
 

EDITORIAL 
 

 

Amigos Vilapunhenses: 

Chegou a hora de, com cordiais saudações, estabele-

cermos mais uma interligação convosco, mediante o Boletim 

Informativo da Autarquia, anelando que aprecieis os traba-

lhos realizados e constateis o desenvolvimento da freguesia 

a que pertencemos. 

Compreendendo que os nossos anseios estão sendo, 

progressivamente, muito afectados pelas limitações monetá-

rias, podemo-vos adiantar que, com a prestimosa ajuda da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, temos persistido no 

rumo traçado quanto à resolução dos grandes e pequenos 

problemas que vão surgindo pela freguesia, quer digam 

respeito aos arranjos das ruas e cemitério, à sua conserva-

ção e iluminação, quer à preservação da Natureza, com 

incidência para o Monte Roques e zonas da Infia, quer ao 

arranjo e embelezamento dos centros cívicos, os quais sem-

pre nos mereceram pormenorizada atenção, quer ainda às 

Associações de ajuda social, cultura e recreio, em especial 

ao Neves Futebol Clube, ou à parte educativa, nomeada-

mente à Escola Básica da terra. 

Prometendo não esmorecer na procura de uma melhor 

qualidade de vida para todos nós, apelamos para a com-

preensão e ajuda de toda a população. Só verdadeiramente 

unidos poderemos estabelecer metas de progresso. 

António da Silva Moreira    
       Presidente da Junta   

Festas das Neves  2010 

Avenida da Igreja - Pintura 

Presépio no Largo das Neves 
Caminhada  

“Trilho das Quintas” 
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INCÊNDIO NO MONTE DE ROQUES 
 

Nos primeiros dias do mês de Agosto de 2010, em plena festa em hon-

ra de Nossa de Senhora das Neves, deflagrou um incêndio atingindo grandes 

proporções no Monte de Roques, consumindo, praticamente, toda a sua encos-

ta. Apesar de todos os esforços foi impossível controlar as chamas que, segun-

do fontes da Protecção Civil, devastaram cerca de 1.700 hectares de floresta 

no que respeita só ao território de Vila de Punhe. O alarme foi dado pelo toque 

do sino da Igreja Paroquial, para que toda a população ficasse de alerta, numa 

fase em que as chamas ameaçavam os prédios de habitação junto ao Monte de 

Roques. No entanto, apraz registar que não houve habitações ou anexos des-

truídos pela fúria desenfreada das chamas, para o qual contribuiu a eficaz 

prontidão das várias corporações de bombeiros dos distritos de Viana do Cas-

telo e do Porto presentes no terreno apoiadas por um avião Canadair. Neste 

período foi accionado o Plano de Emergência Municipal face ao número ele-

vado de incêndios ocorridos no concelho e às altas temperaturas que se regis-

tavam. O Comando das Operações foi montado na Avenida Padre Júlio Cândi-

do da Costa, junto à EB1 de Vila de Punhe, o que possibilitou de uma forma 

rápida e eficiente mobilizar todos os meios ao seu alcance no combate ao 

fogo. Este incêndio transformou toda a paisagem do nosso “Monte Santinho”, 

destruindo a flora e a fauna selvagem. Contribuiu, também, para um ligeiro 

desaparecimento do pinheiro bravo e consequente proliferação do eucalipto, o 

que leva à erosão dos solos e à alteração da paisagem. 

Como não chegasse esta calamidade ambiental, assistiu-se às primeiras 

chuvas do Outono e, consequentemente, às enxurradas vindas do Monte de 

Roques que causaram grandes estragos quer na via pública quer em algumas 

habitações mais próximas do monte. 

Cabe a todos ter uma atitude mais pró-activa, nomeadamente cumprir 

as medidas de prevenção aconselhadas. 

 

A Junta de Freguesia apela e sensibiliza todos os proprietários de terrenos agrícolas e 

florestais para a sua limpeza, evitando, deste modo, situações de risco. 

