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Bem-Vindo
VIMIOSOa1.
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Vimioso, situa-se no extremo nordeste de Portugal, em pleno planalto mirandês, in-

tegrando a Terra Fria transmontana, distrito de Bragança. O concelho de Vimioso é 

atravessado por vales profundos dos rios Angueira, Maçãs e Sabor, daí surge a Marca 

chapéu “Vales de Vimioso”. O Município investe na capacidade de capacitação, coo-

peração e fixação social, na educação, no empreendedorismo, através da valorização 

dos recursos endógenos existentes, na preservação e divulgação da Indústria do Pa-

trimónio material e imaterial, investindo na Incubadora para Inovação do Interior e 

Negócios Transfronteiriços (3INT) tendo como missão apoiar os empreendedores e 

empresas, nacionais e internacionais, no desenvolvimento de ideias de negócio e pro-

jetos empresariais, para inovação do interior e fomento das relações transfronteiriças. 

A área do turismo é cada vez mais uma aposta estruturada e pós pandemia, preten-

demos desenvolver e trabalhar tudo o que já realizamos e oferecer ao visitante uma 

nova aposta no desenvolvimento económico do território apostando na vertente de 

inovação social, permitindo futuramente a sustentabilidade do território.

É nas suas casas de xisto e de granito que se podem saborear  verdadeiras iguarias de 

fumeiro, um cabrito assado ou um posta  mirandesa, tudo devidamente regado com 

o azeite puro da região. 

Vimioso é mais do que tradição. É também qualidade de vida! Um concelho que con-

tinua a criar infraestruturas e equipamentos modernos  para os seus cidadãos. 

Nada como terminar a semana com uma massagem nas Termas  da Terronha em 

Vimioso e dedicar o seu sábado ao bem-estar do  corpo, da alma e da mente. 

Com um desenvolvimento económico assente na agropecuária,  Vimioso é um con-

celho por explorar e com bons incentivos ao  investimento nos setores do comércio  

e turismo. 

Atreva-se a descobrir Vimioso!

Vimioso, um concelho de portas escancaradas!
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Estruturas
Existentes2.
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IPSS

Descrição:

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, em Argozelo é uma  Ins-

tituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que com sede na  

Rua das Catrinas nº. 5, freguesia de Argozelo, concelho de Vimioso  

e distrito de Bragança. 

Tem como objetivos principais o acolhimento de pessoas com 65  

ou mais anos que, por razões familiares, dependência, isolamento,  

solidão ou insegurança não podem permanecer na sua residência;  

pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exce-

ção  devidamente justificada e, em situações pontuais, a pessoas 

com  necessidade de alojamento decorrente da ausência, impedi-

mento  ou necessidade de descanso do cuidador. 

CENTRO PAROQUIAL 

DE ASSISTÊNCIA 

NOSSA SENHORA 

DAS DORES

2.1
AÇÃO SOCIAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

RUA DAS CATRINAS, 5230-044  

Argozelo - Vimioso, Bragança

Centro de Dia : 09:00 - 20:00 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

(Lar de Idosos e Residência):  24:00 

+351 273 589 444 

sradasdoresargozelo@gmail.com  
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IPSS

Descrição:

O projeto do Centro Social e Paroquial S. Pedro teve inicio em 

1997, tendo as obras iniciado no ano seguinte. A abertura veio  

a acontecer em 2001.

Tendo como pano de fundo os objetivos, delineados no CLASV  

e para dar seguimento à sua implementação, como é dito no Art. 

3 nas alíneas:

a) Combater a pobreza e a exclusão social, promovendo a inclusão 

e coesão sociais;

b) Promover o desenvolvimento social integrado através da imple-

mentação do planeamento integrado e sistemático, que potencie 

sinergias, competências e recursos;

c) Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organi-

zação do conjunto de respostas e equipamentos ao nível local;

d) Criar canais regulares de comunicação e informação entre os 

parceiros e a população em geral.

CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL SÃO PE-

DRO DE AVELANOSO

2.1
AÇÃO SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

LARGO DE SÃO PEDRO, 5230-080

Avelanoso - Vimioso, Bragança

Centro de Dia : 08:00 - 20:00 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

(Lar de Idosos e Residência):  24:00 

+351 273549261

+351 273549261

cspspavelanoso@gmail.com  
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IPSS

Descrição:

Santulhão é uma freguesia transmontana do concelho do Vimio-

so,  distrito de Bragança.

Atualmente com 423 habitantes, é uma população maioritaria-

mente  envelhecida com quase 50% das pessoas acima dos 65 

anos, e deste  factor surgiram várias questões e respostas sociais, 

que em parte,  começaram a ser resolvidas através da criação desta 

instituição  particular de solidariedade social, desde o ano de 1986.

SANTA CASA

DA MISERICÓRDIA 

DE SANTULHÃO

2.1
AÇÃO SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

VALE VALCRAVOSO SANTULHÃO 5230-217

Santulhão - Vimioso, Bragança

Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos): 09:00 - 19:30

Centro de Dia: 08:30 – 20:00

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas: 24:00

+351 273 579 299

scmsantulhao@hotmail.com  
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IPSS

Descrição:

O Centro Social e Paroquial Casa Religiosa Nossa Senhora das Gra-

ças é uma Instituição Particular de Solidariedade Social - IPSS-, 

sem fins lucrativos, que presta serviço de apoio social, visando con-

tribuir para a melhoria da qualidade  de vida dos indivíduos idosos 

da região do Vimioso, em Bragança. 

CENTRO SOCIAL 

PAROQUIAL DE CASA 

RELIGIOSA N.ª SR.ª 

DAS GRAÇAS

2.1
AÇÃO SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

RUA PADRE AMÂNDIO LOPES N.º 2, 5230-135

Carção - Vimioso, Bragança

Centro de Dia : 09:00 - 19:00 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

(Lar de Idosos e Residência): 24:00 

+351 273511037

+351 273512228 

lar-idosos_carcao@hotmail.com
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IPSS

Descrição:

A empresa Centro Social Paroquial De Santa Eulália de Pinelo  tem 

a sua sede no concelho de Vimioso, exerce a atividade de  ativida-

des de apoio social para pessoas idosas, com alojamento. 

CENTRO SOCIAL

PAROQUIAL

DE SANTA EULÁLIA 

DE PINELO

2.1
AÇÃO SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

EIRAS DE CIMA, 5230-181

Pinelo - Vimioso, Bragança

Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos): 11:00 - 19:00 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(Lar de Idosos e Residência): 24:00 

+351 273518005

c.social.pinelo@hotmail.com
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IPSS

Descrição:

Atualmente, acolhe cerca de 60 Idosos nas três Respostas Sociais. 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia e 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Existe um esforço para a prestação de cuidados individualizados 

e humanizados aos utentes e suas famílias que por motivo de do-

ença, idade, exclusão ou outro impedimento qualquer, não pos-

sam ter asseguradas as suas necessidades humanas básicas, bem 

como as satisfações socioculturais/espirituais.

SANTA CASA DA

MISERICÓRDIA DE 

ALGOSO

2.1
AÇÃO SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

RUA DE SÃO JOÃO, N.º 10 5230-010 

Algoso - Vimioso, Bragança

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas: 24:00

+351 273 569 163

+351 273 569 023

santacasaalgoso@gmail.com
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Não existe documentação que nos permita enumerar todas as  

obras praticadas pela Misericórdia de Vimioso ao longo de toda  a 

sua história. De facto, um incêndio que deflagrou na Câmara  Mu-

nicipal em 1952 estendeu-se aos edifícios contíguos da capela da  

Misericórdia e cadeia municipal que ficaram totalmente destruí-

dos.  Salvaram-se as imagens que hoje estão instaladas na Capela 

de nª  Sr.ª das Dores e o sino da Capela. 

