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:: mensagem do presidente

3

Eis-nos em 2018.
Aproveito para desejar, a todos, um ano repleto de paz, fraternidade e 
confiança num futuro melhor.
Iniciamos o ano da melhor forma, levando, até vós, um cartaz cultural que 
acreditamos que seja do agrado de todos.
No dia 7 de janeiro, o Pavilhão Multiusos de Vimioso será, uma vez mais, 
palco do “Cantar dos Reis”, onde os grupos que representam as nossas 
freguesias nos brindam com cânticos tradicionais. Realço a 2.ª edição da 
exposição e concurso de “Presépios de palmo e meio” que decorrerá, neste 
mesmo dia, organizado em colaboração com a Unidade Pastoral de N.ª Sr.ª 
da Visitação e Centro Sócio-Cultural de Vimioso.
Em fevereiro, assistimos à folia do Carnaval e aos desfiles que acontecem 
pelas ruas das nossas aldeias e vilas. Destaco o desfile e concurso de 
Carnaval Intergeracional, onde os mais e menos jovens se juntam para 
convívio e muita animação, numa tarde que fica na memória de todos.
Santulhão, onde o Carnaval é tradição, desfila-se, julga-se e queima-se o 
Entrudo. O Rancho Folclórico de Vimioso traja-se a rigor e sai à rua no dia de 
Carnaval, levando, a todos, alegria e emoções carnavalescas.
Algoso leiloará o Ramo de S. João, no Domingo Gordo, e decorrerá, neste dia, 
a Montaria ao Javali da Zona de Caça Turística.
O desporto aventura continua a fazer jus à beleza das nossas paisagens. 
Participe no 4.º Raid TT da Feira da Rosquilha organizado pelo Motoclub 
Furões.
Março é o mês da mulher, do pai, da poesia, da música e da árvore.
Assista, em Vimioso, ao espetáculo teatral “Porta com porta”, com os 
famosos atores Sofia Alves e João de Carvalho.
Decorrerá, em Argozelo, a Feira da Rosquilha onde poderá apreciar a iguaria 
desta vila. Em Caçarelhos, terá lugar a XVIII edição da Feira do Pão, onde 
poderá desfrutar do artesanato, gastronomia, folclore, animação, terminando 
com a famosa luta de touros.
No “Sábado de Aleluia”, Algoso terá o seu 1.ª Mercado Medieval, onde poderá 
deliciar-se com a gastronomia regional, música tradicional e atividades 
associadas ao evento.
A Banda Filarmónica da A.H.B.V. de Vimioso apresentará, no auditório da 
Casa da Cultura, mais um Concerto da Páscoa.
Aliadas à vossa habitual participação, estão reunidas todas as condições 
para que o 1.º trimestre do ano seja um sucesso.
Feliz 2018.
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20 e 21

13 e 14

27 e 28

21h30
auditório da Casa da Cultura

Cantar
dos
reis

valerian e a
Cidade dos
mil planetas

assassino
ameriCano

o Castelo
de vidro

:: Cinema

:: janeiro

Pav. Multiusos
Vimioso

Ação/aventura
M/12

Thriller/ação
M/16

Drama/biografia
M/14
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:: fevereiro

jigsaw
o legado
de saw

atomiC blond
agente espeCial

CegonHas

stonger,
a força de 
viver

Terror/thriller
M/18

Thriller
M/16

Animação/comédia
M/3

Drama/biografia
M/14

03 e 04

17 e 18

10 e 11

24 e 25
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03 e 04

17 e 18

10 (peça de teatro)

24 e 25 31

imperador: a
marCHa dos
pinguins 2

wonder
enCantador

porta Com porta

my little
pony, a magia
dos póneis

ConCerto
de pásCoa

:: março

Documentário
M/6

dia internacional da 
mulher
Sofia Alves e João Carvalho

Animação/comédia
M/6

Drama
M/12

A.H.B.V.V.
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31
ConCerto
de pásCoa

:: aepga

:: a.H.b.v. de vimioso

25 de março

31 de março

21h30 – Auditório da Casa da 
Cultura de Vimioso

algoso

passeio Com burros 
“por tierras d l rei”, 
Saiba mais e inscreva-se em: www.aepga.pt

ConCerto de pásCoa
Banda Filarmónica A.H.B.V. de Vimioso

:: assoCiações

Foto: Cláudia Costa
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:: assoCiação aldeia

formações na área agrícola em vimioso para 2018:

- Aproveitamento de recursos micológicos 
- Instalação e condução do souto
- Curso de iniciação à apicultura
- Curso avançado de apicultura

Horário pós-laboral
Ativos empregados e desempregados

Mais informações: 
Associação ALDEIA 
Edifício dos Magistrados - 1ºandar - Vimioso
Tlm: 962 255 827 
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:: Centro sóCio-Cultural
janeiro
O Rancho Folclórico de Vimioso manterá a tradição do 
“Cantar dos Reis”, pelas ruas da Vila de Vimioso, a partir 
do dia 1.
dia 6
Convívio de confraternização “Talhar os Reis” 
dia 7 
14h00 - Cantar dos Reis, em parceria com as Juntas de 
Freguesia , Paróquia de São Vicente de Vimioso e com o 
apoio da Câmara Municipal, no Pavilhão Multiusos.
16h00 - Lanche convívio com partilha dos reis.

Janeiro – Abertura dos Cursos Sócio Educativos 2018.

fevereiro
dia 13
VI Desfile Alegórico de Carnaval em Vimioso, com a 
participação do Rancho Folclórico, Associações, Juntas de 
Freguesia e outros grupos.

março - atuação do rancho folclórico de vimioso
dia 18
Feira da Rosquilha em Argozelo 
dia 19
Festejos do S. José no Lar da Santa Casa da Misericórdia 
em Vimioso
dia 25
Feira do Pão em Caçarelhos 

núcleo Concelhio de vimioso da liga portuguesa Contra 
o Cancro
O resultado do peditório anual no concelho de Vimioso, no 
ano de 2017, foi de 4.053,03 euros.
Agradecemos, a todos os voluntários envolvidos neste 
peditório, bem como ao público em geral, desejando um 
Próspero Ano Novo.
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:: Copadonordeste

:: motoClub furões vimioso

26 de fevereiro
sessão de esClareCimento aos 
agriCultores do ConCelHo – pedido 
ÚniCo
“PU 2018, PDR2020 – Compromissos e 
oportunidades”
Local: Auditório da Casa da Cultura de Vimioso

18 de março
4ºpasseio tt da feira da rosquilHa
Argozelo
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:: atividades
janeiro

algoso
dia 20
dia do padroeiro
11h30 - Missa e procissão em honra de S. Sebastião
13h00 - Almoço convívio
15h00 - Projeção do filme “O Pátio das Cantigas”
Org.: Junta de Freguesia
Colab.: CLDS-3G “Vimioso Aproximar e Integrar” 

argoZelo
dias 13 e 14
Festa em honra de St.º Amaro
dias 20 e 21
Festa em honra de S. Sebastião e S. Fabião
dia 28
Festa em honra de S. Freituoso - Padroeiro de Argozelo 

CaçarelHos
dia 20
09h30 - Missa em honra de S. Sebastião
11h00 - Leilão do ramo de S. Sebastião
21h30 - Atuação de um grupo musical

Carção
dia 15
Festa em honra de St.º Amaro

serapiCos
dia 21
Festa em honra de S. Vicente
Missa em honra de S. Vicente
Almoço convívio
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vimioso
dia 7
Cantar dos reis
14h00 - Acolhimento
            - Exposição de presépios de “palmo e meio”
14h30 - Celebração da Eucaristia
15h30 - Cantar dos Reis
16h30 - Partilha dos Reis
Org.: Câmara Municipal de Vimioso, Unidade Pastoral de N.ª Sr.ª da Visitação e 
Centro Sócio Cultural de Vimioso
Colab.: Freguesias do concelho de Vimioso

fevereiro

algoso
dia 11 (Domingo Gordo)
leilão do ramo de s. joão (Comissão de Festas de S. João)
Montaria ao Javali (Zona de Caça Turística Algoso - Matela)
Org.: Junta de Freguesia de Algoso/ Zona de Caça Turística Algoso - Matela

argoZelo
dia 13
festejos de Carnaval
Desfile pelas ruas da vila
Baile de máscaras

são joaniCo
dia 13
festejos de Carnaval
20h00 - Jantar do povo
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santulHão
de 10 a 13
Festival do Entrudo
dia 10 
Resistência TT
dia 11 
Passeio do “Botelo com cascas” (almoço para os participantes)
dia 12 
Desfile do Enterro do Entrudo
Jantar convívio do “Botelo com cascas” (população)
dia 13
Desfile e Julgamento do Entrudo
Org.: GRAS/Município de Vimioso/Junta de Freguesia de Santulhão/Reserva 
da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica/UNESCO

