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“(...) Embora muitas pessoas digam que não, sempre houve e haverá reinos

maravilhosos neste mundo (...)” (Miguel Torga)

www.jf-vinhais.com/



E
EDITORIAL

Chegados a meio do mandato (2017-2021) que nos foi confiado, é nossa intenção, e dever,

partilhar e refletir sobre o caminho que juntos percorremos, renovando a esperança e a força

na implementação do projeto que apresentámos para a nossa Freguesia.

Mantendo um salutar espírito de união e promovendo importantes parcerias e dinâmicas,

temos procurado dar continuidade às atividades planeadas para o presente mandato

(2017/2021), primando pelo elevado sentido de justiça e igualdade, promovendo a dignidade

e a qualidade de vida de todos os Vinhaenses. Em boa verdade, ousamos afirmar que temos

desenvolvido um trabalho humanizador de proximidade, sabendo escutar as preocupações, os

anseios e as necessidades de todos, pensando, idealizando e construindo, dia após dia, uma

Freguesia melhor. Com um orçamento bastante limitado, ainda que, entendemos,

exemplarmente gerido, acreditamos que todo o trabalho desenvolvido tem sido

unanimemente reconhecido, sendo que muito mais poderíamos ter feito, se os desejáveis

apoios assim o tivessem permitido.

As páginas que a seguir partilhamos, pretendem convidá-lo à análise, e consequente reflexão,

de parte da ação da sua Junta de Freguesia, no decurso do ano de 2019. À semelhança da

edição anterior, no sentido de facilitar a leitura, a presente publicação encontra-se dividida de

acordo com as três áreas nas quais desenvolvemos o nosso trabalho: Área 1 - “Património”

(P); Área 2 - “Ação Social, Educação e Desporto” (ASED) e Área 3 - “Cultura, Turismo e Lazer”

(CTL).

Caro Vinhaense,

A todos os Vinhaenses, agradecemos a confiança e a participação ativa na construção de uma

Freguesia melhor. Da nossa parte, renovamos a garantia de que manteremos a existente

postura de profundo respeito e rigor, numa elevada entrega e dedicação à causa pública.

Receba um caloroso abraço e tenha um excelente ano de 2020,

O Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Armoniz

Limpeza do parque de lazer (“antes”) Limpeza do parque de lazer (“depois”) 

Limpeza de caminhos rurais 
(“antes”)

Limpeza de caminhos rurais 
(“depois”)

Limpeza de valetas na aldeiaRequalificação da fonte



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Ermida

Limpeza de tanque

Requalificação do cemitério

Limpeza de caminhos rurais

Limpeza de ruas/estrada municipal



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Moás

(“antes”)         Requalificação de fonte/bebedouro        (“depois”)

Limpeza de ruas/caminhos Requalificação do cemitério

Colocação de “espelho parabólico”



P
PATRIMÓNIO

(Área1)Rio de Fornos

Limpeza de valetas (aldeia / estrada municipal)

Requalificação (fontes / bebedouros)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Rio de Fornos

limpeza de ruasLimpeza de caminhos rurais

Requalificação do sistema de regadio



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Rio de Fornos

Melhoramentos em caminhos rurais e linhas de água



P
PATRIMÓNIO

(Área1)Vinhais

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

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

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



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

Limpeza de acessos ao Centro de Saúde de Vinhais

Manutenção e limpeza do sistema de regadio – Bairro d’ Além



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

Limpeza de caminhos rurais (Santo António – Bairro d’ Além)
(“antes”)

Limpeza de caminhos rurais (Santo António – Bairro d’ Além)
(“depois”)

Limpeza de lixo na Zona Histórica da Vila



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

Pintura de bancos do largo do Carvalhal Limpeza de acessos 
(Bairro do Calvário)

Manutenção lavadouro – Bairro do Carvalhal (limpeza e pintura)

Manutenção (limpeza e pintura) de bebedouro e limpeza de acessos (Bairro do
Calvário)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

Limpeza de caminhos rurais  - Acesso à “Ágrela” - Zona de Riassós
“depois”)  

Limpeza de caminhos rurais - Acesso à “Ágrela” - Zona de Riassós
(“antes”)



ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO 
(Área 2)



Organização de ‘Caminhada pelo Ambiente’ e ‘Sessões de 
Sensibilização/Formação em Educação Ambiental’ 

- Dia Mundial do Ambiente 2019 -
(Parcerias: Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais e GNR) 

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)

“É preciso diminuir a distância entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Assim, a dado

momento, as palavras serão as práticas.” (P. Freire)



‘2.º Seminário de Gerontologia de Vinhais’
(Organização conjunta, com a Universidade Sénior de Vinhais)

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)



’Marchas de São João’ (2019)
(Parcerias com Agrupamento de Escolas  D. Afonso III – Vinhais, Santa Casa da Misericórdia 

de Vinhais e Universidade Sénior de Vinhais)

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)



Exposição ‘Spooky Brooms Exhibition’, pelos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Inglês) 
(Agrupamento de Escolas  D. Afonso III – Vinhais)

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)



Oferta de visita à ‘Terra Natal e de Sonhos’ (Bragança), a todos os
alunos da Educação Pré- Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de
Vinhais

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)



ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)

Oferta de presentes de Natal 2019 (“Livros e Jogos Didáticos 
Science4you”)

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de Vinhais



Exposição ‘Presépios 2019’
(Alunos e Docentes do Agrupamento de Escolas  D. Afonso III – Vinhais)

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)



Apoio à ‘I Volta ao Nordeste em Bicicleta’
Patrocínio da “Camisola de Montanha”

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 

E DESPORTO  
(Área 2)



CTL
CULTURA,

TURISMO 

E LAZER
(Área 3)



Apoio ao ‘Desfile de Carnaval’ 2019

CTL
CULTURA,

TURISMO 

E LAZER
(Área 3)



Organização da ‘I Mostra do Folar e Produtos da Terra’

CTL
CULTURA,

TURISMO 

E LAZER
(Área 3)



Participação no ‘XIII Encontro de Gerações’ (2019)

CTL
CULTURA,

TURISMO 

E LAZER
(Área 3)



Organização da comemoração do ‘Dia Mundial da Juventude’, em parceria com a 
Câmara Municipal de Vinhais

CTL
CULTURA,

TURISMO 

E LAZER
(Área 3)



CTL
CULTURA,

TURISMO 

E LAZER
(Área 3)

Organização de concurso ‘Melhor Doce de Natal’ (2019)



D
DIVERSOS



D
DIVERSOS

Entre 18 e 21 de julho, em conjunto com o Parque Biológico de Vinhais, a Junta de 
Freguesia de Vinhais apoiou a Associação Sukyo Mahikari, que desenvolveu, 

voluntariamente, trabalhos de limpeza de “sobrantes florestais”, na área envolvente do 
Parque Biológico de Vinhais.



D
DIVERSOS

Respondendo ao apelo lançado pelo Canil 
Municipal de Vinhais, a Junta de Freguesia de 

Vinhais contribuiu para a campanha de 
Recolha de Alimentos, com a oferta de ração 

seca.
Porque "ajudar os nossos amigos de 4 patas 

não pesa, mas vale!"

Muito obrigado!..
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