Em 1940 foi criado o Hospital da Misericórdia (o Hospital Velho) que  

ficou instalado numa casa particular adaptada, situada ao fundo 

da  rua da Calçada, onde funcionou até 1961. Foi então transferido 

para  o Largo de S. Sebastião, passando a dispor de óptimas condi-

ções  de funcionamento em edifício construído de raiz (o Hospital 

Novo),  velha aspiração das gentes do nosso concelho. 

Para além de um subsídio da Fundação Calouste Gulbenkian e de  

donativos significativos de alguns beneméritos, houve uma gran-

de  mobilização de todo o concelho, culminando com um corte-

jo de  oferendas no dia da inauguração em ambiente festivo, em 

que tive  o privilégio de participar ativamente. Devemos referir os 

nomes  do Sr. Francisco Anacleto Pereira, então Provedor e do Dr. 

Sidónio  Augusto Fernandes, como os grandes obreiros de tais ini-

ciativas. 

Posteriormente o Hospital foi desactivado e substituído por um 

centro  de Saúde, recebendo a Misericórdia uma renda mensal do 

Estado  até à transferência para o novo Centro de Saúde, proprie-

dade do  mistério da Saúde. É neste edifício que funciona a nossa 

Unidade  de Cuidados Continuados, nova valência da nossa Miseri-

córdia,  com capacidade de 22 camas. 

No apoio social começou esta Misericórdia com a instalação de um  

Centro de Dia, tendo vindo a aumentar e diversificar a sua activida-

de  ao longo dos últimos anos, apoiando hoje 166 utentes em todas 

as  suas valências. Mantemos em funcionamento um ATL para cer-

ca  de 30 crianças e a Lavandaria, empresa de inserção que, para 

além  de todo o serviço da Misericórdia, está aberta a toda a popu-

lação. 

SANTA CASA

DA MISERICÓRDIA 

DE VIMIOSO

2.1
AÇÃO SOCIAL
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Empregamos 75 funcionários, na sua maioria com residência em  

Vimioso, que dão um contributo relevante à sociedade Vimiosense  

e à economia local, e cuja dedicação e profissionalismo devo aqui  

enaltecer. 

SANTA CASA

DA MISERICÓRDIA 

DE VIMIOSO

LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

RUA SÁ CARNEIRO N.º8, 5230-330

Vimioso, Bragança

Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos): 09:30 - 20:00 

Centro de Dia: 09:00 - 20h00

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas: 24:00

+351 273 518 140

+351 273 518 142

geral@mvimioso.pt 



26

SAÚDE
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A missão assenta na prestação de cuidados de saúde primários, 

diferenciados e continuados à população do distrito de Bragan-

ça, dando uma resposta capaz às suas necessidades e expetativas, 

promovendo a utilização racional e eficiente de todos os recursos, 

numa cultura de humanização dos serviços e de motivação e de-

senvolvimento dos colaboradores.

CENTRO DE SAÚDE 

DE VIMIOSO

2.2
SAÚDE
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

AVENIDA ALCANICES, 5230-308

Vimioso

Segunda a Sexta-Feira das 9h às 12h30 e das 14h às 17h

+351 273 510 030

csvim@ulsne.min-saude.pt
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A farmácia Barreira dispõe de um vasto leque  de produtos e me-

dicamentos de uso humano e  veterinário, produtos de dermocos-

mética, fitoterapia,  higiene oral, suplementos alimentares e mate-

rial  ortopédico. 

Prezamos desenvolver um trabalho em que  depositamos todo o 

nosso conhecimento, rigor,  competência e experiência em prol da 

comunidade! 

Esta Farmácia encontra-se autorizada a disponibilizar medica-

mentos através da Internet, pelo Infarmed, I.P. 

FARMÁCIA BARREIRA

2.2
SAÚDE
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

R. DOS GATOS N.º3, 5230-317 

Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta-Feira das 9:00–20:00 

Sáb: 09:00–13:00 / 14:00–18:00

+351 273 512 445
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Com o 1º alvará datado de 1942, a Farmácia Liberal  serve a comu-

nidade em que nos inserimos, com  carinho, competência e rigor. FARMÁCIA LIBERAL

2.2
SAÚDE
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

RUA DO PRIMEIRO CONDE DE VIMIOSO,

Vimioso - Bragança

Segunda a Sábado das 09:00 às 19:00

Fecha ao Domingo

+351 273 512 421

farmacialiberal@sapo.pt
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A Farmácia Ferreira encontra-se aberta durante o horário de expe-

diente e posteriormente está disponível por telefone. Situa-se em 

Argozelo e encerra aos Domingos e feriados.

FARMÁCIA FERREIRA

2.2
SAÚDE
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

RUA PRINCIPAL N.º 103, 5230-063

Argozelo - Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta-Feira das 09:00 às 13:00/14:00 - 20:00

Sábado: 09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

Fecha aos Domingos e Feriados

+351 273 589 235
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As Termas do Vimioso estão localizadas no lugar de Maceira, fre-

guesia e concelho de Vimioso e Distrito de Bragança.

Em 2013 foi construído um balneário moderno, arquitetura dife-

renciadora, dotado de equipamentos inovadores, permitem atra-

vés das melhores práticas, o pleno benefícios da utilização desta 

água mineral (termal) Sulfúrea.

TERMAS DE VIMIOSO

2.2
SAÚDE
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

TERMAS DA TERRONHA, EN 218 - 2 Km n.º58, 

Vimioso, Bragança

Balneário e SPA : Segunda a Sábado das 9h00 às 13h00/14h00-19h00

Piscina Livre: Segunda a Sexta, das 09h00 às 13h00/14h00-16h00

Domingos e sábados, das 10h00 às 13h00/15h00-19h00

+351 273 511 381

E-MAIL

termasdevimioso@cm-vimioso.pt
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SERVIÇOS
PÚBLICOS
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Correio e Encomendas: Aceitação Clientes Contratuais; Apartados; 

Aviso – Correspondência; Aviso – Encomendas; Aviso – Expresso; 

Caixas de Correio Individuais; Carregamento Conta Corrente; Cor-

fax; Correio Azul; Correio Internacional; Correio Normal; Correio Re-

gistado; Correio Verde; Embalagens Postais; Encomendas; Expres-

so - 10 22; Expresso - 13 19 48; Expresso - Ponto de Entrega (receber 

encomendas); Expresso Internacional - EMS Economy e EMS In-

ternacional; Produtos Filatélicos; Reexpedição; Serviço SIGA - Com 

a solução SIGA, pode solicitar o encaminhamento do seu correio 

avisado para outra Loja CTT ou morada que mais lhe convier; Sa-

quetas Almofadadas; Selos.

Finanças e Pagamentos: Certificados de Aforro - Títulos da Dívida 

Pública, com elevada liquidez e capitalização de juros trimestral; 

Certificados de Aforro - Subscrição e amortização online (dias úteis 

até às 17h30); Certificados do Tesouro - Amortização online (dias 

úteis até às 17h30); Certificados do Tesouro Poupança Mais - Subs-

crição e amortização online (dias úteis até às 17h30); Crédito Pesso-

al Clássico; Crédito Pessoal Pequenos Montantes; Envio de vales – 

Internacionais; Envio de vales – Nacionais; Fundos de Investimento; 

PPR; Pagamento de Coimas; Pagamento de Faturas; Pagamento 

de Impostos; Pagamento de Portagens; Pagamento de Vales; Se-

guros Capitalização; Seguros Reais; Western Union.