Respeite os Editais afixados pela Câmara Municipal de Viana do Castelo 
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Cheias na rua 
Abreu Teixeira 



Distribuição Gratuita 

Com a colaboração da Divisão de Vias e Transportes 
(DVT) da Câmara Municipal de Viana do Castelo, pro-
cedeu-se à pavimentação em cubo de granito, na parte 
cedida ao domínio público, da Rua dos Feirantes. A Jun-
ta de Freguesia agradece aos herdeiros do prédio, família 
da Branca, pela possibilidade de ser efectuado este alar-

gamento que permite uma maior fluidez do trânsito auto-
móvel no local. Procedeu-se, também, à reparação do 
piso na Rua Matias Santos, junto à Pontelha dos Regos, 
e no Largo das Neves, que se encontrava deteriorado em 
vários locais. 

Principais obras e melhoramentos efectuados 
Beneficiação da rede viária 

Rua dos Feirantes 

Travessa da Mata 
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—pavimentação da cedência ao domínio público 

Em colaboração com o empreiteiro do loteamento na rua da Portela foi 
possível pavimentar a Travessa da Mata, em tapete betuminoso Largo das Neves reparação do pavimento 

Reposição do 

piso em cubo 

de granito 
Pontelha dos  Regos Limpeza da rede viária 

Substituição 
dos postes de 
iluminação no 
jardim junto 
ao cemitério, 
que se encon-
travam em 

mau estado de 
conservação 

Colocação de sinalética 
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Iluminação de Natal e Presépio 

No salão nobre da sede da Junta de Freguesia realizou-se, no 

passado dia 7 de Agosto de 2010, o lançamento do livro “ÁGUAS 

PASSADAS”,  do conterrâneo Leandro Neves de Matos.  

Na cerimónia, após o Presidente da Junta saudar os presentes, 

nomeadamente a Presidente da Assembleia de Freguesia,  os 

representantes das Juntas de Barroselas, Mujães e Vila Fria e 

Armando Barbosa, antigo professor do autor, e felicitar Lean-

dro de Matos, teve lugar um momento musical  com Afonso 

Matos (seu neto) que executou, ao violino, um trecho do 

Hino da Alegria.   

Seguidamente, o escritor Dr. Porfírio Silva que teve a seu 

cargo a apresentação do livro, com palavras  simples, deu 

uma ideia dos temas tratados. 

Para findar, o fadista da terra, Lino Ribeiro, com os seus acom-

panhantes, brindara os assistentes com um novo momento musical. 

BÊNÇÃO DA NOVA VIATURA   
E ENTREGA DE PRÉMIOS 

A convite da Sociedade Columbófila das Neves, o 
executivo da Junta e a presidente da Assembleia de 
Freguesia de Vila de Punhe estiveram presentes, no 
dia 25 de Setembro,  na bênção da nova viatura adap-
tada ao transporte de pombos.  

A viatura foi benzida 
pelo pároco de Vila de 
Punhe, Padre Eugénio 
Freitas, na presença 
dos associados e sim-
patizantes da respecti-
va associação, contan-
do, ainda, com a pre-
sença do Sr. Presiden-
te da Câmara Munici-

pal de Viana do Castelo José Maria Costa, do Vice-
presidente Eng. Vítor Lemos e dos representantes da 
Junta e Assembleia de Freguesia de Mujães. 

Posteriormente, 
decorreu a entrega 
de prémios da época 
desportiva, finali-
zando com um lan-
che oferecido a 
todos os presentes. 
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A Junta de Freguesia de Vila de 
Punhe promoveu, mais uma vez, a 
Iluminação de Natal no Largo das 
Neves, Avenida Pe. Júlio Cândido 
da Costa, Jardim da Travessa e sede 
da Junta, e, juntamente com um 
grupo de pessoas, constituído por 
Fernando da Palmira, Conceição 
Malheiro, Joaquim Araújo, Manuel 
Jorge, entre outros, montou o Pre-
sépio de Natal, no Largo das Neves. 

 Esta iniciativa contou ainda 
com a colaboração do Centro 
Recreativo e Cultural das Neves 
que teve a responsabilidade de 
coordenar a música alusiva à época 
natalícia.  

Visitado e admirado por muitos 
adultos e crianças, a  Junta agrade-
ce a todos os que trabalharam nesta 
actividade.  

