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CarosVinhaenses,

O desempenho de cargos públicos deve estar sujeito ao escrutínio popular, bem
como a uma efetiva prestação de contas, por parte daqueles que os ocupam.
Nessa perspetiva, a presente publicação não é mais do que uma breve reflexão
sobre o que tem sido o trabalho desta Junta de Freguesia, bem como o
lançamento de alguns projetos para o futuro.
Na verdade, é nosso entendimento que a nobre missão que nos confiaram se tem
revestido de enormes desafios, os quais acolhemos como novas oportunidades
para continuarmos a pensar e a construir uma Freguesia melhor, num projeto para
todos, de modo a que cada Vinhaense seja escutado, tenha voz ativa e
participativa e que ninguém se sinta excluído. Num permanente espírito de união,
criando importantes parcerias e dinâmicas, temos procurado executar as
atividades planeadas para o presente mandato, com elevado sentido de justiça e
igualdade, promovendo a dignidade e a qualidade de vida de todos.
Nesse sentido, daremos continuidade ao trabalho humanizador de proximidade,
sabendo escutar as preocupações, os anseios e as necessidades de todos,
procurando, dentro das nossas competências, resolver os problemas,
contribuindo, assim, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da Freguesia.
Na impossibilidade de tudo documentar, as páginas que partilhamos consigo
procuram refletir o trabalho mais significativo da fase inicial do presente mandato.
No entanto, muito mais foi realizado e, se nos permitem, muito mais poderia ter
sido, se o desejável apoio fosse uma realidade. Neste ano de 2019, continuaremos
a dar especial atenção ao espaço rural da nossa Freguesia, através da limpeza e
manutenção de caminhos e zonas públicas. Iremos também dar continuidade a
todas as iniciativas culturais que realizámos no passado.

Assumiremos, ainda, a organização da “I Mostra do Folar
e Produtos da Terra”, que estamos convictos possa vir a
ser o início de um acontecimento de grande dimensão do
nosso concelho. Contamos consigo no dia 20 de abril.
Renovando esperanças e forças, agradecemos a confiança
e a participação ativa na verdadeira construção de uma
Freguesia melhor.
Garantimos que manteremos sempre uma postura de
profundo respeito e rigor, numa elevada entrega e
dedicação à causa pública.
Recebam um caloroso abraço e tenham um excelente ano
de 2019,
O Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais.
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Requalificação	do	Cemitério	(“antes”) Requalificação	do	Cemitério	(“depois”)

Requalificação	do	Cemitério	
(“antes”)

Requalificação	do	Cemitério	
(“depois”)

Requalificação	do	Cemitério	(exterior)



Ermida

Requalificação	de	bebedouro	 Requalificação	do	lavadouro

Requalificação	das	“alminhas”

Requalificação	da	envolvente	(tanque)

Requalificação	do	lavadouro

Requalificação	da	envolvente	(tanque)
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Ermida

Limpeza	da	envolvente	da	escola Limpeza	de	ruas	e	caminhos

Limpeza	de	ruas	e	caminhos

Requalificação	(construção	de	resguardos	/	muros	de	proteção	para	peões)
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Moás

Limpeza	da	área	envolvente	da	igreja Limpeza	de	ruas	da	aldeia

Renovação	de	portas	da	Igreja	
(frontal	– “antes”)

Renovação	de	portas	da	Igreja	
(frontal	– “depois”)

Renovação	de	portas	da	Igreja	(lateral)
(“antes”)																												(“depois”)
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Moás

Limpeza	de	caminhos	 rurais

Limpeza	de	caminhos	 rurais
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Rio	de	Fornos

Requalificação	(	“alminhas”,	 fonte	/	bebedouro	/	lavadouro)

Requalificação	(fonte	/	bebedouro)

Requalificação	(fonte	/	bebedouro)

Limpeza	de	ruas	da	aldeia
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Rio	de	Fornos

Limpeza	de	caminhos	rurais

Requalificação	(resguardos	de	proteção	para	peões	e	recolocação	de	bancos)

Limpeza	de	ruas	da	aldeia

Limpeza	de	valetas
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Rio	de	Fornos

Limpeza	de	caminhos	rurais	e	valetas

Limpeza	de	caminhos	rurais	e	valetas

Arranjo	e	limpeza	de	ruas	da	aldeia
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Vinhais

(“antes”) Limpeza	de	caminhos	rurais												(“depois”)

(“antes”) Limpeza	de	caminhos	rurais												(“depois”)

Limpeza	de	caminho	de	acesso	à	“ETAR”
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Vinhais

Requalificação	de	acessos	pedonais	(Bairro	do	Carvalhal)

Manutenção	(limpeza	e	pintura)	do	“Santuário	de	Santo	António”
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Vinhais

Limpeza	de	caminhos	rurais	(Bairro	do	Carvalhal)

Limpeza	de	acessos	e	valetas	(Bairro	do	Carvalhal	/	Zona	Industrial)

Limpeza	de	caminhos	(Quinta	de	Riassós /	Bairro	do	Carvalhal	)
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Vinhais

Manutenção	(limpeza	e	pintura)	de	WC	público	(Largo	do	Arrabalde)