Outros Serviços: Bilhetes para Espetáculos; CDs e DVDs; Carre-

gamento de Telemóveis; Cartão Jovem; Cartão de Portagens Toll 

card; Cartões para Telemóvel; Certificação de Fotocópias; Contra-

tos EDP; Dispositivos Via Verde; Livros; Lotaria; Pagamento por 

multibanco; Portabilidade USO; Serviço de Fotocópias; Telefones 

Públicos; Telegramas; Telemóveis UZO e Telefones Fixos; Validação 

de Documentos.

CORREIOS CTT

2.3
SERVIÇOS PÚBLICOS
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, 5230-999 

Vimioso

Dias úteis : 09:00 - 12:30/ 14:00 - 17:30

+351 273518040

+351 210471616

informacao@ctt.pt
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É a primeira Loja do Cidadão no distrito de Bragança. Concentra 

no mesmo espaço serviços públicos (da administração central e 

também municipal) e serviços privados conexos, em função da 

procura e das necessidades existentes.

A Loja do Cidadão de Vimioso, que integra o conceito de 2.ª Ge-

ração, foi inaugurada no dia 17 de Julho de 2009, às 15:00h, numa 

cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado da 

Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e do 

Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, Eduardo 

Cabrita.

Entre os vários serviços disponibilizados na Loja do Cidadão de Vi-

mioso, destaca-se o Balcão Multisserviços – um conceito inovador 

que permite a realização de diversos serviços simples e de diferen-

tes entidades, num posto único de atendimento – os balcões da 

Segurança Social, da Direcção -Geral dos Impostos e do Instituto 

dos Registos e do Notariado.

ESPAÇO CIDADÃO

2.3
SERVIÇOS PÚBLICOS
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

AVENIDA DE ALCANICES, NO PAVILHÃO MULTIUSOS

Vimioso

Dias úteis : 09:00 - 16:00

+351 273 120 035

edc.vimioso@ama.pt
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Competência Territorial: município de Vimioso (para os efeitos do 

n.º 3 do artigo 82.º da Lei n.º 62/2013)TRIBUNAL

2.3
SERVIÇOS PÚBLICOS
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

PALÁCIO DA JUSTIÇA - LARGO DE SÃO SEBASTIÃO, 5230-311

Vimioso

Dias úteis : 09:00 - 16:00

+351 273 090 110

vimioso@tribunais.org.pt
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A Guarda Nacional Republicana, adiante designada por Guarda, é 

uma força de segurança de natureza militar, constituída por mili-

tares organizados num corpo especial de tropas e dotada de auto-

nomia administrativa.

A Guarda tem por missão, no âmbito dos sistemas nacionais de se-

gurança e proteção, assegurar a legalidade democrática, garantir a 

segurança interna e os direitos dos cidadãos, bem como colaborar 

na execução da política de defesa nacional, nos termos da Consti-

tuição e da lei.

GNR

2.3
SERVIÇOS PÚBLICOS
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

AVENIDA ALCANICES, Pavilhão Multiusos - Cave, 5230-308

Vimioso, Bragança

Todos os dias, 24h

+351 273 512 216

ct.bgc.dmdr.pvms@gnr.pt
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A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vimioso 

foi fundada em 12 de Setembro de 1932, por um grupo de ilustres 

Vimiosenses, chefiados pelo Sr. Dr. Artur Alberto Geraldes Coelho 

que viria, posteriormente, a ser o 1.º Presidente da Direcção desta 

Associação. 

Assim, a Associação é hoje, face à Lei, considerada Pessoa Colectiva 

de Utilidade Pública Administrativa.

Esta Associação foi criada tendo como finalidade principal a pro-

tecção desinteressada de vidas e bens, podendo, para além do fim 

humanitário, seu objectivo principal, desenvolver actividades no 

âmbito da cultura, recreio e desporto.

BOMBEIROS

2.3
SERVIÇOS PÚBLICOS
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

RUA DA FONTE NOVA, n.º12, Apartado 15, 5230-319 

Vimioso, Bragança

Todos os dias, 24h

+351 273 512 115

bvvimioso@sapo.pt
bvvimiosocomando@sapo.pt
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A biblioteca pública é o centro local de informação que torna pron-

tamente acessíveis aos seus utilizadores, o conhecimento e a infor-

mação de todos os géneros.

Cumprindo a sua missão de Biblioteca de Leitura Pública, a sua 

atuação desenvolve-se no sentido de facilitar o acesso à documen-

tação e informação existentes nos mais variados suportes, através 

de um conjunto de serviços que promove, disponibiliza e põe em 

prática, de forma a responder com rapidez e eficácia às solicita-

ções dos utilizadores que a ela se dirigem nas áreas da informação, 

da cultura e do lazer. Funciona em regime de livre acesso, o que 

permite, a todos os utilizadores, consultarem livremente os docu-

mentos existentes nas salas de leitura.

A Biblioteca Municipal de Vimioso é, hoje, um dos principais equi-

pamentos culturais, que aaAutarquia oferece a todo o concelho. 

Reunindo um património documental que é, sem dúvida, muito 

rico, aguardamos a sua visita.

BIBLIOTECA

MUNICIPAL DR. 

NORBERTO LOPES

2.3
SERVIÇOS PÚBLICOS
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

RUA DA FONTE NOVA, 5230-319

Vimioso, Bragança

Segunda a sexta das 09:00 às 17:30

+351 273 518 120
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A Câmara Municipal de Vimioso é o órgão autárquico deste con-

celho e cabe-lhe promover o desenvolvimento do município em 

todas as áreas da vida, como a saúde, a educação, a ação social e 

habitação, o ambiente e saneamento básico, o ordenamento do 

território e urbanismo, os transportes e comunicações, o abasteci-

mento público, o desporto e cultura, a defesa do consumidor e a 

proteção civil.

CÂMARA

MUNICIPAL

2.3
SERVIÇOS PÚBLICOS
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

PRAÇA EDUARDO COELHO, 5230-315

Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta das 09h00 às 12h30/13h30-17h00

+351 273 518 120

gi.cmv@cm-vimioso.pt
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TURISMO
E PATRIMÓNIO 
CULTURAL
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O Arquivo Municipal de Vimioso foi inaugurado no dia 7 de Outu-

bro de 2013, Dia Nacional dos Castelos. Data simbólica, pois o Ar-

quivo Municipal, edifício da antiga Escola Primária Conde de Fer-

reira, está implantado sobre as ruínas do antigo castelo da vila.

Reconhece, a Câmara Municipal de Vimioso, no seu Arquivo Muni-

cipal, um recurso fundamental para a sua atividade administrativa, 

para o acesso a uma informação de qualidade e um esteio da me-

mória e identidade coletivas do concelho.

Considerando a importância crescente do acesso à informação e o 

avolumar de documentação por parte dos serviços municipais re-

sultante de sucessivos alargamentos de competências atribuídas 

às autarquias, é essencial dispor de um sistema de arquivo eficaz 

na gestão de uma informação de qualidade.

Assim, no prosseguimento da sua política integrada de reorgani-

zação dos serviços municipais, sentiu a necessidade de criar o sis-

tema de arquivo do Município, garantindo a valorização e preser-

vação do acervo documental como património do concelho.

ARQUIVO MUNICIPAL

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, 5230-315 

Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta-Feira das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.

+351 273 518 120

gabineteformacao@cm-vimioso.pt
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Na área da cultura, a autarquia investiu fortemente na construção 

da Casa da Cultura, na sede do concelho, dotando-a do mais mo-

derno.

Este edifício tem vindo a ser palco de diversos eventos de ordem 

cultural. As exposições periódicas, abrangendo as varias tendên-

cias artísticas, os eventos musicais, teatrais, cinema, seminários, 

conferências entre muitos outros, refletem bem o dinamismo e 

preocupação da autarquia em oferecer, aos Vimiosenses e a todos 

os visitantes o regresso às “origens” e o caminho que se abre ao 

“futuro”.