Actividades 

 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – RVCC  
 

    Ministrado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), está a decorrer, na sede da Junta, desde o dia 19 de Janeiro, o pro-
cesso de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), para os “alunos” desta freguesia poderem obter o 9º ano,  

    Este processo, enquadrado na Iniciativa Novas Oportunidades, visa aumentar o nível de qualificação escolar (RVCC Escolar) e profissio-
nal (RVCC Profissional) da população adulta, através da valorização das aprendizagens realizadas fora do sistema de educação ou de for-
mação profissional.   



 

FESTA DO IDOSO 

 

Distribuição Gratuita 

Actividades 

    CAMINHADA  
TRILHO DAS QUINTAS 

 

Organ i zada  p e l a 
Comissão de Festas das 
Neves e com o apoio da 
Junta de Freguesia de Vila 
de Punhe, realizou-se, no 
dia 9 de Outubro, pelas 15 
horas,  mais uma Cami-
nhada “Trilho das Quin-
tas”, cujo itinerário foi 
desde o Largo das Neves, 
Quinta da Portela, Largo 
do Bonfim, Largo S. João 
e Largo das Neves.  

A Junta de Freguesia fez-se 

representar na Festa do Idoso, 

que se realizou no dia 8 de 

Agosto de 2010, promovida 

pela Comissão de Festas de 

Vila de Punhe. 

A Comissão de Festas, pre-

sidida, mais uma vez, pelo Sr. 

Alfredo Amorim está de para-

béns por esta feliz iniciativa 

que proporcionou o encontro e 

a confraternização entre ami-

gos e familiares, sendo de 

realçar a presença amiga do 

Sr. Padre David Monteiro, 

anterior reitor da paróquia de 

Vila de Punhe. 

 05 

PROTOCOLO  COM 

A CONFERÊNCIA 

DE S. VICENTE DE 

PAULO 
 

No passado dia 2 de Dezembro 
de 2010, foi  assinado um novo 
protocolo entre a Junta de Freguesia 
de Vila de Punhe e a Conferência de 
S. Vicente de Paulo desta paróquia. 

Este documento intenta um apoio 
financeiro, por parte da Autarquia, e a 
aplicação dessa verba, pela 
Conferência  de S. Vicente de Paulo, 
da forma mais razoável, a fim de 
minorar e beneficiar os agregados 
familiares, por si detectados nesta 
freguesia, que demonstrem maiores 
dificuldades em superar os obstáculos 
do dia a dia. 

O Alain Afflelou 
Óptico,  sedeado na 
Avenida Rosália de  
Castro, em Viana do 
Castelo, realizou na 
sede da Junta de Fre-
guesia, no decurso 
do dia 15 de Dezem-
bro, um rastreio 
visual, gratuito, diri-
gido a todos os inte-
ressados.   

 

 

 

  REPARAÇÃO DE TELHADO 
 

 No âmbito da Rede Social foi efectuada, 
com o apoio da Autarquia, a reparação do telhado 
da casa do senhor Salvador Sampaio, sito na rua 
do Sarrão, lugar de Milhões. 
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No passado 5 de Outubro de 2010, aquando das comemorações 

do Centenário da Implantação da República em Portugal, foi promovi-

da a iniciativa da Comissão de Festas das Neves em parceria com as 

Juntas de Freguesia de Vila de Punhe, Mujães e Barroselas que consis-

tiu na plantação da “Árvore da Amizade” no espaço triangular ajardi-

nado fronteiro à Capela da Casa dos Arrães. 

Tratou-se de uma faia europeia (Fagus sylvatica) pertencente à 

família Fagaceae, de folha caduca, que mantém, mesmo na nudez do 

Inverno, a sua forma graciosa, combinando harmoniosamente com o 

airoso largo das Neves. A presidente da Comissão de Festas, Prof. 

Conceição Malheiro, coadjuvada pelos representantes das três juntas 

de freguesias, procedeu à sua plantação sob os olhares testemunhais do 

público presente no local. Junto à árvore foi colocada, pela pequena 

íris, uma placa alusiva ao evento. 