vimioso
dia 9
XII Desfile de Carnaval Intergeracional e Concurso de 
máscaras
Org.: Câmara Municipal de Vimioso
Colab.: Agrupamento de Escolas de Vimioso e IPSS’s do concelho de Vimioso
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março

algoso
dia 31 (Sábado de Páscoa)
sábado de aleluia & mercado medieval
Org.: Junta de Freguesia
Apoio: Câmara Municipal de Vimioso  

argoZelo
dia 8
dia internacional da mulher 
Jantar convívio

dias 17 e 18
feira da rosquilha
Grastronomia, artesanato e animação
Org.: Junta de Freguesia de Argozelo
Apoio: Câmara Municipal de Vimioso 

CaçarelHos
dia 25
Xviii feira do pão
Missa e benção de Ramos
Gastronomia
Artesanato
Folclore/música tradicional
Luta de Touros
Org.: Junta de Freguesia
Apoio: Câmara Municipal de Vimioso
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Campo de víboras
dia 30
via sacra ao vivo 
Org.: Câmara Municipal de Vimioso e Junta de Freguesia
Colab.: Estabelecimento Prisional de Bragança

Carção
de 26 a 30
“encomendar das almas” (nas encruzilhadas da aldeia)

junqueira
dia 21
festa em honra de s. bento
Missa em honra de S. Bento seguida de procissão

vimioso
dia 8
Comemoração do dia internacional da mulher
Distribuição de lembranças pela comunidade escolar
Org.: Agrupamento de Escolas de Vimioso 

dia 10
Comemoração do dia internacional da mulher
“porta com porta” com Sofia Alves e João de Carvalho
Auditório da Casa da Cultura
Org.: Câmara Municipal de Vimioso

dia 23
festa de encerramento do 2º período letivo
Org.: Agrupamento de Escolas de Vimioso
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 9 de fevereiro
XII Desfile de Carnaval Internacional e Concurso de
máscaras
14h00 - Desfile pelas ruas de Vimioso
15h00 - Concurso de máscaras (Pavilhão Multiusos)
16h00 - Lanche convívio
Org.: Câmara Municipal de Vimioso
Colab.: Agrupamento de Escolas de Vimioso e IPSS’s do concelho 

agradeCimento
Concurso de Fotografia – Bebé do Ano 2017

A Câmara Municipal de Vimioso agradece a todos os que 
contribuíram para que este evento se concretizasse e para que 
os bebés do concelho e suas famílias fossem contemplados 
com o prémio de 1.000€ e  outros presentes de boas-vindas.
Um agradecimento ao comércio local: Farmácias Barreira e 
Liberal, Meu Super Vimioso e Supermercado Lurdinhas. 
Um muito obrigado, ainda, à empresa Uriage. Todos, 
gentilmente, ofereceram produtos aos nossos bebés. 
Um bem-haja!

agradeCimento
natal solidário

A Câmara Municipal de Vimioso agradece a toda a comunidade 
escolar que colaborou na campanha de recolha de bens 
alimentares e participou no Concurso “Natal Solidário – 
Cabazes e Mensagens de Natal”. 
A todos um bem-haja!

:: gabinete
de ação soCial

Largo do Jogo, 5230-313 Vimioso | acaosocial@cm-vimioso.pt

1716



Largo do Jogo, 5230-313 Vimioso | acaosocial@cm-vimioso.pt
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serviço de 
atendimento e
aCompanHamento soCial

a quem se destina

apresente-nos o seu problema, nós ajudamos a enContrar a solução

atendimento
Vimioso -  Santa Casa da Misericórdia ,  
de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas.
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 8, 
5230-330 Vimioso

Argozelo - Centro Interpretativo das Minas 
de Argozelo,
quarta-feira, das 14h30 às 16h30.

Telef. 273 511 265 | Telem. 961 118 915
Email: rlis@mvimioso.pt

- Carência socioeconómica;
- Deficiência;
- Dependência;
- Desemprego;
- Doença;
- Encargos com crianças e jovens;
- Invalidez;

O Projeto da Rede Local de Intervenção Social (RLIS) desenvolve-
se com especial incidência em ações de atendimento e 
acompanhamento de pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade, de exclusão e de emergência social.