Este espaço comporta, também o Museu Etnográfico um auditório 

com capacidade para cerca de 180 pessoas, galerias de exposição, 

escultura e artesanato, cinema e salas devidamente apetrechadas 

para levar a cabo cursos de formação, programas e projetos pro-

movidos pela autarquia, em estreita colaboração com as diversas 

entidades concelhias, distritais, regionais e nacionais.

CASA DA CULTURA

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, 5230-315 

Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta das 9:00 às 17:30

Fim de Semana e Feriados das 14:30 às 18:30

+351 273 518 120

geral@valesdevimioso.pt
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Situado em pleno centro da vila, o Posto de Turismo funciona na 

Casa da Cultura, no Largo Mendo Rufino, num edifício reconstruí-

do e de arquitetura tradicional.

O Posto de Turismo irá assegurar em articulação com os serviços 

do pelouro da cultura, o fornecimento de informação turística, pro-

moção e divulgação de uma imagem identificativa do concelho e 

da região, as suas atividades e planos.

Atende e recebe sugestões, pedidos e reclamações, em matéria 

de turismo, prestando os esclarecimentos que estiverem ao seu 

alcance, disponibilizando, também, o serviço de acolhimento e as-

sistência aos turistas. O posto de turismo funciona, também, como 

um posto de venda de produtos artesanais e regionais.

POSTO DE TURISMO

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, Casa da Cultura, 5230-315 

Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00

+351 273 518 120

gi.cmv@cm-vimioso.pt
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Tradições e vestígios de uma comunidade judaica resistente.

É um museu pequeno sobre a memória e a cultura marrana (ter-

mo de origem em Espanha, pejorativo, que significa judeus força-

dos a converterem-se ao cristianismo, mas que professavam a fé 

judaica em segredo), a cultura dos cripto-judeus (judeus supos-

tamente cristãos porque batizados, mas que professavam a fé ju-

daica em segredo) que, afastados por imposição de um judaísmo 

ortodoxo, foram criando as suas próprias formas de religiosidade.

Tem destaque neste espaço a recolha de materiais, epigráficos e 

de uso doméstico, desse criptojudaísmo. Destaca-se um lintel com 

um Leão de Judá esculpido, salvo de um edifício em ruínas.

É também dado destaque a uma muito significativa recolha de 

orações que os judeus de Carção faziam nos séculos XVI a XVIII.

Um longo memorial elenca os nomes dos habitantes de Carção 

que a Inquisição prendeu e penitenciou.

MUSEU JUDAICO 

DE CARÇÃO

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

PRAÇA DAVID DOS SANTOS, 5230-122 

Carção, Vimioso, Bragança

Sem horário. Contato telefónico para marcações.

+351 966 197 194

paulo.carcao@gmail.com
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A omnipresença dos pombais tradicionais salta à vista de quem 

percorre a paisagem transmontana, mas as dúvidas que surgem 

sobre estas estruturas raramente são esclarecidas: Porquê têm di-

ferentes formas? Para que é que servem? Por que é que, muitos 

deles, estão longe de tudo? O Centro de Interpretação dos Pom-

bais Tradicionais (CIPT) responde a estas questões e levanta muitas 

outras que vão despertar ainda mais o interesse por este patrimó-

nio rural único.

O CIPT foi criado em 2014 com o objetivo de dar a conhecer os 

pombais tradicionais existentes na região do Nordeste Transmon-

tano e, ao mesmo tempo, ser um espaço de partilha de conheci-

mento das técnicas de construção do património rural. Visa ainda 

disseminar o conhecimento sobre este tipo de construção e ser 

o ponto de partida para a descoberta dos pombais e do seu valor 

cultural, arquitetónico e ecológico.

Durante a visita, é também possível, na companhia de um mapa, 

fazer um percurso pela aldeia de Uva, que possui mais de 40 pom-

bais tradicionais, de modo a conhecer de perto estas estruturas ar-

quitetónicas que pontilham a paisagem com a sua alva singeleza, 

bem como saber mais sobre a sua utilidade. 

Além dos mais de 40 pombais existentes na aldeia, são muitos os 

exemplos relevantes de arquitetura tradicional, os elementos na-

turais dignos de interesse e as histórias a serem partilhadas pelos 

seus habitantes.

CENTRO DE 

INTERPRETAÇÃO 

DOS POMBAIS 

TRADICIONAIS

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE UVA, 

Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta-feira das 9h30 às 12h30/14h30-17h30

Encerra na Páscoa, Natal e Ano Novo

+351 969 171 177 

+351 966 151 131

palombar@gmail.com
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Castelo roqueiro construído no século XII, foi, de início, centro da 

autoridade real em Terras de Miranda. Por volta de 1224, D. Sancho 

II doou o castelo aos Hospitalários, que aqui fizeram significativas 

obras, nomeadamente a torre de menagem e a cisterna abobada-

da que ainda hoje subsistem.

A partir do final do séc. XIII torna-se um castelo de 2ª linha, sendo 

abandonado no séc. XVII.

Entrada Gratuita

CENTRO 

ACOLHIMENTO 

CASTELO ALGOSO

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

CORTINHA DO CALVÁRIO, 5230-027 

Argozelo, Vimioso, Bragança

Outubro a Março 3ª feira: 14h00-17h30, 4ª feira a domingo: 10h00 às 12h30/14h00-17h30 

Abril a Setembro 3ª feira: 14h00-18h30, 4ª feira a domingo: 10h00 às 12h30/14h00>18h30 

Encerra no último fim-de-semana de cada mês.

+351 273 569 041

algoso.castelo@gmail.com

geral@culturanorte.gov.pt
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O Centro Interpretativo das Minas de Argozelo encontra-se locali-

zado na Cortinha do Calvário em Argozelo. Foi inaugurado no dia 

22 de Março de 2015. O edifício está dotado de uma sala de exposi-

ções e de um auditório. 

Na sala de exposições encontra-se patente, desde a sua inaugura-

ção, uma exposição referente à história da exploração de estanho 

e volfrâmio, que decorreu nas minas de Argozelo no século XX. A 

exposição é composta por uma colecção de fotografias, documen-

tos e peças. 

O auditório, capacitado para 60 lugares sentados, está equipado 

para projecção de filmes e pode servir também a palestras e reu-

niões.

Entrada Gratuita

CENTRO INTERPRE-

TATIVO DAS MINAS 

DE ARGOZELO

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

CORTINHA DO CALVÁRIO, 5230-027 

Argozelo, Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta-Feira das 09:00 às 12:00/14:00-17:00

Sábado, Domingo e Feriados das 10:00 às 12:00/14:00-17:00

+351 273 588 004

sofiadiz@cm-vimioso.pt
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CEIFA é o Centro de Educação, Interpretação e Formação Ambien-

tal, que será instalado na escola primária que se encontra aban-

donada da aldeia de Vila Chã da Ribeira, no concelho de Vimioso.

Este espaço é cedido pela Câmara Municipal de Vimioso e Junta 

de Freguesia de Vila Chã da Ribeira e será recuperado e dinamiza-

do pela ALDEIA em parceria com ambas as entidades. Pretende-se 

que o CEIFA venha a dar apoio às iniciativas de educação ambien-

tal, passeios e saídas de campo e acções de formação que sejam 

realizadas na região.

CENTRO DE 

EDUCAÇÃO, INTER-

PRETAÇÃO E FORMA-

ÇÃO AMBIENTAL

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA CHÃ,

Vila de Chã, Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta-Feira das 09:00 às 12:00/14:00-17:00

Sábado, Domingo e Feriados das 10:00 às 12:00/14:00-17:00

+351 962 255 827

+351 965 301 659

aldeiamail@gmail.com
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Os Vales dos rios Angueira, Sabor e Maçãs apresentam caracterís-

ticas de conservação únicas que conciliam, em perfeita harmonia, 

a natureza e o homem.