Este acto simbólico representa a união e a cooperação entre a 

Comissão de Festas das Neves e as três juntas de freguesia, que, nestes 

últimos anos, têm levado em conjunto vários projectos na comunidade. 

A todos um bem-haja! 

Viva a República! 

Actividades Culturais 

ÀRVORE DA AMIZADE 
Comemoração do Centenário da Implantação da República no  

Largo das Neves. 

A Junta de Freguesia, ao construir o Polidesportivo 
no recinto da Escola Primária, pretendeu criar um 
espaço de lazer e de ocupação dos tempos livres, 
desenvolvendo, ao mesmo tempo, hábitos saudáveis 
de desporto quer para os alunos da escola quer para 
toda a comunidade. 

O Polidesportivo encontra-se aberto e disponível 
para ser utilizado por todos, devendo, no entanto, ser 
respeitado e cumpridas as regras para o seu bom fun-
cionamento e conservação. 

Todavia, tem-se assistido, ultimamente, à vandali-
zação de algum 
equipamento , 
nomeadamente, 
estragos nas 
balizas metáli-
cas e respectivas 
redes e conspur-
cação do recin-
to, pelo que se 
pedia um maior 
civismo e res-
peito na sua 
utilização. 

 

A manutenção 
deste equipamento 
tem acarretado custos 
para a autarquia, pelo 
que novas redes 
(balizas e ténis) serão 
colocadas apenas a 
pedido dos interessa-
dos, devendo para tal 
ser requisitadas na 
secretaria da Junta. 

 

 

 

 

 Trabalhos de manutenção do  
Polidesportivo 
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Vandalização do equipamento 

UTILIZAÇÃO DO POLIDESPORTIVO 

A utilização do Polidesportivo é gratuita, pelo que é 

dever de todos zelar pela sua conservação. 
 

O Polidesportivo não é da Junta de Freguesia, é de 

toda a população de Vila de Punhe! 



Matrículas para o 1º ano de escolaridade 2011/2012 
 
Avisam-se os Pais e Encarregados de Educação que as matrículas para o 1º ano terminam a 31 de Maio de 2011 e devem ser efectuadas 

na Escola Sede do Agrupamento, destinam-se às crianças:  
 Que completem 6 anos até 15 de Setembro de 2011; 

 Que completem 6 anos de 16 de Setembro a 31 de Dezembro de 2011, estando sujeitas à existência de vaga. 
 

Documentação a apresentar: 
Boletim de Matrícula a adquirir na escola sede; 
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do aluno; 
Fotocópia do Cartão de Utente do aluno; 
Fotocópia do NIF (Número de Identificação Fiscal) do aluno; 
Fotocópia do NISS (Número de Identificação de Segurança Social) do aluno; 
2 fotografias tipo passe do aluno; 
Boletim de vacinas actualizado do aluno 

Informam-se também os Pais e Encarregados de Educação que queiram requerer subsídio junto da Acção Social Escolar devem fazê-lo a 
partir do mês de Abril de 2011. 
Os Pais/Encarregados de Educação que desejem matricular os seus filhos/educando na área de influência do local de trabalho devem apre-

sentar documentos justificativos. 
Escola Básica e Secundária de Barroselas 
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Tal como é do domínio público, ano após ano vai-se acentuando um decréscimo da natali-
dade e, segundo um estudo publicado há pouco tempo, nos últimos 10 anos diminuiu em cin-
quenta mil o número de crianças a entrar para o 1º ciclo. Assim sendo, o decréscimo verificado 
à escala nacional vem-se repercutindo igualmente no número inferior de entradas na nossa 
escola, de ano para ano, pelo que, no presente ano lectivo, apenas 20 crianças iniciaram aqui o 
seu percurso escolar. Na totalidade a escola comporta 107 alunos, divididos pelos 4 anos de 
escolaridade e por seis turmas. 

Esta EB1 tem vindo a sofrer, ao longo dos últimos anos, algumas obras de conservação e 
melhoria, tanto por parte da Junta de Freguesia, como por parte da Câmara Municipal. Durante 
o período de férias grandes, mais duas salas foram apetrechadas com quadros interactivos, pelo 
que, juntamente com o que estava instalado na Biblioteca, existem já 3 ao serviço da comunida-
de escolar. No final de Novembro ficou também concluída a instalação da rede Wireless, permi-
tindo assim o acesso à internet de qualquer ponto da escola. 

