prémios tiveram um investimento do município de 3700€. O Prémio Municipal de Mérito Escolar tem 

por objetivo motivar os alunos para o ensino e reconhecer o esforço dos mais dedicados.

Foi também atribuído, pela 1.º vez, o Prémio de Mérito Escolar Dr. Álvaro Leite.

Ano Nome Média Prémio

4º Mariana Pires dos Santos 5 100.00€

5º Jéssica Rodrigues dos Santos 4.88 150.00€

6º Luís Guilherme Alves Afonso 5 200.00€

7º João Pedro Lousada Fernandes 4.41 250.00€

8º Jorge Ventura Manuel 4.66 300.00€

9º Cátia Andreia Martins Gonçalves 4.3 350.00€

10º José Pedro Fernandes Morais Alves 16.57 400.00€

11º Daniela Inês Figueiredo Pires 19.42 450.00€

Ciências e Tecnologias

12º Ana Teresa Morais Magalhães 18.8 500.00€

Línguas e Humanidades

12º Diana Rodrigues Carneiro 18.2 500.00€

Prémio Municipal de Mérito – Dr. Álvaro Leite

12º Ana Teresa Morais Magalhães 18.8 500.00€

Prémio Municipal de Mérito Escolar – 2015

ATUAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
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O Vaivém Oceanário esteve em Vinhais de 22 a 26 de 

setembro de 2015. Por onde passaram as ecolas e utentes 

das IPSS do concelho. Este projeto tem como principais 

objetivos: “promover o conhecimento dos oceanos 

e sensibilizar os cidadãos em geral para o dever da 

conservação do património natural”. Para isso, o Vaivém 

Oceanário apresentou uma série de atividades ligadas à 

educação ambiental, de livre e gratuito acesso. 

VAIVÉM 
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Encontro Intergeracional em Ervedosa

Realizou-se a 15 de outubro, em Ervedosa, o Encontro Intergeracional 
promovido pelo Comando Territorial da GNR de Bragança e pela Junta 

de Freguesia de Ervedosa. A representar a Câmara Municipal de Vinhais 

esteve o Vice-Presidente do executivo - Luís Fernandes.

Nesta iniciativa participaram centena e meia de crianças e idosos do 
concelho de Vinhais e tem como objetivo promover a interação entre as 
diferentes gerações. Para além da GNR do Comando Territorial da GNR 

Realizou-se a 15 de outubro, em Ervedosa, o Encontro Intergeracional promovido pelo Comando Territorial da GNR de Bragança e pela Junta de 
Freguesia de Ervedosa. A representar a Câmara Municipal de Vinhais esteve o Vice-Presidente da Câmara - Luís Fernandes.

Nesta iniciativa, que tem como objetivo promover a interação entre as diferentes gerações,  participaram centena e meia de crianças e idosos 
do concelho de Vinhais e para além da GNR do Comando Territorial  de Bragança o evento contou ainda com a participação do Ensemble Misto 
da Banda Marcial da GNR do Porto.

ENCONTRO INTERGERACIONAL                 
EM ERVEDOSA
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ILUMINAÇÃO LED NO CONCELHO
O diodo emissor de luz, também conhecido pela sigla em inglês LED (Light Emitting Diode), é usado para a emissão de luz em locais e 
instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de uma lâmpada. 
Especialmente utilizado em produtos de microeletrônica como sinalizador de avisos, também pode ser encontrado em tamanho maior, 
como em alguns modelos de semáforos. Também é muito utilizado em painéis de LED, cortinas de LED, pistas de LED e postes de 
iluminação pública, permitindo uma redução signifi cativa no consumo de eletricidade. 

Fonte: Wikipédia

A Câmara Municipal de Vinhais está a substituir a iluminação 

pública por lâmpadas LED, em quatro freguesias do concelho: 

Rebordelo, Moimenta, Ervedosa e Tuizelo, num total de 960 

equipamentos. A escolha destes locais obedeceu a critérios 

técnicos e possui várias vantagens: permite uma redução dos 

custos de manutenção, maiores níveis de eficiência e é uma 

solução amiga do ambiente.

Este projeto é financiado pelo POVT – Programa Operacional 

Temático Valorização do Território e pela ADENE – Agência para 

a Energia, com um investimento de 205.075 mil €, que inclui os 

equipamentos, acessórios e instalação.

As lâmpadas LED permitem economizar entre 60% a 90% 

comparadas com as lâmpadas convencionais. Assim, com 

esta solução prevê-se uma poupança de 30.274,20€ anuais, 

reduzindo 267.676,4 kWh/ano.

Esta medida adotada pela autarquia é amiga do ambiente, 

visto que estas lâmpadas não emitem radiação UV e quanto às 

emissões de CO2 (Dióxido de Carbono) prevê-se uma redução de 

125,8 ton/ano, o que melhora a qualidade de vida da população.
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O Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Américo Pereira, foi homenageado no dia 24 de outubro, pela Corporação dos Bombeiros Voluntários de Vinhais, 

que comemoram o Octogésimo aniversário. 

Américo Pereira, recebeu uma medalha de assiduidade, grau ouro, referente aos 25 anos de prestação de bons e efetivos serviços à causa dos Bombeiros Portugueses. 

A comemoração do aniversário contou ainda com o restante executivo da Câmara Municipal de Vinhais, o Presidente da Federação dos Bombeiros de Bragança e o 

Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses.

AMÉRICO PEREIRA HOMENAGEADO PELA CORPORAÇÃO 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VINHAIS

Os Bombeiros Voluntários de Vinhais 
comemoraram o seu octogésimo 
aniversário no passado dia 24 de 
outubro de 2015. A corporação 
tem cerca de 1400 associados e 80 
bombeiros dos quais 25 trabalham 
diariamente em prol da população.
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O Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais foi o local escolhido 
para a apresentação do livro “Inverno Mágico – Ritos e Mistérios 

Transmontanos – Vol. I e II” de António Tiza e a estreia do 

documentário “Shamhain – Festa da Cabra e do Canhoto de 

Cidões”, realizado por Manuel Gardete e António Tiza.

A apresentação dos volumes I e II do livro “Inverno Mágico – Ritos 

e Mistérios Transmontanos” ficou a cargo de Luís Castanheira que 

elogiou o conhecimento e o rigor com que o autor descreveu as 

tradições do concelho de Vinhais, numa linguagem científica e, 

ao mesmo tempo, acessível a todos os públicos.