De forma a assegurar o correto ordenamento da ocupação huma-

na e dos usos recreativos, tendo por objetivo promover ativamente 

o turismo de natureza, o PINTA propõe-se realizar um conjunto de 

atividades que privilegiam o contacto com a diversidade natural e 

cultural da região:

ATIVIDADES DO ÂMBITO HABITAT HUMANO

ATIVIDADES DE LAZER NA NATUREZA

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PINTA - PARQUE 

IBÉRICO DE NATURE-

ZA E AVENTURA DE 

VIMIOSO

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

E-MAIL

ESTRADA DAS TRÊS MARRAS (cruzamento para S. Joanico), 5230-000 

Vimioso, Bragança

Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 9h00 às 17h00

Horário da Visitas: Terça a Domingo das 

+351 273 511 254

geral@valesdevimioso.pt
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TERMAS DE VIMIOSO

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL

As Termas do Vimioso estão localizadas no lugar de Maceira, fre-

guesia e concelho de Vimioso e Distrito de Bragança.

Em 2013 foi construído um balneário moderno, arquitetura dife-

renciadora, dotado de equipamentos inovadores, permitem atra-

vés das melhores práticas, o pleno benefícios da utilização desta 

água mineral (termal) Sulfúrea.
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

TERMAS DA TERRONHA, EN 218 - 2 Km n.º58, 

Vimioso, Bragança

Balneário e SPA : Segunda a Sábado das 9h00 às 13h00/14h00-19h00

Piscina Livre: Segunda a Sexta, das 09h00 às 13h00/14h00-16h00

Domingos e sábados, das 10h00 às 13h00/15h00-19h00

+351 273 511 381

E-MAIL

termasdevimioso@cm-vimioso.pt
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PISCINAS 

MUNICIPAIS 

E CAMPOS DE TÉNIS

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL

Equipamento aberto durante a época balnear, com piscina de 

adultos, piscina de crianças e dois campos de ténis. 

Serviço de bar.
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

ESTRADA MUNICIPAL, 218-2, 5230

Pinela, Vimioso, Bragança

Todos os dias, das 14h00 às 20h00

+351 273 511 114

E-MAIL

gi.cmv@cm-vimioso.pt
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PARQUE DE 

CAMPISMO 

DE VIMIOSO

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL

O Parque de Campismo de Vimioso situa-se a cinco minutos do 

centro da vila, inserido numa área de 23500m2 tem capacidade 

para 200 pessoas. 

Inaugurado no dia 25 de Abril de 2009, o Parque de Campismo 

de Vimioso encontra-se aberto durante todo o ano e tem ao seu 

dispor espaço para tendas, caravanas, auto caravanas e estaciona-

mento no exterior parque. Integra um campo polidesportivo e si-

tua-se perto das piscinas municipais e campos de ténis.
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

Estrada Vimioso, 5230

Pinela, Vimioso, Bragança

Todos os dias, das 14h00 às 20h00

+351 273 511 034

+351 961 346 651

E-MAIL

pcampismovms@gmail.com
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CICLOVIA

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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LOCALIZAÇÃO

GPS

Estrada de Alcanices, 5230

Vimioso, Bragança

41.594133, -6.515337
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CINEMA

2.4
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL

O cinema de Vimioso, localiza-se no auditório da casa da cultura, 

que dispõe de uma sala com 168 lugares, equipada com som e 

luzes, dispondo de amplo palco e camarins, sendo um espaço pró-

prio para sessões de cinema, teatro, concertos, seminários e con-

ferências.
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

RUA DO CANO, 5230 

Vimioso, Bragança

Auditório da Casa da Cultura de Vimioso

Todos os dias, 21:30h

E-MAIL

+351 273 518 120

geral@valesdevimioso.pt



ONDE FICAR
ONDE COMER



85



86

HOTEL - A VILEIRA

AUTENTISEREIA

HOTEL RURAL SRª 

DAS PEREIRAS

TURISMO RURAL 

CASA DA JANAL

ALOJAMENTO LOCAL

D. AFONSO V

2.4.1.
ONDE FICAR

LOCALIZAÇÃO
AVENIDA DE ALCANICES, n.º1, 5230-380, Vimioso

CONTATOS
+351 273 511 133

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL, n.º219, 5230-010, Algoso, Vimioso

CONTATOS
+351 273 569 106

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL, n.º218, 5300-300, Vimioso

CONTATOS
+351 273 518 000 / +351 933 190 047

LOCALIZAÇÃO
LUGAR DA JANAL, 5230-338, Vimioso

CONTATOS
+351 963 786 581 / www.casadajanal.com

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL 317, n.º26, 5230-202 Santulhão, Vimioso

CONTATOS
+351 273 579 291
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ALOJAMENTO LOCAL

CENTRO

TURISMO RURAL 

CASA DO PLANALTO 

MIRANDÊS

TURISMO RURAL 

CASA DOS 

PIMENTEIS

CASA DAS 

QUINTANAS

CASA DO MÉDICO

CASA DE CAMPO 

STA. TERESINHA

CASA DOS POMBAIS

LOCALIZAÇÃO
RUA ABADE BAÇAL, n.º9, 5230-304, Vimioso

CONTATOS
+351 969 213 939 / mendesana77@gmail.com

LOCALIZAÇÃO
RUA DO CHAPAÇAL, n.º11, 5230-270, Vilar Seco, Vimioso

CONTATOS
+351 933 200 948 / www.casadoplanaltomirandes.com

LOCALIZAÇÃO
RUA DO FUNDO DO POVO, n.º6, 5230-100 Vale de Algoso, Vimioso

CONTATOS
+351 273 569 269 / www.casadospimenteis.online.pt

LOCALIZAÇÃO
BAIRRO DAS QUINTANAS, n.º4, 5230-090, Caçarelhos, Vimioso

CONTATOS
+351 969 113 124/ violeta.vilaca@gmail.com/ www.casadasquintanas.pt

LOCALIZAÇÃO
RUA DR. MANUEL MARIA LOPES, 5230-124 Carção, Vimioso

CONTATOS
+351 964 224 283 / reservas@casadomedico.com

LOCALIZAÇÃO
TRAVESSA DO OUTÃO 4, 5230-100, Campo de Víboras, Vimioso

CONTATOS
+351 926 287 051

LOCALIZAÇÃO
LARGO DA FEIRA, 5230-090, Caçarelhos, Vimioso

CONTATOS
+351 961 673 724 / +351 273 559 071
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RESTAURANTE - 

A VILEIRA

LOCALIZAÇÃO
AVENIDA DE ALCANICES, n.º1, 5230-380, Vimioso

CONTATOS
+351 273 511 133

CARRASCO DE CIMA

CURRAL D’AVÓ

2.4.1.
ONDE FICAR

ONDE COMER

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL, n.º218, 5230-319, Vimioso

CONTATOS
+351 969 302 353

LOCALIZAÇÃO
RUA DE STO. CRISTO, n.º12, 5230-090, Caçarelhos, Vimioso

CONTATOS
+351 919 993 494 / curraldavo@gmail.com / www.curraldavo-caca-

relhos.com
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RESTAURANTE - BAR

AMAZÓNIA

CHURRASQUEIRA

AS ROSAS

RESTAURANTE

REGIONAL BLÉU

CAFETARIA 

RESTAURANTE 

DOURADA

CAFÉ RESTAURANTE

EUROPA

RESTAURANTE LUAR 

DA NOITE

LOCALIZAÇÃO
RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, lote 3, 5230-326, Vimioso