- Maternidade/Paternidade;
- Morte;
- Reforma;
- Salários em atraso;
- Toxicodependência;
- Vítimas de violência doméstica.
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:: Clds-3g 
   vimioso aproXimar e integrar
O CLDS-3G Vimioso tem vindo a desenvolver iniciativas 
definidas no plano de ação para cada um dos eixos de 
intervenção, pretendendo, assim, construir um conjunto de 
oportunidades que estejam ao alcance de todos.

eixo 1
Emprego, formação e qualificação
- Autoemprego e empreendedorismo;
- Oportunidade de formação e qualificação;
- Divulgação de produtos locais.

eixo 2
intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil
- Combate à solidão e isolamento;
- Promoção do envelhecimento ativo e 
autonomia das pessoas;
- Voluntariado de proximidade;
- Qualificação das famílias.

eixo 3
Capacitação das 
comunidades e instituições
- Apoio à auto organização dos habitantes;
- Associativismo.

Mercado Municipal de Vimioso
Largo do Jogo - 5230-321 Vimioso
clds3g-sradasdoresargozelo@hotmail.com
967 560 050  |  967 560 052
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limpeza de terrenos

1 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são 
obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa 
de 50 metros medida a partir da alvenaria exterior do 
edifício (a realizar até ao dia 15 de março de 2018).

2 - Nos aglomerados populacionais inseridos ou 
confinantes com espaços florestais e previamente 
definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, é obrigatória a gestão de combustível 
numa faixa exterior de proteção de largura mínima não 
inferior a 100 m. Compete aos proprietários, arrendatários 
ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos 
inseridos na faixa referida, a limpeza desses terrenos (a 
realizar até ao dia 30 de abril de 2018).

A gestão de combustível deve ser realizada de acordo com 
os critérios estabelecidos
no anexo ao Decreto-Lei 124/2006

seja prudente, floresta viva … depende de nós!

Figura 1 - Exemplo de limpeza de uma faixa de 50 metros associada a um edifício

:: gabinete tÉCniCo florestal

Gabinete Técnico Florestal,Casa da Cultura, Largo Mendo Rufino, 5230-314 Vimioso
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:: desporto

C.C.d. minas de argoZelo 
Campeonato de portugal prio

jornada 15 – 07/01/2018 – 15h00
arões sport Clube X minas de argozelo
jornada 16 – 14/01/2018 – 15h00
s.C. mirandela X minas de argozelo
jornada 17 – 21/01/2018 – 15h00
minas de argozelo X mondinense fut.C.
jornada 18 – 28/01/2018 – 15h00
a.d. fafe X minas de argozelo
jornada 19 – 04/02/2018 – 15h00
minas de argozelo X g.d.u. torcatense
jornada 20 – 11/02/2018 – 15h00
Cent.d.C. montalegre X minas de argozelo
jornada 21 – 18/02/2018 – 15h00
minas de argozelo X C.s.d. Câmara de lobos
jornada 22 – 25/02/2018 – 15h00
ass. rec. s. martinho X minas de argozelo
jornada 23 – 04/03/2018 – 15h00
Atlético Arcos-Ass. Desp. X Minas de Argozelo
jornada 24 – 11/03/2018 – 15h00
minas de argozelo X g.d. bragança
jornada 25 – 18/03/2018 – 15h00
a.d. oliveirense X minas de argozelo
jornada 26 – 25/03/2018 – 15h00
minas de argozelo X merelinense f.C.
jornada 27 – 31/03/2018 – 15h00
prozis/vilaverdense f.C. X minas de argozelo
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a.f.C. vimioso
 
Campeonato distrital 
divisão de Honra afb – futebol
seniores masculinos

jornada 10 – 07/01/2018 – 15h00
afC vimioso X g.d.sta.C.vilariça
jornada 11 – 14/01/2018 – 15h00
g.d. torre de moncorvo X afC vimioso
jornada 12 – 04/02/2018 – 15h00
g.d. mirandês X afC vimioso
jornada 13 – 11/02/2018 – 15h00
afC vimioso X a.d.C. rebordelo
jornada 14 – 25/02/2018 – 15h00
a.e. africanos de bragança X afC vimioso
jornada 15 – 04/03/2018 – 15h00
afC vimioso X f.C. Carrazeda ansiães
jornada 16 – 18/03/2018 – 15h00
vila flor s.C. X afC vimioso
jornada 17 – 25/03/2018 – 15h00
afC vimioso X g.d. mós
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Campeonato distrital 
1ª divisão afb – futsal
seniores masculinos