Depois da apresentação do livro de António Tiza, seguiu-se a 

estreia do documentário “Shamhain – Festa da Cabra e do 

Canhoto de Cidões”, realizado por Manuel Gardete e António Tiza. 

O documentário representa a evolução e preservação ao longo 

do tempo da Festa da Cabra e do Canhoto, realizada anualmente 

a 31 de outubro, em Cidões, no concelho de Vinhais. 

Apresentação do livro 
“Inverno Mágico – Ritos e 
Mistérios Transmontanos 
– Vol. I e II” e estreia do 
documentário “Shamhain 
– Festa da Cabra e do 
Canhoto de Cidões”



Vinhais na 2ª 
edição do  
“Portugal Agro-        
-Feira Internacional 
das Regiões, da 
Agricultura e do 
Agroalimentar”
 

Vinhais participou na 2ª edição do “Portugal Agro - -Feira 
Internacional das Regiões, da Agricultura e do Agroalimentar”, 
organizado pela FIL – Feira Internacional de Lisboa, de 21 a 23 
de novembro. Vinhais esteve representado por duas empresas 
locais, a Vifumeiro e os Enchidos Aurélios, que estiveram num 
espaço comum, da responsabilidade da CIM TTM – Comunidade 
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.

Portugal Agro pretende mostrar a agricultura portuguesa desde 
a produção até à indústria através de produtos, inovações e 

novas tecnologias. Esta feira reúne oferta e procura da indústria 

alimentar, hoteleira e distribuição que contribui para a troca de 

contactos e expansões nacionais e internacionais. 

Viver Vinhais | 17 
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Decorreu de 29 de outubro a 2 de novembro, em 
Vinhais, o VIII Encontro Micológico do Atlântico. 

Realizou-se nesta vila por ser a zona do país com 

catálogo micológico mais amplo e diversificado.

Durantes os cinco dias decorreram várias 

atividades, saídas ao campo para recolha de 

cogumelos, durante a manhã e, durante a 

tarde, análise de todos os produtos recolhidos. 

Seguiam-se palestras onde eram referidas as 

qualidades de cada espécie. No último dia do 

Encontro, os participantes visitaram o Centro 

Micológico no Parque Biológico de Vinhais. 

ENCONTRO 
IBÉRICO 
MICOLÓGICO
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Realizou-se no dia 21 de novembro, no 

Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais, 

o 2º Conselho do Povo Transmontano “Áreas 

Protegidas, Cidadania, Desenvolvimento e 

Cooperação Transfronteiriça”, organizado pelo 

Movimento DART – Defender, Autonomizar e 

Rejuvenescer Trás-os-Montes e pela ADASEC - 

Associação para o Desenvolvimento Social e 

Económico de Varge.

A sessão de abertura ficou a cargo de António 

Tiza – Membro da DART, Berta Nunes – 

Presidente da Câmara de Alfândega da Fé e do 

ZASNET - Agrupamento Europeu de Cooperação 

Territorial, Américo Pereira – Presidente da 

Câmara Municipal de Vinhais e Luís Gonçalves 

2º CONSELHO DO POVO TRANSMONTANO 
“ÁREAS PROTEGIDAS, CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA”



Viver Vinhais | 21 

– Presidente da Junta de Freguesia de 

Vinhais. Durante a tarde foram debatidos 

assuntos como “O homem e a natureza – 

Enquadramento Teórico e Problematização” 

e “Políticas Ambientais: Que avaliação?”. 

Aquando da sua intervenção, Américo 

Pereira criticou as políticas do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) para o interior, uma vez que considera 

que são motivadoras de despovoamento.

Estas sessões aconteceram pela primeira vez 

em Varge, no início do mês de novembro 

e terminarão, a 20 de maio,em Bragança, 

havendo ainda outras reuniões intercalares. 

Estes conselhos pretendem debater os 

problemas atuais na gestão dos parques 

naturais, em especial do Parque Natural 

de Montesinho e surgiram da necessidade 

de haver um debate sério e substancial que 

envolvesse toda a sociedade civil, a fim de 

delinear e analisar as vantagens dos parques 

naturais, a preservação da natureza e a 

importância da biodiversidade.

EXPOSIÇÃO “ESPANTA PRAGAS DO SÉCULO XXI“
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O Presidente da Câmara Municipal de Vinhais , Américo Pereira, inaugurou, 

a 22 de novembro, a beneficiação do Campo de Jogos de Rebordelo.

Américo Pereira salientou que esta beneficiação é uma obra fundamental 

e importante para a prática desportiva, uma área que tem cada vez mais 

adeptos que procuram o bem-estar físico e psíquico.

Referiu ainda que a implementação desta obra foi difícil, que envolveu 

vários esforços e foi apenas possível devido às contas equilibradas do 

município que lhe permitiram usar 250 mil euros das verbas overbooking. 

O custo total da obra foi de 400 mil euros.

Após os discursos, seguiu-se um almoço-convívio e às 15h realizou-se o 

jogo de futebol: Rebordelo – Stª Comba da Vilariça, onde a equipa anfitriã 

venceu por 8-1.

O evento terminou com um magusto organizado pela Associação de Jovens 

Rebordelenses.

REBORDELO JÁ TEM RELVADO!

DESCERRAMENTO DA PLACA
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FRANCISCO CUNHA, AMÉRICO PEREIRA, SANTIAGO DIAS ATUAÇÃO DA BANDA FILARMÓNICA DE REBORDELO

AMÉRICO PEREIRA DEU O PONTAPÉ DE SAÍDA AMÉRICO PEREIRA CONGRATULADO COM UMA CAMISOLA DA EQUIPA DE FUTEBOL DE REBORDELO



Viver Vinhais | 25 

Uma comitiva de técnicos veterinários, autarcas e produtores do 

porco “Malhado de Alcobaça”, estiveram em Vinhais para conhecer o 

trabalho realizado pela ANCSUB – Associação Nacional de Suínos da 

Raça Bísara, na afirmação da raça Bísara e de todos os seus produtos.

Esta visita técnica teve como objetivo o intercâmbio entre produtores 

do Malhado de Alcobaça e os produtores do porco Bísaro, criando 

estratégias de promoção e crescimento destas raças autóctones. 

Para além deste contacto, houve tempo para a diretora da ANCSUB 

– Engenheira Carla Alves, realizar uma apresentação sobre o porco 

Bísaro, a sua ascensão no mercado nacional,  preservação da raça e de 

todos os produtos associados. Além disto, os participantes visitaram o 

Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais, o Centro Interpretativo das 

Raças Autóctones, entre outras.