CONTATOS
+351 273 404 237 / +351 932 022 236

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL 219, 5230-330, Vimioso

CONTATOS
+351 273 106 344

LOCALIZAÇÃO
RUA ABADE BAÇAL, 5230-304, Vimioso

CONTATOS
+351 938 289 142

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL 318, 5230-124 Carção, Vimioso

CONTATOS
+351 273 512 333

LOCALIZAÇÃO
RUA DAS FONTES, 5230-123, Carção, Vimioso

CONTATOS
+351 273 511 168

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL 317, 5230-124, Carção, Vimioso

CONTATOS
+351 273 512 270

RESTAURANTE

AUTENTISEREIA

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL, n.º219, 5230-010, Algoso, Vimioso

CONTATOS
+351 273 569 106
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RESTAURANTE O 

CAMELO

PIZZARIA PIRES

CAFÉ RESTAURANTE

RAPA

RESTAURANTE 

S. BARTOLOMEU

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL 317,  5230-201, Santulhão, Vimioso

CONTATOS
+351 273 579 037

LOCALIZAÇÃO
PRAÇA EDUARDO COELHO, 5230-315, Vimioso

CONTATOS
+351 273 512 281

LOCALIZAÇÃO
RUA DE SANTO AMARO, 5230-071, Argozelo, Vimioso

CONTATOS
+351 273 589 130

LOCALIZAÇÃO
RUA DE S. BARTOLOMEU, 5230-048, Argozelo, Vimioso

CONTATOS
+351 273 588 104

PIZZARIA 

JUVENTUDE

LOCALIZAÇÃO
BAIRRO S. SEBASTIÃO, 5230-304, Vimioso

CONTATOS
+351 273 405 568

HOTEL RURAL SRª 

DAS PEREIRAS

LOCALIZAÇÃO
ESTRADA NACIONAL, n.º218, 5300-300, Vimioso

CONTATOS
+351 273 518 000 / +351 933 190 047
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EDUCAÇÃO
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O
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AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE 

VIMIOSO

2.5
EDUCAÇÃO

Ao nível da educação, o concelho comporta apenas a escolaridade 

até ao 9.º.

Relativamente aos apoios escolares (livros, alimentação e transpor-

te), a Autarquia de Vimioso, tem vindo a desempenhar um papel 

preponderante, assegura os manuais escolares a todos os alunos 

do 1º ciclo, e gratuitidade dos transportes escolares, bem como, a 

alimentação a alunos com características específicas (carências 

económicas e alunos do Pré-escolar e 1º ciclo transportados). Para 

além do referido, a Autarquia concede apoios económicos pontu-

ais a situações específicas. 

O Município dispõe de um Regulamento de Apoio aos Estudantes 

do Ensino Secundário e Ensino Superior (estudantes do concelho 

de Vimioso) – possibilidade de apoios a nível de pagamento de 

propinas no ensino superior e manuais escolares no ensino secun-

dário, entre outros.

Deste modo é atribuído um apoio fundamental à educação.
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

BR SÃO SEBASTIÃO, 5230-304

Vimioso, Bragança

Secretaria e Direção: Dias Úteis das 09:00 às 12:30/ 14:00-17:30

E-MAIL

+351 273 518 060

sec.escola.vimioso@gmail.com

direcao.aev@gmail.com



96

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DR. 

NORBERTO LOPES

2.5
EDUCAÇÃO

A biblioteca pública é o centro local de informação que torna pron-

tamente acessíveis aos seus utilizadores, o conhecimento e a infor-

mação de todos os géneros.

Cumprindo a sua missão de Biblioteca de Leitura Pública, a sua 

atuação desenvolve-se no sentido de facilitar o acesso à documen-

tação e informação existentes nos mais variados suportes, através 

de um conjunto de serviços que promove, disponibiliza e põe em 

prática, de forma a responder com rapidez e eficácia às solicita-

ções dos utilizadores que a ela se dirigem nas áreas da informação, 

da cultura e do lazer.

Funciona em regime de livre acesso, o que permite, a todos os uti-

lizadores, consultarem livremente os documentos existentes nas 

salas de leitura.

A Biblioteca Municipal de Vimioso é, hoje, um dos principais equi-

pamentos culturais, que a Autarquia oferece a todo o concelho. 

Reunindo um património documental que é, sem dúvida, muito 

rico.
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LOCALIZAÇÃO

HORÁRIO

TELEFONE

RUA DA FONTE NOVA, 5230-319

Vimioso, Bragança

Segunda a Sexta-Feira das 09:00 às 17:30

E-MAIL

+351 273 518 120

l.machado@iol.pt
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EQUIPAMENTOS
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3INT - 

INCUBADORA PARA 

A INOVAÇÃO DO IN-

TERIOR E NEGÓCIOS 

TRANSFRONTEIRIÇOS

2.6
EQUIPAMENTOS

Localizada em Vimioso, a Incubadora 3INT tem como missão apoiar 

e acompanhar empreendedores e empresas no desenvolvimento 

de ideias de negócio e projetos empresariais para a inovação do 

interior e fomento das relações transfronteiriças.

Vimioso integra a rede nacional de espaços de coworking, no âm-

bito do programa “Teletrabalho no Interior. Vida local, Trabalho Glo-

bal”! Os espaços da 3INT contemplam salas de reunião, salas para 

Skype, salas criativas, equipamentos e muita qualidade de vida!
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LOCALIZAÇÃO

RUA FUNDO DA VILA (antiga residência de estudantes), n.39, 5230-327 

Vimioso, Bragança

E-MAIL

3int@cm-vimioso.pt
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ZONA INDUSTRIAL

DE VIMIOSO

2.6
EQUIPAMENTOS

A Zona Industrial situa-se a 1 km de distância da vila de Vimioso. 

A mesma divide-se em duas fases distintas:

A primeira fase foi concluída no ano de 1999, composta por 27 lotes, 

sendo que estão implementadas 8 indústrias dos seguintes ramos:

_ 2 - Transformação e Venda de Granitos;

_ Montagem e venda de pneus;

_ Exposição e venda de móveis;

_ Venda de materiais de construção civil;

_ 2 - Compra e venda de cerais e produtos agrícolas;

_ Padaria;

_ Armazéns;

_ Transportes Rodoviários.

Com o intuito de fomentar o investimento, a criação de postos de 

trabalho e a fixação de pessoas, ou seja a criação de riqueza no 

Concelho, a Câmara Municipal de Vimioso desenvolveu uma se-

gunda fase de carácter industrial em Vimioso.

Esta fase distingue-se da primeira, pois foi estabelecido um preço 

simbólico de 1 cent. m2 aos empresários interessados na fixação 

da sua actividade neste Concelho. Os lotes da primeira fase que na 

altura eram a € 2,00, desceram juntamente, para € 0,01. 

_ Tipografia Digital – Serigrafia e Estamparia;

_ 3 Pavilhões de apoio à construção civil;

_ Produção e comercialização de cogumelos;

_ Armazém de gás;

_ Indústria de cortiça;

_ Produção e comercialização de mel biológico;

_ Cooperativa agro-pecuária mirandesa.
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LOCALIZAÇÃO

ESTRADA NACIONAL, 5230

Vimioso, Bragança
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ESTÁDIO MUNICIPAL

DE VIMIOSO

CAMPO DE FUTEBOL 

DE CARÇÃO

CAMPO DE FUTEBOL 

DE ARGOZELO

POLIDESPORTIVO

DE CAÇARELHOS

POLIDESPORTIVO

DE ARGOZELO

2.6
EQUIPAMENTOS

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

ESTRADA NACIONAL, 5230

Vimioso, Bragança

CARÇÃO, 5230

Vimioso, Bragança

ARGOZELO, 5230

Vimioso, Bragança

CAÇARELHOS, 5230-090

Vimioso, Bragança

ARGOZELO, 5230

Vimioso, Bragança
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CAMPO DE TIRO DE 

VIMIOSO

CAMPO DE TÉNIS

DE VIMIOSO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

VIMIOSO, 5230

Vimioso, Bragança

ESTRADA NACIONAL, n. 218-2, 5230,

Vimioso, Bragança
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INCENTIVOS
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OS
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STARTUP VOUCHER

2.6.1.
INCENTIVOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

DESCRIÇÃO

O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Es-

tratégia Nacional para o Empreendedorismo, que dinamiza o de-

senvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em 

fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 

anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados 

ao longo de um período de até 12 meses de preparação do projeto 

empresarial.

