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“Cada esperança abre horizontes
infinitos e possibilidades imprevistas. O
futuro é absolutamente aberto. Sempre.
Construído pelas mãos dos que o sabem
esperar.” (J. Mar'ns)



Renovando a esperançosa mensagem que a ‘imagem de capa’ procura transmitir,
caminhemos confiantes para o futuro, acreditando na chegada de dias plenos de luz,
cor, ânimo e alegria de viver. Com honra nos passos dados, chegámos ao último ano do
mandato que nos foi confiado (2017-2021), entendendo ter contribuído, de forma
inegável, para uma Freguesia melhor, num projeto para todos, na certeza de que cada
Vinhaense, bem como cada entidade ou parceiro de desenvolvimento local, foi
escutado e considerado. Com elevado sentido de entrega, justiça, igualdade e equidade,
num permanente espírito de união, procurámos dignificar a qualidade de vida de todos
os Vinhaenses, através de um humanizador trabalho de proximidade, sabendo escutar
as preocupações, os anseios e as necessidades de todos. Se mais não conseguimos,
assumimos responsabilidades e pedimos desculpa, ao mesmo tempo que lamentamos a
relevante e inquietante falta de apoio sentida. Nunca esqueçamos que, de acordo com
E. Renan, “o que faz com que os homens formem um povo é a lembrança das grandes
coisas que fizeram juntos e a vontade de realizar outras.”

No decurso de um ano tão atípico, para além de cumprir e superar as ações previstas na
‘Área 1 - “Património” (P), do ‘Plano Anual de Atividades’ (2020), a Junta de Freguesia
de Vinhais desenvolveu, de forma permanente, um singular trabalho de proximidade,
por vezes tão difícil e, também por isso, tão necessário. Neste quadro, salientamos o
ininterrupto apoio a todos os Vinhaenses, especialmente àqueles que acompanhámos
ao domicílio, por impossibilidades várias de deslocação, bem como por ausência de
apoio familiar de retaguarda. Sabemos que os tempos pedem mais Humanismo.

E
EDITORIAL

Reiteramos a continuidade da uma postura de profundo rigor, respeito, igualdade e
equidade, numa elevada entrega e dedicação à causa pública.
Receba um caloroso abraço, com votos de um esperançoso ano de 2021,
O Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais

Caro Vinhaense,

Num momento par^cularmente di_cil da Humanidade, durante o qual todos
reaprendemos a viver, receba um abraço de força, coragem e esperança, acreditando
que, juntos, ultrapassaremos dificuldades e, humildemente, con^nuaremos a construir
uma Freguesia melhor.

Agradecemos a sua confiança e par^cipação a^va na con`nua construção de uma
Freguesia melhor, par^lhando, nas páginas que se seguem, alguns das mais relevantes
ações do ano de 2020, em conformidade com as três áreas que sustentam o nosso
projeto: Área 1 - “Património” (P); Área 2 - “Ação Social, Educação e Desporto” (ASED) e
Área 3 - “Cultura, Turismo e Lazer” (CTL).



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Armoniz

Limpeza do “parque de lazer” Colocação de “espelho parabólico”

Construção de “tanque comunitário”



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Armoniz

Limpeza de ruas da aleia / caminhos rurais



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Ermida
Requalificação da Capela – Pintura e colocação de nova porta e janela

(“antes”)                                (“depois”)

(“antes”)                                                                   (“depois”)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Ermida

Limpeza de ruas / estrada municipal / caminhos rurais / espaços públicos



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Moás

(“antes”)    Requalificação de pontão   (“depois”)
Requalificação de espaço 

comunitário

(“antes”)     Arranjo de conduta - águas pluviais       (“depois”)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Moás

Requalificação de caminhos rurais 



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Moás

(“antes”)         Melhoramento de arruamentos        (“depois”)

Limpeza de 
Caminhos rurais Manutenção de “Adro da Igreja”

Construção de “Banco” Limpeza de “derrocada” – Estrada Municipal 

Colocação de Toponímia



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Rio de Fornos

(”antes)          Requalificação / Pintura do cemitério         (“depois”)



P
PATRIMÓNIO

(Área1)Rio de Fornos

Limpeza / melhoramento de caminhos rurais

Limpeza de “derrocada” (rua interna da aldeia)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Rio de Fornos
Melhoramento / Limpeza de caminhos rurais / Ruas interiores da aldeia



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Rio de Fornos

Construção de muro de sustentação de terras

Limpeza / manutenção de canal de regadio

Limpeza de espaços públicos



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Rio de Fornos

(“antes”)               Requalificação de pontão              (“depois”)

Requalificação de “abrigo de passageiros”    



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

De uma salutar parceria entre a Junta de Freguesia de Vinhais e a União das Freguesias de
Nunes e Ousilhão, foram desenvolvidos trabalhos de melhoria na Praia Fluvial da “Ponte
da Ranca”:
- Melhoramento (construção de rampas) e limpeza dos caminhos de acesso;
- Colocação de caixotes de lixo junto à ponte.
Par^lhamos o pensamento de Henry Ford de que “reunir-se é o começo, permanecer
juntos é o progresso, e trabalhar juntos é o sucesso”.