Esta iniciativa foi organizada pela FPAS - Federação Portuguesa de 

Associações de Suinicultores, AARA – Associação de Agricultores da 

Região de Alcobaça, o Município de Alcobaça com a colaboração do 

Município de Vinhais e a ANCSUB – Associação Nacional de Suínos da 

Raça Bísara. 

PORCO BÍSARO EXEMPLO PARA 
PRODUTORES DO “MALHADO DE ALCOBAÇA”
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 O Seminário “Conhecer para 

Compreender, Empreender e Par ticipar, 

Incluir  – Divulgação e Conhecimento 

das Comunidades Ciganas de Vinhais”, 

organizado pela CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Vinhais e 

RSI – Rendimento Social  de Inserção, com 

o apoio da Câmara Municipal de Vinhais, 

Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, 

Segurança Social  e Caixa de Crédito 

Agrícola, decorreu no dia 26 de novembro 

no Centro Cultural de Vinhais.

Durante todo o dia houve espaço para 

vários assuntos e intervenientes como o 

vice-presidente da Câmara Municipal de 

Vinhais – Luís Fernandes, Idalina Brito, 

“Conhecer para Compreender, Empreender e Participar, Incluir – 
Divulgação e Conhecimento das Comunidades Ciganas de Vinhais”

representante do Centro Distrital  da 

Segurança Social  de Bragança no NLI/

CPCJ e Coordenadora do NLI do concelho 

de Vinhais,  Francisco Monteiro, diretor 

Executivo da Obra Nacional da Pastoral 

dos Ciganos, Carlos Nobre, Coordenador 

do Gabinete de Apoio às Comunidades 

Ciganas, entre outros. 

 

SEMINÁRIO

SESSÃO DE ABERTURA

                                                  MESA REDONDA
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A sessão terminou em grande 

animação com danças 

ciganas.

O seminário permitiu ainda que 

alguns membros das comunidades 

ciganas do concelho de Vinhais 

contassem as suas histórias de vida, 

desde a infância, o casamento, o 

trabalho, até aos filhos, passando 

pelo que alteravam nas suas vidas 

e dando conselhos às gerações mais 

novas.  
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A “Farsa de Inês Pereira” 

de Gil Vicente retratar os 

comportamentos amorais e 

degradantes da sociedade 

portuguesa do século XVI. A 

peça conta a história de Inês 

Pereira, uma jovem que é 

obrigada a passar o dia a fazer 

tarefas domésticas e que por 

esse motivo vê o casamento 

como uma forma de fugir a 

essa vida. A “Farsa de Inês 

Pereira” foi apresentada pela 

primeira vez em 1523, em 

Tomar.
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ESTREIA NACIONAL DA PEÇA DE 
TEATRO “FARSA DE INÊAS PEREIRA” 
NO CENTRO CULTURAL 

Vinhais foi o local escolhido para a antestreia e 

estreia enacional da 64ª produção da Filandorra 

– Teatro do Nordeste. A Farsa de Inês Pereira, de 

Gil Vicente, foi apresentada para vários tipos de 

públicos. Por volta das 15h00, de 27 de novembro, 

os alunos do 3º ciclo do Agrupamento de Escolas 

de Vinhais assistiram à antestreia da peça que 

faz parte do Plano Nacional de Leitura. Às 21h30 

realizou-se a estreia nacional e no sábado, a peça 

foi apresentada aos utentes das IPSS – Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do concelho 

de Vinhais.

A  Filandorra – Teatro do Nordeste, usando o texto 

original de Gil Vicente, adequou o tempo e espaço 

onde se passa a trama para o século XXI, onde 

a personagem principal, Inês Pereira, em vez de 

estar a bordar estava a atar e a pendurar fumeiro.
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APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “O REENCONTRO”, 
DE JOÃO DIEGUES

“O Reencontro” é o segundo livro de João 

Diegues que foi apresentado durante a 

tarde do dia 3 de dezembro, no Centro 

Cultural de Vinhais, por Roberto Afonso, 

vereador da Cultura do Município de Vinhais 

e Rita Pires, pintora e escritora vinhaense.

O jovem escritor e músico é natural de Paçó, 

freguesia de Vinhais, que descobriu o amor 

pela escrita aos 17 anos, numa fase menos 

positiva da sua vida, onde precisou de uma 

forma de libertar os seus pensamentos. 

Começou a escrever poesia, editando em 

2013 o livro de poemas “Caminhos de 

Primavera”. Este ano, editou o romance “O 

Reencontro” que, segundo o autor, é uma 

homenagem ao avô, que é o seu porto de 

abrigo e pretende eternizá-lo numa obra 

escrita. RITA PIRES, ROBERTO AFONSO, JOÃO DIEGUES
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Realizou-se a 3 de dezembro, uma Ação de 

Sensibilização Escolar a fim de comemorar o Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência. A 

organização ficou a cargo da Câmara Municipal 

de Vinhais, com o apoio do Agrupamento de 

Escolas de Vinhais, Vinhais Solidária – Associação 

de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais e 

Laboratório Eng.º Jaime Filipe - CERTIC – Centro 

de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

– UTAD.

Durante este dia, os alunos da Escola Básica 

e Secundária de Vinhais puderam entrar em 

contacto com várias tecnologias de apoio, 

conheceram o trabalho da Associação Vinhais 

Solidária e identificaram várias barreiras 

arquitetónicas no campus escolar. Por volta 

das 13h00 decorreu um “Almoço às Cegas” 

que possibilitou aos participantes sentirem as 

dificuldades de fazerem uma refeição sem recurso 

à visão. Ao início da tarde realizaram-se jogos de 

sensibilização para a deficiência, abertos a toda a 

comunidade escolar, como percursos em cadeiras 

de rodas e canadianas, que tiveram por objetivo 

a inclusão social. As comemorações deste dia 

terminaram com a pintura de um painel.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
ESCOLAR, NO DIA INTERNACIONAL 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PERCURSO EM CADEIRAS DE RODAS

“ALMOÇO ÀS CEGAS“
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A entrega de prémios da Associação de 
Cicloturismo de Bragança decorreu durante 
a tarde de 6 de dezembro no Centro Cultural 
de Vinhais. Para além de entregar os prémios 
dos Encontros de Escolas, da Taça Regional 
de XCC juvenil, do Open Regional de Estrada 
e Open Regional de BTT – XCM, realizou-se 
uma homenagem ao ciclista Ricardo Vilela.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS 
DA ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO                    
DE BRAGANÇA
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O Centro Cultural de Vinhais recebeu 
no dia 12 de dezembro, um espetáculo 

musical com “Tertúlias do Fado”. 