Esta medida destina-se a projetos que beneficiem as regiões NUT 

II - Norte, Centro e Alentejo ou NUT II - Lisboa, admitindo-se a rea-

lização de ações fora das mesmas desde que beneficiem a econo-

mia daquelas regiões.

DESTINATÁRIOS

O jovem empreendedor candidato a uma bolsa no âmbito do Star-

tUP Voucher deve obedecer às seguintes condições:

- Ter uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos;

- Ter nacionalidade portuguesa ou residir em Portugal;

- Não se encontrar a beneficiar de uma bolsa para os mesmos fins 

- não possuir outra fonte de rendimento;

- Não possuir uma empresa já constituída.
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INCENTIVOS

BOLSA - Valor mensal de 691,70 €, atribuído para o desenvolvimen-

to do projeto empresarial e por um período máximo de 12 meses. 

Podem ser atribuídas até um máximo de duas bolsas por projeto 

empresarial;

MENTORIA - Acesso a uma rede de mentores que forneçam orien-

tação aos promotores;

Acompanhamento do projeto por parte de entidade acreditada;

PRÉMIO DE AVALIAÇÃO INTERMÉDIA - Atribuição de prémios no 

valor de 1.500€, aos projetos que obtenham avaliação intercalar 

positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase;

PRÉMIO DE CONCRETIZAÇÃO - Atribuição de um prémio no va-

lor de 2.000€, à concretização do projeto empresarial através da 

criação de empresa com a constituição de sociedade comercial, 

desde que esta ocorra após os primeiros 6 meses de participação 

no programa e até 6 meses após os 12 meses de duração máxima 

de participação no StartUP Voucher.

STARTUP VISA
DESCRIÇÃO

O StartUP Visa é um programa de acolhimento de empreende-

dores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de 

empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à con-

cessão de visto de residência ou autorização de residência para 

imigrantes empreendedores, o qual se rege por regulamento pró-

prio (Despacho Normativo n.º4/2018).

DESTINATÁRIOS

- Empreendedores estrangeiros, sem residência permanente no 

Espaço Schengen, que pretendam desenvolver e seu projeto em 

Portugal, ainda que não tenham constituído empresa, ou empre-

endedores que já detenham projetos empresariais nos países de 

origem e que pretendam exercer a sua atividade em Portugal.
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APOIOS À CRIAÇÃO 

DO PRÓPRIO 

EMPREGO

DESCRIÇÃO

Medida no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

e à Criação do Próprio Emprego, que consiste na atribuição de 

apoios a projetos de emprego promovidos por beneficiários das 

prestações de desemprego, através da antecipação das prestações 

de desemprego, desde que os mesmos assegurem o emprego, a 

tempo inteiro, dos promotores subsidiados.

DESTINATÁRIOS

- Beneficiários das prestações de desemprego que apresentem 

um projeto que origine, pelo menos, a criação do seu emprego.

Nota: As prestações de desemprego referidas respeitam apenas o 

subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego ini-

cial.

INCENTIVOS

Pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações 

de desemprego, deduzido das importâncias eventualmente já re-

cebidas.

Possibilidade de cumulação com a modalidade de crédito com 

garantia e bonificação da taxa de juro.

Apoio técnico à criação e consolidação de projetos (facultativo).

APOIOS À CRIAÇÃO 

DE EMPRESAS

DESCRIÇÃO

Medida no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

e à Criação do Próprio Emprego, que consiste na atribuição de 

apoios a projetos de criação de empresas de pequena dimensão 

com fins lucrativos, incluindo cooperativas, através do acesso a li-

nhas de crédito com garantia e bonificação da taxa de juro conce-

dido por instituições bancárias.

DESTINATÁRIOS

Inscritos nos serviços de emprego, numa das seguintes situações:

- Desempregados inscritos há 9 meses ou menos, em situação de 

desemprego involuntário ou inscritos há mais de 9 meses, inde-

pendentemente do motivo da inscrição;
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- Jovens à procura do 1.º emprego com idade entre os 18 e os 35 

anos, inclusive, com o mínimo do ensino secundário completo ou 

nível 3 de qualificação ou a frequentar um processo de qualifica-

ção conducente à obtenção desse nível de ensino ou qualificação, 

e que não tenha tido contrato de trabalho sem termo;

- Nunca tenham exercido atividade profissional por conta de ou-

trem ou por conta própria;

- Trabalhadores independentes cujo rendimento médio mensal, 

no último ano de atividade, seja inferior à retribuição mínima men-

sal garantida.

PROGRAMA NACIO-

NAL DE MICROCRÉ-

DITO

DESCRIÇÃO

Medida no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

e à Criação do Próprio Emprego, que consiste no apoio a projetos 

de criação de empresas promovidos por pessoas que tenham es-

peciais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, através do 

acesso a crédito para projetos com investimento e financiamento 

de pequeno montante.

Esta medida é desenvolvida em parceria com a Cooperativa Antó-

nio Sérgio para a Economia Social (CASES).

DESTINATÁRIOS

- Pessoas com perfil empreendedor que tenham especiais dificul-

dades de acesso ao mercado de trabalho e estejam em risco de 

exclusão social e que apresentem projetos viáveis para criar postos 

de trabalho;

- Microentidades e cooperativas até 10 trabalhadores que apresen-

tem projetos viáveis com criação líquida de postos de trabalho, em 

especial na área da economia social. 

INCENTIVOS

O crédito ao investimento é concedido pelas instituições de crédito 

ou pelas sociedades financeiras de microcrédito, através da linha 

de crédito MICROINVEST, beneficiando de bonificação de taxa de 

juro e de garantia, no quadro do sistema de garantia mútua.
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APOIOS À MOBILIDA-

DE GEOGRÁFICA

DESCRIÇÃO

Apoios financeiros aos desempregados que celebrem contratos 

de trabalho ou criem o seu próprio emprego e cujo local de traba-

lho implique a sua mobilidade geográfica. A medida compreende 

duas modalidades de apoio:

- Apoio à mobilidade temporária, no caso de celebração de contra-

to de trabalho com duração superior a um mês e cujo local de tra-

balho diste, pelo menos, 50 Km da residência do desempregado;

- Apoio à mobilidade permanente, no caso de mudança de resi-

dência e celebração de contrato de trabalho com duração igual 

ou superior a 12 meses ou criação do próprio emprego, cujo local 

de trabalho diste, pelo menos, 100 Km da anterior residência do 

desempregado.

Esta medida é desenvolvida em parceria com a Cooperativa Antó-

nio Sérgio para a Economia Social (CASES).

DESTINATÁRIOS

- Desempregados, inscritos nos serviços de emprego há pelo me-

nos três meses.Microentidades e cooperativas até 10 trabalhadores 

que apresentem projetos viáveis com criação líquida de postos de 

trabalho, em especial na área da economia social. 