Também a caixilharia do edifício foi toda substituída por alumínio, foi instalado aqueci-
mento em todas as salas e a próxima obra de alguma monta será a substituição dos estores em 
todas as salas de aula, uma vez que os existentes se encontram em muito mau estado. Por resol-
ver continua o problema da potência da corrente eléctrica que abastece o edifício e que tem 
causado bastantes prejuízos em equipamentos, alguns deles irrecuperáveis. Contudo, as autori-
dades competentes estão já há muito alertadas para este facto e esperamos a sua pronta resolu-
ção o mais breve possível. 

No que concerne às actividades desenvolvidas ao longo deste 1º período, foi celebrado o 
Dia Mundial da Alimentação, o Dia do Não Fumador e o Dia de S. Martinho. Este começou 
com uma “caminhada saudável” através da natureza até à “Quinta do Inglês”, no lugar de 
Arques e terminou com um Magusto, no logradouro da escola, com muitas castanhas e canções 
entoadas à volta da fogueira. A 28 de Outubro passado, esta EB1 recebeu a visita da escritora 
Manuela Mota Ribeiro, que veio apresentar o seu livro “Jardim do Arco-Íris”. As crianças esta-
vam muito expectantes, pois desconheciam a história. Sabiam no entanto a música alusiva à 
mesma e foi com muita energia e entusiasmo que receberam a autora, o que causou na mesma 
um grande impacto e emoção, segundo nos descreveu no final da apresentação. 

Já em Novembro, no dia 2, voltámos a receber a visita do grupo de teatro “Animateatro”, 
que nos apresentou a peça “Heidi”. Tal como já tinha acontecido no ano transacto, também 
desta vez os alunos vibraram com a exibição dos actores, interagiram, aplaudiram e puderam 
reconhecer que, ainda que sejamos oriundos de diferentes lugares ou “classes” sociais, todos 
podemos ser amigos e o amor e amizade conseguem vencer todas as barreiras. 

O primeiro período terminou com a habitual visita do Pai Natal (uma gentileza dos hiper-
mercados E.Leclerc), com um pequeno espectáculo de circo, oferecido às crianças pela Junta de 
Freguesia de Vila de Punhe, à qual deixamos aqui o nosso público agradecimento, e com a Fes-
ta de Natal, na manhã do dia 17 de Dezembro. 

Por último, mas não menos importante, gostaríamos de salientar a generosa contribuição 
de todos os alunos (e suas famílias) para a campanha “Ajude-nos a ajudar a alimentar esta 
ideia”, que pretendeu despertar as consciências para a importância da solidariedade e entreaju-
da e reunir o maior número possível de alimentos, a fim de serem doados ao Banco Alimentar 
de Viana do Castelo. 

A coordenadora da EB1, Teresa Ramos  

NOTÍCIAS DA EB1 DE VILA DE PUNHE 

SUPER SHOW  
Festa de Natal / Magia  

“Ajude-nos a ajudar a ali-
mentar esta ideia” 

Banco Alimentar contra a 
fome 

Colocação de quadros 
interactivos 

Oferta de agendas escolares 



Junta de Freguesia de  
Vila de Punhe 

 

Rua da Chasqueira, 74 
4905-642 Vila de Punhe 

Tel: 258 772 855 / Fax: 258 771 860 
Correio electrónico: junta.vilapunhe@iol.pt 

 

www.jf-viladepunhe.com 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
Segunda a Sexta-feira  

9h30m-12h00m 
15h00m-19h00m 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 

 
 

Durante o mês de Março irão realizar-se os Censos 2011 que consistem na 
“contagem”, por parte do INE, de todos os cidadãos e famílias presentes no territó-

rio nacional, bem como de todos os alojamentos e edifícios destinados à habita-

ção.  A recolha de dados será feita através do auto-preenchimento de questioná-

rios pela população, que poderá responder pela Internet ou em suporte de papel, 

para o qual contará com a ajuda de um Recenseador. 