Estiveram em palco, dois guitarristas, 

uma voz feminina e uma masculina. O 

grupo de fado brigantino existe há três 

anos e pretende enaltecer a cultura 

tradicional portuguesa.

 

Tertúlias do Fado
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     Festa 
      da Cabra e
     do Canhoto
                                                          2015             

TRADIÇÕES
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As Festas de Inverno foram oficialmente 
abertas a 31 de outubro, em Cidões, no 
concelho de Vinhais, com a Festa da Cabra 
e do Canhoto. Uma tradição que tem 
aumentado exponencialmente o número 
de participantes, com cerca de três mil 
nesta última edição.
A organização deste evento ficou a cargo 
da Associação Raízes de Cidões, com apoio 
da Câmara Municipal de Vinhais.
A festa, de origem celta, começou por volta 

das 19h com o ritual de Ascensão da Lua e 
do  Sol. De seguida acende-se a grandiosa 
fogueira que aqueceu a noite, onde foi 
queimado o canhoto (tronco de uma árvore 
que simboliza o demónio) e onde, mais 
tarde, ardeu um “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 de 
seguida viraram a aldeia ao avesso.

CHEGADA DO DIABO NO CARRO DE BOIS
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Cerca de 25 mil pessoas visitaram a X edição 

da Rural Castanea – Festa da Castanha, em 

Vinhais, que decorreu de 23 a 25 de outubro 

de 2015.

Durante o penúltimo fim-de-semana de 

outubro, Vinhais apresentou um programa 

variado abrangendo vários tipos de públicos. 

Para além do magusto permanente no Maior 

Assador de Castanhas do Mundo-Guiness, os 

visitantes puderam participar nas Jornadas 

do Castanheiro, nas Jornadas de Apicultura, 

na 5ª Rota do Javali TT, organizado pelos 

Javalis do Asfalto, chegas de touros, fado 

e demonstração equestre, no Tour da 

Castanha - 12º Passeio BTT, organizado pela 

Associação Vinhais Extreme e espetáculos 

musicais, entre outros.

A rainha da festa é a castanha que tem 

vindo a assumir um papel fundamental na 

economia da região, sendo que a produção 

nos concelhos de Vinhais e Bragança 

FEIRAS

RURAL CASTANEA 
FESTA DA CASTANHA 2015

MAGUSTO PERMENENTE NO MAIOR ASSADOR DE CASTANHAS DO MUNDO
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representa 70% da produção nacional.

No que diz respeito à utilização deste fruto 

na gastronomia, a castanha é utilizada 

desde os pratos principais como javali com 

castanhas, lombo de porco com castanhas, 

até às sobremesas como tarte de castanha, 

pastel de nata com castanha ou bolo-rei de 

castanha. Por este motivo, há vários anos 

que se realiza, durante a Rural Castanea, o 

“Concurso de Doçaria com Castanha”, onde 

os participantes testam as suas habilidades 

tanto no sabor como na criatividade.

A edição de 2015 da Rural Castanea trouxe 

várias novidades como: o Pavilhão do 

Castanheiro onde decorreram as Jornadas 

do Castanheiro e as Jornadas de Apicultura. 

Ainda neste espaço estiveram várias 

empresas ligadas ao sector agrícola bem 

como uma exposição de alfaias agrícolas. 

Treze raças autóctones de Trás-os-Montes 

estiveram expostas num pavilhão e o 

gosto pela equitação foi incentivado com a 

instalação de um Centro Hípico no recinto 

da Feira, onde foi possívelefetuar passeios 

de charrete.

ENTREGA DO PRÉMIO DE MELHOR CASTANHA - CATEGORIA LONGAL
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JORNADAS DO CASTANHEIRO E DE APICULTURA

CONCURSO “OS COMILÕES DE CASTANHAS“ TOUR DA CASTANHA - 12º PASSEIO BTT5ª ROTA DO JAVALI TT

MAGUSTO PERMENENTE NO MAIOR ASSADOR DE CASTANHAS DO MUNDO
ATUAÇÃO DOS GAITEIROS DE ZIDO NO PROGRAMA “AQUI PORTUGAL“

A APRESENTADORA CATARINA CAMACHO COM OS CARETOSHELDER REIS E JOANA TELES, APRESENTADORES DO AQUI PORTUGAL
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ESPETÁCULO MUSICAL COM “THE LUCKY DUCKIES“

ATUAÇÃO DO GRUPO “SOL FADO“ CHEGAS DE TOUROSDEMONSTRAÇÃO EQUESTRE
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O Município de Vinhais tem implementado várias medidas educacionais 

que visam um ensino de qualidade, a melhoraria das aprendizagens e 

dos resultados escolares. A fim de atingir estes objetivos, a autarquia 

criou um curso de aprendizagem e aperfeiçoamento de várias 

línguas (inglês, francês, espanhol) destinado a adultos, empresários, 

comerciantes e estudantes de 2º e 3ºciclos, em horário pós laboral e 

de frequência gratuita.

A implementação deste curso vem juntar-se às várias medidas já 

existentes, como refeições, transportes, materiais de desgaste gratuitos 

e Componente de Apoio à Família a todos os alunos do pré-escolar. 

Os alunos do 1º ciclo têm os manuais escolares, as refeições e os 

transportes gratuitos. Além destas medidas, a Câmara Municipal 

assegura os transportes para todos os alunos do Agrupamento de 

Escolas D. Afonso III de Vinhais. A Educação Musical como atividade 

extracurricular (AEC), funciona em todos os Jardins de Infância do 

Agrupamento de Escolas, tendo-se alargado a natação e a Educação 

Física no 1º CEB, às escolas de Ervedosa, Penhas Juntas, Rebordelo de 

Vilar de Lomba. 

CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE LÍNGUAS

EDUCAÇÃO
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No início de 2014 a Câmara Municipal 

de Vinhais teve conhecimento das 

dificuldades porque estavam a passar 

os doentes oncológicos do Concelho. Os 

cortes promovidos pela Administração 

Central foram muitos e provavelmente os 

piores afetaram a Saúde. Um dos casos, 

que afeta os vinhaenses, foi o fim do 

transporte dos doentes oncológicos para 

o Instituto Português de Oncologia (IPO), 

localizado na cidade do Porto. Ao ter 

conhecimento desta situação, a autarquia 

não podia simplesmente fechar os olhos 

e nada fazer. Foi então que a autarquia  

decidiu transportar esses doentes, sem 

encargos para os mesmos, numa viatura 

do município que vai quase diariamente ao 

Porto. No fim de 2014 eram transportadas 

24 pessoas, número que aumentou para  

62. Se este transporte não fosse efetuado 

pela Câmara, de forma gratuita, estes 

doentes não conseguiam ir às consultas.