INCENTIVOS

Apoio à mobilidade temporária: 50% do IAS por mês, ou fração, de 

duração do contrato de trabalho, até ao máximo de seis meses;

- Apoio à mobilidade permanente: Montante correspondente a 3 

IAS; 

Comparticipação nos custos da viagem dos membros do agrega-

do familiar para a nova residência: 100 % do valor da ajuda de custo 

por cada membro do agregado familiar que se desloca para a nova 

residência, com o limite máximo total de 1,5 IAS;

Despesa de deslocação paga por quilómetro (Km), relativa à dis-

tância mais curta entre a antiga e a nova residência, não poden-

do a distância considerada para este efeito ser superior à distân-

cia mais curta entre a antiga residência e o novo local de trabalho, 

acrescida de 30 Km;

Comparticipação nos custos de transporte de bens para a nova re-

sidência, no valor de 100% do IAS.
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+ SUPERIOR
DESCRIÇÃO

O Programa +Superior visa, através da atribuição de bolsas de mo-

bilidade, incentivar e apoiar a frequência do ensino superior em 

regiões do país com menor procura e menor pressão demográfica 

por estudantes economicamente carenciados que residem habi-

tualmente noutras regiões,

contribuindo para a coesão territorial através da fixação de jovens e 

para a prossecução das metas do Portugal 2020 relativamente ao 

número de jovens com formação superior.

DESTINATÁRIOS

São elegíveis para a atribuição de uma nova bolsa de mobilidade 

do Programa +Superior no ano letivo de 2021 -2022, até ao limite 

das bolsas fixadas para cada NUTS II, os estudantes que satisfaçam 

cumulativamente os seguintes requisitos:

- Terem sido colocados, no ano letivo de 2019 -2020, numa institui-

ção situada nessa NUTS II abrangida pelo Programa +Superior e 

terem realizado a matrícula e inscrição na mesma;

- Terem requerido uma bolsa de estudo de ação social no ensino 

superior até 30 de novembro de 2019;

- Ter -lhes sido atribuída uma bolsa de estudo de ação social no 

ensino superior, no ano letivo 2019 -2020;

- Terem residência habitual em Portugal em concelho não abran-

gido pela NUTS III onde está situada a unidade orgânica da insti-

tuição de ensino superior em que se encontram matriculados e 

inscritos;

- Não lhes ter sido cancelada ou anulada bolsa +Superior atribuída 

em ano letivo anterior.

INCENTIVOS

- A bolsa de mobilidade tem o valor anual de 1700 euros.

- Para os estudantes que ingressaram em cursos técnicos superio-

res profissionais, bem como através do concurso especial para os 

titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar 

a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 

23 anos, a bolsa de mobilidade é majorada em 15 %.
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INVESTIDOR 

DA DIÁSPORA 

(PNAID)

DESCRIÇÃO

O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora 

(PNAID), visa reforçar o apoio ao regresso de portugueses e de lu-

sodescendentes, apoiar o investimento da Diáspora em Portugal, 

contribuir para a fixação de pessoas e empresas nos territórios do 

interior e para o seu desenvolvimento económico, fazer das co-

munidades portuguesas um fator de promoção da internaciona-

lização de Portugal e de diversificação de mercados da economia 

portuguesa.

DESTINATÁRIOS

- São elegíveis para apoio cidadãos portugueses emigrantes ou 

lusodescendentes, que residam ou tenham residido por mais de 

um ano fora de Portugal, e que pretendam realizar projeto(s) de 

investimento em Portugal.
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2.6.2.
INCENTIVOS LOCAIS

INCENTIVOS

LOCAIS

HABITAÇÃO

DESCRIÇÃO

Terrenos na Zona Industrial a 1 cêntimo/m2: livres de pagamento 

de qualquer licenciamento, ou seja, todas as atividades que criem 

postos de trabalho estão isentas de taxas de licenciamento.

Apoio à agricultura: há uma parceria muito estreita com a Coope-

rativa Mirandesa no sentido de inverter o crescente abandono das 

terras. Estamos a trabalhar com outras cooperativas no sentido de 

valorizar algumas culturas, como o vinho e o azeite.

Apoio à Sanidade do efetivo pecuário do concelho de Vimioso: que 

corresponde a 100% das despesas que o agricultor suporta com o 

respetivo serviço.

IMI: está nos patamares mínimos e a autarquia está também a 

vender terreno já com projeto aprovado com os mesmos benefí-

cios para construir a própria habitação.

DESTINATÁRIOS

- São elegíveis para apoios locais as empresas e famílias em geral.

A habitação nos grandes centros urbanos (como Lisboa e Porto) 

tem vindo a subir consideravelmente os seus preços. Na cidade do 

Porto, e considerando um agregado familiar de 3 pessoas, o valor 

de arrendamento mensal para um T2 poderá variar entre os 800€ 

e os 2.500€ por mês.

No Vimioso, para o mesmo agregado familiar e mesma tipologia 

de imóvel (T2), os preços de arrendamento mensal variam entre os 

350€ e os 1.500€.
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DESPESAS FIXAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTES

EDUCAÇÃO

Para além das despesas com o aluguer da habituação, considere-

mos ainda as despesas fixas, onde estão inclusos os serviços de for-

necimento de luz, gás, água e comunicações. Sendo que os valores 

de mercado são regulados e praticados por entidades privadas, os 

valores nos dois pontos comparativos são iguais, apresentando um 

valor médio mensal, que varia entre os 80€ e os 150€.

Para o mesmo agregado familiar e excluindo as refeições feitas 

em restaurantes ou similares, o custo médio mensal em compras 

de produtos alimentares e do dia-a-dia, variam entre os 400€ e os 

600€, nos grandes centros urbanos.

Em contrapartida, o valor médio no Vimioso varia entre os 300€ e 

os 500€ mensais, devido à facilidade de cultivo, à maior proximi-

dade dos produtores, conseguindo produtos a valores mais baixos 

com padrões de qualidade mais elevados e ainda pelos valores de 

partilha comunitária, onde é comum a troca de produtos alimen-

tares entre vizinhos.

A rede de transportes públicos tem uma maior densidade nos cen-

tros urbanos, devido à necessidade de fazer circular um número 

de pessoas diariamente, em oposto às necessidades de circulação 

sentidas no Vimioso.

Em média, uma família com um agregado familiar de 3 pessoas, 

poderá gastar entre 30€ a 80€ por mês em transportes públicos 

na modalidade de Assinatura mensal, podendo estes mesmos va-

lores aumentarem, caso essa modalidade não seja considerada.

No Vimioso existe uma rede de transportes municipal que assegu-

ra as deslocações entre as várias freguesias, bem como as ligações 

às cidades mais próximas, como é o caso de Bragança. Em média, 

a mesma família, considerando 6 deslocações diárias durante 22 

dias, a um valor médio de 2,5€ por impulso, gastaria 330€ mensais.

Variando de acordo com o ano escolar da criança ou do jovem, e 

considerando apenas para efeitos exemplificativos a oferta pública, 

as despesas mensais com a educação nos centros urbanos, variam 

entre os 400€ e os 900€ mensais. As estes valores poderão estar 

associados outros acréscimos caso se verifique a necessidade de 

recorrer a horários prolongados, alimentação ou serviços especiais.

No Vimioso, existem várias opções políticas da democratização do 

acesso ao ensino que permitem uma menor taxa de esforço às fa-

mílias, com vários incentivos e isenções, aplicadas desde o ensino 

pré-escolar, até ao ensino superior.
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TOTAL/MÉDIA 

DE CUSTO DE VIDA

Para uma família com agregado familiar de 3 elementos, o custo 

de vida mensal seria:

Os valores apresentados correspondem ao quociente do somató-

rio do valor mínimo apresentado com o valor máximo apresenta-

do, dividido por dois.

HABITAÇÃO

DESPESAS FIXAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTES

EDUCAÇÃO

TOTAL

1650

115

500

80

650

2995

925

115

400

330

150

1920

CENTROS URBANOS VIMIOSO





INVESTIR
VIMIOSOEM