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

Manutenção / limpeza de caminhos rurais



P
PATRIMÓNIO

(Área1)Vinhais

Limpeza e melhoramento  de caminhos rurais / valetas

Construção de muro de sustentação de terras (“Santo António”) 



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

Limpeza de campo de futebol 
(“Bairro do Carvalhal”)

Limpeza de espaços exteriores – Escola Básica e Secundária D. Afonso III

Limpeza de caminhos   
(“Santo António”)



P
PATRIMÓNIO

(Área 1)Vinhais

Manutenção (limpeza e pintura) 
“Alminhas”

Manutenção (limpeza e pintura) do muro do santuário se “Santo António”



ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 
E DESPORTO 

(Área 2)



“Cantar das Janeiras”, pela voz da Educação Pré-Escolar da Santa
Casa da Misericórdia de Vinhais

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 
E DESPORTO  

(Área 2)

Atribuição de "Louvor Público de Mérito
Despor^vo" ao Vinhaense Luís Fernandes,
pelas suas recentes conquistas:
• Vice Campeão - Troféu Ibérico 2019 

(Classe Q1 e Geral Quads); 
• Campeão TT Nordeste 2019                   

(Classe Q1 e Geral Quads). 



ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 
E DESPORTO  

(Área 2)
Oferta de 15 computadores portáteis, com acesso à internet, ao
Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais

Iniciativa que procurou ajudar a suprir dificuldades, auxiliando alunos que não dispunham
de meios informáticos para poderem assistir às aulas online.



Participação e apoio na “Corrida para a Vida” 
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Norte 

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 
E DESPORTO  

(Área 2)



Apoio no “Dia do Desporto Sénior", desenvolvido pela Universidade 
Sénior de Vinhais, no âmbito da "Semana Europeia do Desporto" 

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 
E DESPORTO  

(Área 2)



‘ＷＩＴＣＨ ＳＨＯＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ’
Exposição de “sapatos assustadores”, realizados pelos alunos do
Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, no âmbito do
“Halloween” 2020

ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 
E DESPORTO  

(Área 2)



ASED
AÇÃO SOCIAL, 

EDUCAÇÃO 
E DESPORTO  

(Área 2)

Oferta de presentes de Natal 2020 
(Livros Pedagógicos e Jogos Didá^cos Science4you)

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



CTL
CULTURA,
TURISMO 
E LAZER

(Área 3)



CTL
CULTURA,
TURISMO 
E LAZER

(Área 3)



CTL
CULTURA,
TURISMO 
E LAZER

(Área 3)

A Junta de Freguesia de Vinhais (re)impulsionou e apoiou a celebração do “Carnaval de
Vinhais”. Agradecimento muito especial a todos os "foliões" que acederam ao convite e
contribuíram para o sucesso do "Desfile de Carnaval 2020". Bem hajam!



CTL
CULTURA,
TURISMO 
E LAZER

(Área 3)

Procurando transmitir uma mensagem de esperança, a Junta de
Freguesia de Vinhais organizou uma série de quatro concertos, com
Fabíola Mourinho e Pedro João, acolhidos nas Capelas e Igrejas das
aldeias da Freguesia.
Uma incitativa que muito marcou todos os envolvidos.



CTL
CULTURA,
TURISMO 
E LAZER

(Área 3)

"A Música Vai à Aldeia", promovida Junta de Freguesia de Vinhais, foi
no`cia na Comunicação Social nacional (TSF).

Nas palavras do público:

“(...) Encantador. Faz renascer a nossa esperança. (...)”
“(...) É tão bom trazer a Música e a Arte a pessoas que normalmente não têm essa
oportunidade. É excelente. (...)”
“(...) Gostei imenso. É de louvar atitudes desta natureza. A Música é um bálsamo. (...)”
“(...) Fiquei encantada, fiquei emocionada. Enche-nos o coração (...)"



CTL
CULTURA,
TURISMO 
E LAZER

(Área 3)

"Almoço 
Convívio” 

desenvolvido na 
sequência de 
doação, pela 

ZCM - Vinhais, 
de javalis 

resultantes da 
"Montaria ao 

javali em 
Alvaredos”

"Almoço Convívio" na aldeia de Armoniz



D
DIVERSOS



D
DIVERSOS

No quadro das medidas necessárias à mi^gação da pandemia - “Covid-19” -, para além do
apoio diário na distribuição e entrega de bens de primeira necessidade (alimentos /
medicamentos) a pessoas que residem sozinhas, sem “retaguarda familiar”, ou que sofrem de
doenças crónicas, a Junta de Freguesia de Vinhais desenvolveu (e con^nua a desenvolver) um
conjunto de ações em prol da Comunidade.

Ações de limpeza e desinfeção das ruas das aldeias da Freguesia: Armoniz, Ermida, Moás e Rio
de Fornos.



D
DIVERSOS

Oferta de máscaras individuais de proteção a todos os habitantes da Freguesia de Vinhais,
com entrega desenvolvida “porta a porta”, no decurso da 1.ª vaga da pandemia - “Covid-19” -



D
DIVERSOS

Oferta de materiais de proteção individual - fatos, viseiras, máscaras e luvas – aos profissionais
de “linha da frente” no combate à pandemia: Voluntários de Vinhais; Centro de Saúde de
Vinhais; Santa Casa da Misericórdia de Vinhais e Unidade de Cuidados Con^nuados de Vinhais.

Parceria oficial com os CTT, no âmbito da campanha “FIQUE EM CASA - Cooperação entre
En^dades Locais em Ações de Responsabilidade Social e Solidariedade para Idosos”.
Profundamente preocupada com a população sénior, a Junta de Freguesia de Vinhais
assegurou (e con^nua a assegurar) o serviço de pagamento de “vales de reforma”, ao
domicílio, sem cobrança de qualquer taxa adicional aos utentes.



D
DIVERSOS

Apoio domiciliário em contexto de ‘Estado de Emergência’ (“COVID-19”)



D
DIVERSOS

Apoio ao 'Plano de Vacinação Gripe 2020’ – Centro de Saúde de Vinhais.
Acompanhamento, no terreno, dos Profissionais do Centro de Saúde de
Vinhais, no sentido de sinalizar habitantes da Freguesia incapacitados de
se deslocarem aos pontos de vacinação.



jf-vinhais.com

CONTACTOS ÚTEIS  
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