Transporte de doentes para o IPO

SAÚDE
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Na defesa do bem-estar e da qualidade de 
vida dos seus munícipes, a Câmara Municipal 

de Vinhais, mostrou estar novamente na linha 

da frente. O Presidente da Câmara, Américo 
Pereira, assinou um protocolo de criação 
de uma Unidade de Cuidados Paliativos 
Domiciliários da Terra Fria. Este protocolo 
foi também assinado pela Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, pela Câmara Municipal de 
Bragança e Macedo de Cavaleiros. Atendendo às 
condições demográficas e geográficas do nosso 
concelho, este protocolo revela-se de extrema 
importância, pois temos uma população cada 
vez mais envelhecida, numa área extensa. 
O objetivo deste protocolo é permitir que as 
pessoas recebam apoio nas suas próprias 

casas por técnicos especializados. A equipa que 
desenvolve este projeto e que acompanha estes 
doentes, é constituída por uma Médica, uma 
Fisioterapeuta, uma Psicóloga, uma Assistente 
Social e uma Enfermeira, quando necessário 
contam com a colaboração da ECCI - Equipas de 
Cuidados Continuados Integrados. É um Serviço 
que funciona 24 horas por dia.

CUIDADOS PALIATIVOS AO DOMICÍLIO

EQUIPA DE CUIDADOS PALIATIVOS AO DOMÍCILIO 
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A delegação de Vinhais da Cruz Vermelha 

Portuguesa existe desde 2010 com uma 

nova direção. Neste momento apoia mais 

de cem famílias, do concelho de Vinhais, 

com vestuário, calçado, brinquedos e bens 

alimentares. 

No seu trabalho social esta instituição 

conta com várias ajudas como o da Câmara 

Municipal de Vinhais, que dá apoios 

monetários e logísticos, o Crédito Agrícola, 

sócios e voluntários que patrocinam 

algumas atividades.

Os vinhaenses contribuem durante todo 

o ano com vestuário, calçado, brinquedos 

e bens alimentares, mostrando que são 

generosos.

No que diz respeito ao voluntariado, esta 

delegação precisa de mais voluntários que 

possam ajudar diariamente no atendimento 

às famílias, de forma a haver um trabalho 

contínuo. Os jovens são participativos, 

estão presentes nas campanhas de recolha 

de alimentos e em atividades pontuais.

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 
DELEGAÇÃO DE VINHAIS

APOIO SOCIAL
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Com início em fevereiro de 2015, a Universidade 

Sénior de Vinhais é um caso de sucesso. Com 

objetivos bem delineados, este projeto pretende 

oferecer aos vinhaenses um espaço organizado 

e adaptado às suas necessidades, com base na 

formação e educação.

A Junta de Freguesia de Vinhais é a entidade que 

deu vida a este projeto e o colocou em prática. 

Está oficialmente registado com o nº 233 na Rede 

de Universidades de Terceira Idade de Portugal 

(RUTIS) e tem tido uma elevada adesão, contando 

já com mais de cem alunos.

Devido à dimensão do projeto foi realizado um 

protocolo de parceria com a Câmara Municipal de 

Vinhais, a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vinhais, o Agrupamento de Escolas 

de Vinhais, o Instituto Politécnico de Bragança e a 

Santa Casa da Misericórdia.

Trata-se de um projeto ambicioso, que transporta 

para as pessoas conhecimento, sabedoria e 

entretenimento, de certa forma permite às 

pessoas envelhecer de forma ativa, mais saudável 

e feliz.

Sendo de extrema importância que se mantenha 

a autonomia e independência dos idosos, quer 

a nível individual quer social, com qualidade de 

vida e saúde, a Organização Mundial de Saúde, 

propôs a substituição do termo “envelhecimento 

saudável” por “envelhecimento ativo”, e 

neste aspeto, as Universidades Séniores são 

fundamentais.

Ao desenvolver este projeto a Junta de Freguesia 

de Vinhais tem os seguintes objetivos:

• Oferecer à população sénior (superior a 55 

anos) do concelho de Vinhais, um espaço de 

vida socialmente organizado e adaptado à sua 

idade, no sentido de proporcionar vivências que 

fortaleçam a personalidade, valorizem o modus 

vivendi e, por conseguinte, elevem a Dignidade 

Humana;

• Fomentar o apoio e o voluntariado social, com 

base na cooperação técnica, científica e humana;

UNIVERSIDADE SÉNIOR 
DE VINHAIS
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•Promover a qualidade de vida, através do 
envelhecimento ativo e produtivo.
Com uma área de formação abrangente e muito 

variada, os alunos têm aulas de inglês, francês, 

atividades físicas e desportivas, arte, saúde 

pública, cidadania, formação bíblica, informática 
Danças Sociais e Património Arquitetónico.

As s várias áreas de formação permitem atividades 
muito variadas tais como:

• Desenvolvimento de ações de sensibilização/
formação pessoal e social;

• Organização e desenvolvimento de cursos com 
aulas semanais/quinzenais em diferentes áreas 
do conhecimento;

• Organização,desenvolvimento e participação 
em Aulas/Seminários/Encontros/Conferências/ 
Workshops/ Cursos de formação multidisciplinares;

• Organização, desenvolvimento e participação 
em passeios, intercâmbios e viagens de âmbito 
científico e sociocultural;

• Organização, desenvolvimento e participação 
em atividades complementares de âmbito 
científico, sociocultural e recreativo que os utentes 
(ou parceiros da USV) venham a propor.

FOTOGRAFIA: 
UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VINHAIS
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Pe. Firmino 
Augusto Martins
 – No cinquentenário da sua morte 

MEMÓRIAS - PERSONALIDADE

“Com o desaparecimento de entre os vivos, a figura e obra do P. 
Firmino Martins crescem e tornam-se vultuosas. Sintoma seguro 
que marca verdadeiramente os grandes Homens.”