Requalificação	de	“Nicho	de	São	Paulo”	
(Largo	da	Casa	do	Povo)

Limpeza	de	acessos	
(Bairro	do	Calvário)

Manutenção	(limpeza	e	pintura)	de	bebedouro	(Bairro	do	Couço)
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Oferta	de	presentes	de	Natal	2017	(“Fato	de	treino”)	
Educação	Pré-Escolar	e	1.º	Ciclo	do	Ensino	Básico
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Apoio	e	participação	na	“FAVI	– Feira	Agrícola	de	Vinhais”
(Organização	do	Agrupamento	de	Escolas	D.	Afonso	III	– Vinhais)



Organização	de	‘Caminhada	pelo	Ambiente’	 - Dia	Mundial	do	Ambiente	2018	
(Parcerias:	Agrupamento	de	Escolas	D.	Afonso	III	– Vinhais;	 	GNR	– Vinhais	e

Santa	Casa	da	Misericórdia	de	Vinhais)
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Organização	conjunta,	com	a	Universidade	Sénior	de	Vinhais,	do	‘1.º	Seminário	de	
Gerontologia	de	Vinhais’
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Apoio	na	recolha	de	eletrodomésticos,	 no	âmbito	da	participação	 do	Agrupamento	de	
Escolas	D.	Afonso	III	– Vinhais,	no	projeto	‘Eletrão	Escola’
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(EIXO 2)



Marchas	de	‘São	João’	(2018),	pelas	Comunidades	Educativas	do	Agrupamento	de	Escolas	 		
D.	Afonso	III	– Vinhais	e	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	de	Vinhais
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Exposição	“Spooky Brooms Exhibition”,	pelos	alunos	do	1.º	Ciclo	do	Ensino	Básico	(Inglês)	
(Agrupamento	de	Escolas	 	D.	Afonso	III	– Vinhais)

ASED
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EDUCAÇÃO 
E DESPORTO  
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Oferta	de	presentes	de	Natal	2018	(“Camisola	Polar”)	
Educação	Pré-Escolar	e	1.º	Ciclo	do	Ensino	Básico
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CTL
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Organização	de	concursos	“Melhor	Doce	de	Natal”	(2017	e	2018)



Organização	de	‘Concerto	pelo	Património’,	pelo	Esemble Nossa	Senhora	das	Graças,	em	
parceria	com	a	Universidade	Sénior	de	Vinhais	

CTL
CULTURA,
TURISMO 
E LAZER

(EIXO 3)



Convívios	nas	aldeias	de	Armoniz,	Ermida	e	Moás,	no	âmbito	de	“Batidas	ao	
Javali”	ocorridas	na	Freguesia	
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Apoio	ao	‘Desfile	 de	Carnaval’	2018
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Organização	das	‘Festas	de	São	João’	(2018)
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Participação	no	‘XII	Encontro	de	Gerações’	 (Freguesia	de	Vinhais)
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E LAZER
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Organização	da	comemoração	do	‘Dia	Mundial	da	Juventude’,	com	Moullinex,	em	
parceria	com	a	Câmara	Municipal	de	Vinhais
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Ação	de	Sensibilização	‘Portugal	Sem	Fogos	Depende	de	Todos’,	desenvolvida,	“porta	a	
porta”,	nas	aldeias	da	Freguesia



D
DIVERSOS

Participação	da	Junta	de	Freguesia	de	Vinhais	no	‘XVI	Congresso	da	ANAFRE	–
Associação	Nacional	de	Freguesias’	(Viseu,	26-28	janeiro	de	2018)		
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“O Governo apela a um reforço da atitude preventiva, consolidando
os trabalhos de gestão de combustíveis que já começou a ser feito
no ano passado.

D
DIVERSOS

“Limpeza	de	terrenos	obrigatória	em	mais	de	
oito	mil	aldeias”

O inverno ainda nem sequer vai a meio mas o Governo já divulgou em Diário da República,
a lista das freguesias classificadas de 1ª e 2ª prioridade no que respeita à limpeza de
matas, terrenos e florestas.
No total, o Governo elegeu como prioritárias ações de limpeza em 8.399 aldeias de 1.142
freguesias, integradas no território de 190 municípios. O prazo para efetuar a limpeza
nestas zonas termina a 15 de março, data a partir da qual os municípios deverão substituir
a ação dos privados incumpridores.
O Despacho publicado determina que a fiscalização da limpeza de terrenos confinantes a
edificações (numa faixa 50 metros); aglomerados populacionais e áreas industriais (numa
faixa de 100 metros) se efetue entre os dias 1 de abril e 31 de maio deste ano.” (in
Expresso – Edição online)

A Freguesia de Vinhais
encontra-se no índice 2 das
freguesias prioritárias.



“Sonhar com o horizonte é viajar por novos caminhos.
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Ver	o	horizonte	requer	esforço	e	tocá-lo	com	as	mãos	
requer	entrega	e	dedicação.
Mas não há nada melhor do que vermos e
tocarmos os nossos sonhos.”

(a	partir	 de	M.	F.	Torres)	



(Cartaz	provisório)