Assim, a Junta da Freguesia apela a que todos colaborem com o 
Recenseador que vos baterá à porta. Participe.  
          

 

TAXAS DE SEPULTURAS       
A Junta de Freguesia está a actualizar o registo dos proprietários de jazigos e 

sepulturas existente no cemitério paroquial. 
Descobrindo que muitas não estão registadas (não têm Alvará), a Junta, des-

conhecendo os seus donos, lembra aos que não possuam o respectivo alvará de 
concessão que se devem dirigir à secretaria da Junta, com os documentos que 
tenham em sua posse, para a sua legalização. 

Mais se informa que, em 1994, foi deliberada uma taxa de cinco euros, que 
se mantém inalterada, destinada a custear a limpeza, água, luz e preparação das 
sepulturas. No entanto, verifica-se que uma grande parte dos donos não faz 
este pagamento. Por isso, a Junta de Freguesia, aceitando que muitos proprietá-
rios talvez desconheçam esta decisão, lembra a todos a obrigação de liquida-
rem os anos em atraso e que, em caso de incumprimento, serão obrigados a 
liquidar a totalidade das taxas na altura de algum funeral ou feitura de obras. 

 Os proprietários das sepulturas que não estejam legalizadas sujeitam-se a 
perder o direito às mesmas, segundo a lei em vigor, em virtude de se considera-
rem abandonadas. 
          
 

CONTENTORES INDUSTRIAIS        
A distribuição habitual de contentores industriais deixou de existir, por isso, os 

SMSBVC têm ao dispor um serviço DE RECOLHA AO DOMICÍLIO DE Resíduos de 
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos e de  RESÍDUOS VERDES e de MONSTROS, 
sem custos para o utilizador. Assim, os interessados deverão ligar n.º 808 200 282 
(linha azul), ou acedendo ao portal www.smsbvc.pt para que procedam à reco-
lha que será marcada, conforme os interesses do utilizador, todos os dias úteis 
das 9h às 12h e das 13h às 17h. 
          

 
 

REGISTO DE CANÍDEOS       
Após a vacinação, é obrigatório proceder ao registo e licenciamento de todos 

os cães, para isso é favor passarem na Junta de Freguesia 
          

 

ÁGUA PÚBLICA        
Poderá efectuar o pagamento das facturas de água na secretaria da Junta de 

Freguesia. Se detectar rupturas nas condutas de abastecimento de água pública 
ligue para os Serviços Municipalizados 258 806 900 ou para a Junta de Freguesia 
258 772 855 identificando a rua e local da ruptura. 
          

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA       
Se detectar avarias na iluminação pública ou lâmpadas fundidas ligue para a 

EDP  800 506 506 ou para a Junta de Freguesia 258 772 855,  identificando a rua 
e o número de porta.  
          

 

AJUDE A MANTER A FREGUESIA LIMPA     

A Junta de Freguesia apela a toda a população para colaborar na desobstrução 
dos regos de escoamento de águas pluviais e na limpeza de bermas, valetas, no 
corte de ramos pendentes para a via pública, que depois a autarquia procederá à 
recolha dos restos. 

POPULAÇÃO DE VILA DE PUNHE 
JANEIRO DE 2011 

TOTAL DE ELEITORES: 2534 
 

RESIDENTES EM 14/01/2011  

 
FICHA TÉCNICA: 
Administração:  
Junta de Freguesia de Vila de Punhe 
Director:  
António da Silva Moreira  
Presidente da Junta de Freguesia 
Redacção:  
António Manuel M. C. Costa 
António Manuel Areias Carvalho 
Sandra Morgado 
Quantidade: 100 exemplares  
Periodicidade: Semestral 
Depósito Legal: 315144/10 
ISSN 1647-810X 

Intervalo 
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M 
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POPULAÇÃO RESIDENTE, FAMÍLIAS, 
ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS, SEGUNDO 

OS CENSOS DE 2001 

Residentes 

total M Total F Total M+F 

1149 1251 2400 

Famílias Alojamentos Edifícios 

808 1076 1013 