(José Baptista Ferreira, [Director], Verticais, in Mensageiro de 

Bragança, n.º 1106, 25 de Fevereiro de 1966) 

Comemorou-se, a 5 de outubro, a Implantação da República 

Portuguesa. Curiosamente, assinalaram-se, também nesse dia, 

104 anos sobre a 1.ª Incursão Monárquica. Ironicamente, no 

mesmo dia do ano de 1965, há precisamente 50 anos, partia o 

“Mestre do Regionalismo, Homem de Cultura, Orador Exímio, 
Padre Culto, Lince Político, Pároco Rural, Águia da Coroa e 
Poeta”, Firmino Augusto Martins.

Nascido em Vilarinho de Lomba, concelho de Vinhais, a 16 
de Fevereiro de 1890, passa a sua infância em Nuzedo de 
Cima, como qualquer outra criança da aldeia, sem as “rendas 
vaporosas a roçagar-lhe as faces tenras como alguns”, mas, 
“como tantos, guarnições de «estopinha» grosseira, sob o teto 
esburacado de casa agrícola pobre”.  



Ingressa no Seminário de Bragança, em 1903, 

que abandona antes de ser ordenado por se ver 

envolvido nos movimentos antirrepublicanos 

da época, tendo-se aliado às hostes de Paiva 

Couceiro que, com um largo exército de 

homens fiéis à coroa, tentaram a 1.ª Incursão 

Monárquica, dia 5 de outubro de 1911.

Vê-se obrigado ao exílio em Espanha e, 

posteriormente, no Brasil onde permanece 

alguns anos tornando-se professor no 

Colégio de São Bento – Rio de Janeiro. Ali 

funda o Centro Católico Português e torna- 

se colaborador de diversos periódicos, 

regressando ao seu país em 1914, graças à 

amnistia de 5 de março concedida aos presos 

monárquicos, sendo ordenado em 1916. 

Em Travanca – Vinhais, primeira paróquia que 

o acolhe, começa a ouvir as “…«contas» que 

o povo, aconchegado à acha crepitante do lar, 

transmite jovialmente nos quietos serões da 

época hibernal” , registando-as para aquele 

que viria a ser o 1.º volume do “Folklore do 

Concelho de Vinhais”, editado em 1928 pela 

Imprensa da Universidade de Coimbra. O 

segundo volume seria publicado em 1939 ao 

que se seguiriam outros trabalhos. 

Dos retalhos do saber popular fez as suas 

recolhas, que traduzem magistralmente o 

mais fiel repositório do testamento oral do 

povo, imortalizadas na obra que chegou até 

nós e o catapultou para o manancial dos 

investigadores portugueses de referência da 

etnografia e etnomusicologia do século XX. 

Colaborador permanente de um grande 

número de revistas e jornais do país, 

Numa excursão a Fátima, na passagem pela Nazaré. Nos ferrinhos o Pe. Firmino Martins e nas ferranholas (vieiras) 
o Pe. Francisco Afonso. À direita, de costas, o Sr. Manuel Cepeda, “Capador de Seixas”
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A 9 de abril, de 1935, é inaugurado o Busto do Abade de 

Baçal, em Bragança, no Jardim António José de almeida, 

onde o Pe. Firmino Martins é convidado a proferir um 

discurso sobre a vida e obra do homenageado.



Viver Vinhais | 49 

considerado um especialista na história e 
cultura locais, participou em vários congressos 
nacionais e privou com alguns dos maiores 
investigadores, etnógrafos e musicólogos 
portugueses, nomeadamente José Leite de 
Vasconcelos, Abade de Baçal, Pe. António 
Mourinho, Armando Leça, Sebastião Pessanha 
e Luís Chaves, com o americano Kurt Schindler 
e com o corso Michel Giacometti tendo-lhe 
este dedicado o disco da coleção “Antologia 
da Música Regional Portuguesa – Trás-os-

Montes (1959)”.

Desenvolve uma atividade política intensa, 
chegando a vereador da Câmara Municipal de 
Vinhais em 1923 e a presidente em 1929, lugar 
que ocupa durante 16 anos. Mantém essas 
funções em paralelo com as de etnógrafo, 
sacerdote e jornalista, num percurso notável 

que levou o governo a agraciá-lo com as 

insígnias de Cavaleiro da Ordem Militar de 
Cristo, a de 5 de outubro de 1932, e de Oficial 
da Ordem de Santiago da Espada, a 20 de 
dezembro de 1960.

Qualquer homenagem rendida a este vulto da 
cultura regional, que deixou a vida terrena a 5 
de outubro de 1965, em Tuizelo, e cujo nome 
figura na toponímia de Vinhais e Bragança, é 

justa e merecida tendo começado há alguns 

anos com a reedição da prestimosa obra 

“Folklore do Concelho de Vinhais”. Em 2005 foi 

editada a obra “Pe. Firmino Augusto Martins – 

Fotobiografia e Laudas Dispersa”, de Roberto 

de Morais Afonso e, posteriormente, foi 

colocado o seu busto, em bronze, num espaço 

público de Vinhais, que permite perpetuar na 

memória dos que por ali passam os traços do 

rosto de um Homem que dedicou a vida à sua 

região sempre com a “honesta intenção de 

tornar conhecida a terra que nos foi berço e 

de concorrer para o engrandecimento deste 

pequeno rincão”.      

Escrito por:Roberto de Morais Afonso

Publicado na Revista Raízes, nº16, Novembro 2015, pp. 

53 e 54

Encontra-se patente ao público, no Centro 

Cultural Solar dos Condes de Vinhais, a 

exposição “Pe. Firmino Augusto Martins – no 

cinquentenário da sua morte (1965-2015)”, 

que pode ser visitada até final do ano.
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O que é que o move como presidente desta 

Associação?

HM- O que me move enquanto Presidente 
desta Instituição é sobretudo a capacidade 
para fazer socorro a todos os vinhaenses.

Qual o balanço que faz dos anos que 

leva enquanto Presidente dos Bombeiros 

Voluntários de Vinhais?

HM- É um balanço positivo, é verdade 
que ultrapassámos alguns momentos de 
dificuldade, com alguma contenção, mas 
conseguimos superar tanto quanto nos é 
possível, resolvendo as situações que nos vão 
ocorrendo.

Como está a situação financeira da 

Associação?

HM- A questão financeira de uma instituição 
é sempre periclitante. Há sempre coisas que 

José Humberto Martins, Professor reformado, é presidente dos Bombeiros Voluntários de Vinhais há 22 

anos, nasceu a 23 de Janeiro de 1953 na aldeia de Melhe, Freguesia de Edrosa.

À CONVERSA COM...