jornada 10 – 12/01/2018 – 21h30
g.d. macedense X afC vimioso
jornada 9 – 26/01/2018 – 21h30
afC vimioso X a.C.d.r. vale madeira
jornada 11 – 02/02/2018 – 21h30
C.s.p. vila flor X afC vimioso
jornada 12 – 09/02/2018 – 21h30
afC vimioso X a.r. alfandeguense
jornada 13 – 16/02/2018 – 21h30
futs. C. mirandela X afC vimioso
jornada 14 – 23/02/2018 – 21h30
afC vimioso X a.r. stº Cristo

taça da af bragança – 19/ 01/ 2018 – 21h30
a.r. alfandeguense X afC vimioso
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Campeonato distrital 1ª divisão afb – futsal
seniores femininos

jornada 9 – 10/01/2018 – 21h00
afC vimioso X pioneiros de bragança
jornada 10 – 13/01/2018 – 21h00
futs. C. mirandela X afC vimioso

taça da af bragança – 20/01/2018 – 21h00
afC vimioso X a.r. alfandeguense

Campeonato distrital juniores afb – futsal

jornada 9 – 13/01/2018 – 16h00
futs. C. mirandela X afC vimioso
jornada 10 – 20/01/2018 – 16h30
afC vimioso X pioneiros de bragança
jornada 8 – 27/01/2018 – 16h30
afC vimioso X g.d. macedense
jornada 11 – 03/02/2018 – 16h30
afC vimioso X montes vinhais
jornada 12 – 10/02/2018 – 16h00
a.C.d.r. vale madeiro X afC vimioso
jornada 13 – 24/02/2018 – 16h30
afC vimioso X C.a. mogadouro
jornada 14 – 03/03/2018 – 18h00
a.r. alfandeguense X afC vimioso
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:: parque de Campismo 

:: laZer

:: parque radiCal

:: Campo de tÉnis

:: parque infantil
   parque muniCipal

:: pinta

:: pisCina termal

:: CiClovia 
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Cafetaria restaurante dourada
Estrada Nacional 318
5230-124 Carção
Tel: 273 512 333
GPS: 41.593520, -6.583418

restaurante autentisereia 
Estrada Nacional 219 
5230-010 Algoso
Tel: 273 569 106
GPS: 41.474723, -6.576004

restaurante - bar amazónia 
Rua Dr. Trigo de Negreiros, lote 3
5230-326 Vimioso
Tlf: 273 404 237/932 022 236

Churrasqueira as rosas
Av. de Alcanices, nº33 
5230-330 Vimioso
Tel: 273 106 344
GPS: 41.587768, -6.529243

Restaurante Regional Bléu
Rua Abade Baçal
5230-304 Vimioso
Tel: 938 289 142
GPS: 41.585455, -6.529759

Café Restaurante Europa
Rua das Fontes
5230-123 Carção
Tel: 273 511 168
GPS: 41.592045, -6.587636

:: restauração
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Hotel rural srª de pereiras
Estrada Nacional 218
5300-300 Vimioso
Tel: 273 518 000/933 190 047
GPS: 41.568512, -6.533179

restaurante o Camelo
Estrada Nacional 317 
5230-201 Santulhão
Tel: 273 579 037
GPS: 41.559819, -6.626747

pizzaria juventude
Bairro S. Sebastião 
5230-304 Vimioso
Tel: 273 405 568
GPS: 41.585247, -6.530333

pizzaria pires
Praça Eduardo Coelho 
5230-315 Vimioso
Tel: 273 512 281
GPS: 41.583416, -6.528147

restaurante s. bartolomeu
Rua S. Bartolomeu 
5230-048 Argozelo
Tel: 273 588 104
GPS: 41.652843, -6.604253

Café Restaurante Rapa
Rua de Santo Amaro 
5230-071 Argozelo
Tlf: 273 589 130
GPS: 41.646885, -6.603075

restaurante luar da noite
Estrada Nacional 317
5230-124 Carção
Tel: 273 512 270
GPS: 41.586537, -6.598733
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:: informação ao muníCipe

:: Nunca deixar resíduos fora dos 
contentores
:: O ECOCENTRO DE VIMIOSO está 
preparado para receber diversos tipos de 
material que todos os munícipes podem 
aí descarregar GRATUITAMENTE
:: Por todo o concelho existem 
ECOPONTOS de RECOLHA separativa.

evite lançar resíduos nos montes ou nas bermas das estradas

por um ambiente saudável e uma 
natureZa pura

O Município de Vimioso tem feito, ao longo dos anos, um grande esforço 
para dotar o concelho de infraestruturas que permitam oferecer aos nossos 
munícipes um serviço de água e saneamento básico de melhor qualidade, 
mesmo num cenário de quase ausência de apoios estatais e comunitários.