PRESIDENTE DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE VINHAIS
.....................................................................................................................................
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gostaríamos de ter e não conseguimos. Neste 

momento dispomos de meios que julgamos 

ser convenientes para fazer face aos objetivos 

que nos propusemos. Há sempre muitas 

despesas. Infelizmente nesta terra há poucos 

mecenas, muitas corporações vivem do 
mecenato, a nossa, sobrevive com apoios, 
nomeadamente a Câmara quando temos 
dificuldades maiores. Temos que procurar 
rentabilizar da melhor forma os recursos que 
dispomos.

O material da Associação e a corporação 

são suficientes?

HM- A ambulância 4x4 é um anseio 

que temos há muito tempo e ainda não 

conseguimos ultrapassar, estamos a 

desenvolver diligências para o conseguir, 

uma vez que, o nosso concelho tem zonas 

que com a neve ficam isoladas, sendo essa a 

nossa prioridade.

O que pode dizer do número de elementos 

da corporação?

HM-Temos um curso a decorrer neste 

momento para formar novos bombeiros, 

mas penso que os elementos que temos são 

suficientes para dar uma boa resposta às 

necessidades da população.

Como está, neste momento, a situação dos 

transportes de doentes?

HM- Tem tido altos e baixos. Houve uma 
altura em que o Serviço Nacional de Saúde 
trabalhava muito bem, os doentes eram 
todos acompanhados pelos hospitais públicos 
e os Bombeiros faziam o transporte, agora o 
processo é diferente. Houve também outro 
diferendo com o IPO, em que nos foi retirado 
o transporte, sem quaisquer justificações. 
Atualmente, já fazemos alguns transportes 

quando se trata de pessoas acamadas. Outra 

situação é a redução do acompanhamento 
dos doentes pelos médicos, naturalmente 
por ordens superiores, uma vez que 
deixaram de passar requisições para os 
Bombeiros, estando por esta altura a 
regressar à normalidade. Tudo isto, trouxe 
momentos complicados financeiramente, a 
direção temeu com a possibilidade de fazer 
despedimentos, mas conseguimos arranjar 
soluções alternativas como o transporte de 
alunos e campanhas solidárias.

Qual é o relacionamento com as outras 

instituições, nomeadamente com a Câmara?

HM- É ótimo, com todas elas. Mantemos 
um bom relacionamento com todas as 
instituições, tentamos ajudar todos os que 
precisam, estando disponíveis para toda a 
população. É certo que a Câmara Municipal 
é a que mais nos apoia nas situações difíceis, 
seja financeiramente ou logisticamente. 
Temos uma relação excelente, não só no 

apoio através de subsídios mas também 
apoio moral, num acompanhamento 
contínuo, em que estão sempre disponíveis 
para nos auxiliar.

A comunidade Vinhaense é solidária?

HM- Penso que sim. Quando entrei para 
a Instituição, as pessoas pensavam que 
tínhamos que viver de esmolas, incuti uma 
nova filosofia, os Bombeiros têm que ter uma 
relação recíproca com a população, de dar e 
receber. 
É certo que, são os Bombeiros Voluntários, 
mas a nova realidade é que os Bombeiros 
são uma empresa e como tal precisam de 
meios de subsistência. A vida está muito 
complicada para todos e nós já não vivemos 
apenas do voluntariado, temos um corpo de 
efetivos com cerca de 25 pessoas que auferem 
salários mensais, parte deles suportados por 
nós, a Câmara, nesta situação também é 
fundamental, pois suporta parte dos custos.

Qual o apelo que gostaria de fazer aos 

Vinhaenses?

HM- O apelo é que as pessoas continuem 
a colaborar connosco. Tal como nós somos 
fundamentais para as pessoas, as pessoas 
também o são para nós. Se houver um 
espírito de entreajuda e uma relação de 
proximidade, temos todos a ganhar.
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Que balanço faz destes 14 anos como 

comandante dos Bombeiros Voluntários de 

Vinhais?

JM- Já são uns aninhos, que dão para deixar 

marca nesta instituição. A vida de bombeiro é 

muito complicada, a parte visível são os incêndios, 

mas o grande problema é a saúde, um dos fatores 

que mais nos preocupa, temos vários transportes, 

INEM e socorros diários. Ao longo dos anos 

vamos detetando algumas lacunas que tentamos 

colmatar, com a certeza porém de que ainda há 

muito a fazer. Uma das nossas grandes aspirações 

passa por aproveitar o quadro comunitário 2020 

e conseguir uma ambulância 4x4 para a neve, 

pois nós e a maioria dos bombeiros do distrito 

não estão preparados para a neve, preparados 

para os incêndios sim, para a neve não. Esse é o 

nosso maior desafio atualmente.

A colaboração da população tem sido 

importante?

JM- Temos uma população muito envelhecida, 

visto que a juventude tem que abandonar, e 

José Marques nasceu a 13 de Dezembro de 1956 em Vinhais, foi motorista de profissão e agora dedica 

todo o seu tempo aos Bombeiros Voluntários de Vinhais, onde é Comandante da Corporação há 14 anos.

À CONVERSA COM...

COMANDANTE DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE VINHAIS
.....................................................................................................................................
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vão ficando os resistentes, portanto ficamos no 
meio-termo quanto à contribuição da população, 
temos feito alguns apelos que são em parte 
correspondidos, mas também não podemos 
pedir muito, isto é uma zona muito desertificada 
e isso é um fator que complica.

Quantos associados têm? E qual o valor das 
quotas?
JM- Temos cerca de 1400 associados, em média 
temos recebido cerca de três mil euros  por ano. 

Como é a relação entre comando e direção. Os 
vossos anseios têm sido atendidos?
JM- A relação é excelente, tem sido sempre. 
Até porque eu, antes de ser Comandante já era 
membro da direção.
Ao todo tenho já 25 anos de casa, temos mantido 
sempre uma relação muito boa, se assim não 
fosse também não me tinham proposto para 
ocupar este cargo.

A emigração tem afetado o número de 
voluntários na corporação?
JM- Temos vindo a manter a mesma estrutura, 
mas sabemos que há muitas pessoas a ter que 
ir embora de Vinhais. Iniciámos no sábado uma 
escola de Bombeiros, com duração de três meses 
e conta com 20 inscritos, o que nos deixa muito 
satisfeitos. 
O grande dilema dos Bombeiros é que se 
conseguem formar bombeiros jovens, mas alguns 

deles acabam por ir embora ou para prosseguir os 
estudos ou trabalhar. De referir também o número 
de mulheres inscritas que tem aumentado muito 
nos últimos anos.

Qual o número de elementos da corporação?
JM- Entre os especialistas, o efetivo e os voluntários 
são cerca de 75/80 pessoas.

O material da Associação e a corporação são 
suficientes?
JM- Quanto ao material, nunca estamos 
devidamente apetrechados. Os carros precisam 
ser substituídos com regularidade, o que graças 
a muito esforço e contenção de custos, temos 
conseguido fazer. A crise afetou tudo e todos, e 
esta corporação tem gastos muito elevados, só no 
efetivo são 25 pessoas a trabalhar diariamente, 
umas da Responsabilidade da Câmara outras da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 
Para a compra da 4x4 temos a colaboração da 
Câmara que se tem mostrado muito empenhada 
em resolver este problema que afeta parte dos 
seus munícipes, pois quando há neve, há zonas 
onde só é possível chegar com carros de fogo, que 
não apresentam condições para prestar o devido 
socorro. Quanto ao pessoal, nunca é demais, 
vamos renovando aos poucos.

Como decorreu a última época de incêndios?
JM- Correu excelentemente, não tivemos nenhum 
incêndio que passasse de um dia para o outro.

Houve um de grandes dimensões em Ferreiros 
e Sandim, mas em cinco/seishoras estava 
dominado. Temos que agradecer o apoio da 
ANPC e do CDOS (Comando Distrital de Operações 
de Socorro) de Bragança, que nos apoiam com 
meios aéreos, bem como a todas as Corporações, 
que com espírito de entreajuda é possível 
desenvolver um bom trabalho.

Qual é o relacionamento com as outras 
instituições, nomeadamente com a Câmara?
JM- É magnífico, temos uma relação excelente 
com todas as instituições. Nem pode ser de outra 
forma, pois todos temos a ganhar com o bom 
relacionamento institucional, o dever de cada um 
tem que ser sempre cumprido e salvaguardado. 
No caso da Câmara, prestam-nos todo o auxílio 
que lhes é possível. Têm mostrado grande 
preocupação com a aquisição da 4x4 e quanto às 
obras do quartel, foi-nos dado apoio monetário 
e logístico, através de Engenheiros e Fiscais, caso 
contrário, não teríamos conseguido.

Consegue eleger o momento mais feliz e o mais 
triste nestes anos?
JM- Felizmente nunca tivemos momentos infelizes 
nem com viaturas nem com bombeiros. É sempre 
muito difícil perder pessoas que trabalham ou 
trabalharam connosco.
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O Centro de Interpretação do Parque Natural 

de Montesinho, Casa da Vila, em Vinhais, tem 

desde 10 de outubro uma exposição sobre 

Répteis, aberta ao público de segunda-feira a 
domingo, das 9h00 ao 12h30 e das 14h00 às 
17h30, até 30 de dezembro.

Nesta exposição é possível observar a evolução 
histórica das espécies, obter informações gerais 
sobre as formas de alimentação de algumas 
espécies e as ameaças, como a introdução 
de espécies exóticas, o atropelamento nas 
estradas, a destruição e degradação de 
habitats, a captura para comércio ilegal ou 
para colecionismo. Existe ainda uma amostra 
dos répteis existentes no Parque Natural do 
Alvão, como a Lagartixa-ibérica, o Lagarto da 
Água, o Sardão, entre outros.

A mostra foi organizada pela Câmara Municipal 
de Vinhais, o Centro de Interpretação do 
Parque Natural de Montesinho e a Instituição 
de Conservação da Natureza e Florestas do 
Norte.

RÉPTEIS
EXPOSIÇÕES

Centro de Interpretação do Parque Natural de Montesinho 
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VOZ

Inês Guedes | 15 anos
....................................

Eu estou disponível 
para fazer voluntariado 
pois devemos sempre 
ajudar os outros que 
mais necessitam. Como 
por exemplo na ajuda e 
recolha de alimentos e 
até de roupa.

Gonçalo Linhares | 15 anos
....................................
Sim, porque quero 
ajudar quem precisa, 
para ter uma vida 
melhor. As áreas 
são a distribuição de 
alimentos e vestuário.

Liliana Fernandes | 15 anos
...................................
Eu estou disponível 
para fazer voluntariado 
porque é bom ajudar 
as pessoas. Áreas: 
limpar a floresta, 
distribuir alimentos, 
roupa, calçado, etc.

Paulo Fernandes | 15 anos
...................................
Sim, gostaria de 
participar, pois acho 
bem ajudar os mais 
carenciados pois quem 
sabe se não seremos 
nós a precisar de 
ajuda. “Ajuda para ser 
ajudado”.

Estás disponível para fazer voluntariado? Porquê?

Em que áreas?

N O S S A
A
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VINHAIS NA IMPRENSA
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  NOME                                                              ESTACIONAMENTO                CONTACTO

Alberto dos Anjos Rebordelo 278369181

Táxis António J. Domingues, Lda Vilar Sêco 273689160

Luís Batista Fernandes Vila Verde 273772401

Abílio José Afonso Nunes 934378775

João Batista Fernandes Penhas Juntas 273669146

Alfretáxis, Lda Rua Nova-Vinhais 964063501

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Vilar de Peregrinos 965394934

Táxis Magalhães & Magalhães, Lda Edrosa 965394934

Ramiro Gabriel Gonçalves Moimenta 273649121

Cipriano Augusto Sá Rebordelo 933484620

Táxis Neves, L.da Rua Nova - Vinhais 933170524

AutoTáxis Serrada Nogueira, Lda Celas 964065287

Táxis Guerreiro de Carvalho, Lda Pinheiro Novo 934884015

Manuel José Fernandes Gonçalves Paço 273659123

Carlos Alberto Vaz Ousilhão 937567138

Afonso Martins Patrício, TáxisUnipessoal Lda Edral 936583223

Manuel António Pereira Vila Boa 273772271

Asdrubal Domingues da Cruz Sobreiró de Baixo 273772289

António Adolfo do Vale Ervedosa 278349147

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

José Manuel Domingues Curopos 934257186

Táxis Vinhaenses de Mário Augusto e Filhos, Lda Rua Nova - Vinhais 964060765

Cristina Miranda M. R. Alves Rua Nova - Vinhais 962359190

Ângelo Carlos Seixas – Táxis Lda Agrochão 278349393

Américo Fernandes & Filhos, Lda Quirás 933610122

Táxis Gomes e Rodrigues Gomes, Lda Espinhoso 963040720

João Manuel, Lda Rua Nova - Vinhais 273772322

TÁ
X

I
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CONTACTOS ÚTEIS

Paços do Concelho - 273 770 300 

Recepção – 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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