Infelizmente estamos perante um ano de seca, logo de menor quantidade 
e qualidade de água no rio Maçãs. Por isso, mesmo sem apoio financeiro,
avançamos para construção de uma nova ETA no rio Maçãs, que permitirá 
aumentar a capacidade de produção e a qualidade da água distribuída.

apoio soCial e ao investimento - novo tarifário

- Desconto até 25% para famílias numerosas;
- Desconto até 25% para famílias carenciadas;
- Apoios tarifários a indústria e comércio que gerem emprego e 
desenvolvimento.

Como É do ConHeCimento geral, 2017 está a 
ser um ano muito seCo, o que pode levar À 
esCasseZ de água no verão. assim, a fim de 
evitar problemas no abasteCimento, pede-
se a Colaboração de todos poupando água

poupe água!
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A utilização de tratores nas tarefas agrícolas expôe o operador 
a um conjunto de riscos profissionais, nomeadamente o risco 
de esmagamento por reviramento/capotamento do trator que 
pode levar à sua morte.

Este tipo de acidente, acontece muitas vezes por utilização 
do trator em terreno declivoso, desprovido de estrutura de 
proteção e cinto de segurança, sem a adequada manutenção, 
com deficiências de funcionamento e falta de informação 
sobre os riscos e de formação habilitante.

A utilização do trator é transversal a muitos setores de 
atividade, nomeadamente, no setor da agricultura, pecuária 
e floresta.

medidas de prevenção:

- Elaborar a avaliação de riscos que considere os riscos 
assiciados à utilização do trator em solos declivosos.

- Regulação correta do trator, nomadamente lastragem e bitola, 
bem como ligação e regulação adequadas das máquinas e 
equipamentos que lhe estão associados. 

- Manutenção e limpeza apropriadas do trator e das máquinas.
- Formação habilitante para a operação com o trator.

esmagamento:
por reviramento ou
Capotamento de trator

29



:: termas de vimioso

a partir de
 15 de maio
todo o ano

Contactos: 
273 511 381 
termasdevimioso@cm-vimioso.pt

Nota: A campanha bem-estar “Especial Natal” manter-se-á até 31 de maio de 2018.
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Contactos: 
273 511 381 
termasdevimioso@cm-vimioso.pt

Agrupamento de Escolas de Vimioso
273 518 060 
Câmara Municipal de Vimioso
273 518 120
Bombeiros Voluntários de Vimioso
273 512 115
Canil e Gatil Intermunicipais
273 511 180
Centro de Gestão de Emp. Agrícolas
273 512 705
Centro de Saúde
273 510 030
Conservatória do Registo Civíl
273 518 180
CTT - Correios
273 518 040
G.N.R. de Argozelo
273 589 131
G.N.R. de Vimioso
273 512 216
Linha S.O.S. (S.N.S.)
808 242 424
Loja do Cidadão de Vimioso
273 120 035
Parque de Campismo 
273 511 034
Piquete das Águas C.M.V.
936 001 576
Piscinas Municipais
273 511 114
Repartição de Finanças
273 512 347
Segurança Social
300 516 245
Tribunal Judicial
273 090 110
Unidade de Cuidados Continuados
273 511 174

:: telefones Úteis:: farmáCias

f. barreira vimioso - 273 512 760

f. liberal vimioso - 273 512 421

f. ferreira argozelo
273 589 235

seg. ter. qua. qui. seX. sáb. dom.

março

12

12

26

26

05

05

19

19

14

14

07

07

21

21

28

28

16

16

09

09

23

23

13

13

06

06

15

15

08

08

22

22

17

17

10

10

24

24

04

04

18

18

11

11

25

25

seg. ter. qua. qui. seX. sáb. dom.

15

29

08

22

17

31

10

24

19

12

26

16

30

09

23

18

11

25

20

13

27

07

21

14

28

seg. ter. qua. qui. seX. sáb. dom.
janeiro

fevereiro

20

20

27

27

03

030201

24H

0201

29 30 31

31

01 03 0502 04 06



Tlf.: 273 518 120 
gi.cmv@cm-vimioso.pt

www.cm-vimioso.pt


