
 

 Edição número 5 | Agosto de 2013         INFOMAIL 

Assinatura do Protocolo com a  
Conferência Vicentina  (15/02/2013) 

Amigos Vilapunhenses: 
 

Quando assumimos o mandato autárquico, de 
entre os nossos objectivos constava o contacto 
periódico com a população a fim de a mesma 
permanecer devidamente informada acerca das 
actividades concretizadas e até mesmo sobre 
as ânsias primordiais que iam subsistindo nos 
planos e aguardavam urgentes soluções, como 
eram a construção da passagem superior ao 
caminho de ferro, que permitiria acabar com as 
passagens de nível sem guarda e a ampliação 
do cemitério, entre outras várias. 

Sendo actualmente ponto comum de certas 
evasivas e desculpas o apelar para dificuldades 
económicas, por todos conhecidas, esta Junta 
adianta que colocando em primeiro lugar as 
pessoas que nos procuram com os seus proble-
mas, a quem nunca negamos o nosso apoio, 
sempre que dentro das nossas competências, o 
progresso da freguesia em tempo algum foi 
esquecido como comprovam as obras efectua-
das, sejam no campo da preservação do patri-
mónio, sejam na melhoria do mesmo, onde se 
incluem as já referidas.  

EDITORIAL 

Visita do  
Executivo 

Municipal à 
freguesia  

Assinatura do Protocolo do Município 
com a Freguesia (17/01/2013)  

Assinatura do Protocolo Desportivo 
(14/01/2013) 

Entrega de diploma “Instituição de 
Mérito” ao Grupo Juvenil (02/06/2013) 

Contudo, permitam-nos que salientemos não só as obras 
adstritas ao Estádio Alferes Pinto Ribeiro, comemorativas dos 
75 anos do Neves Futebol Clube, efectuadas em conjugação 
com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que constaram 
da aquisição de terrenos para a abertura e beneficiação da 
rua que liga Vila de Punhe a Mujães; da instalação do piso 
sintético do campo n.º 2; do lançamento do livro “Neves Fute-
bol Clube, 75 anos pelo desporto e pela cultura - Memórias 
Breves”; e bilhete postal, selo e carimbo dos CTT; da atribui-
ção dos galardões de “Instituição de Mérito” ao Neves Futebol 
e Clube e de “Cidadão de Honra” a Augusto Moreira (Fausto) 
e ao Pe. Alípio Torres; mas também as que permitiram a con-
clusão da primeira fase da requalificação da Avenida Padre 
Júlio Cândido da Costa que veio dar maior asseio e dignidade 
à zona envolvente da igreja paroquial. 

Atente-se ainda ao apoio prestado às iniciativas culturais, 
aos autores da nossa comunidade, às Associações e ensino; 
à ampliação e limpeza do cemitério; à preservação renovativa 
dos jardins e espaços verdes; ao melhoramento, conservação 
e asseio dos largos e arruamentos; à feitura de novos pas-
seios, sobretudo na estrada nacional (rua Manuel Araújo Cou-
tinho e rua Fonte do Souto); à requisição de apoios para 
arranjos urbanísticos e para preservação de pontos essenciais 
do nosso património, como sejam o moinho do Inácio e o Cal-
vário de Arques. 

 Tudo isto resultara do grande esforço e empenho da Junta 
de Freguesia, Câmara Municipal de Viana do Castelo e da 
colaboração das pessoas de Vila de Punhe. 

Bom trabalho, ou boas férias, para todos os Vilapunhenses 
e Emigrantes que cá se encontram. 

António da Silva Moreira 
       Presidente da Junta         
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Principais obras e melhoramentos efectuados: Beneficiação da rede viária 
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Rua Santa Eulália 

Rua  Nª Sra. do Carmo Rua Citânia de Roques 

No intuito de garantir melhores condições de circulação e fornecer mais segurança aos peões, a Junta de Freguesia de 
Vila de Punhe, em colaboração com a Câmara Municipal e a EP (Estradas de Portugal, S.A.), procedeu à segunda fase 
dos trabalhos de execução de passeios em parte da rua Fonte do Souto e rua Manuel Araújo Coutinho (EN 308 e 305, 
respectivamente), numa extensão de cerca de 246 metros. Simultaneamente foi instalada a rede de drenagem de águas 
pluviais e substituída a rede de água de abastecimento público. 

No que respeita à melhoria da rede viária, a Autarquia, com a cooperação do pessoal da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, tem vindo a realizar diversas obras sobretudo de alargamento e pavimentação, com destaque para a 
pavimentação, em cubo de granito, da rua Alferes Pinto Ribeiro (ligação à freguesia de Mujães), para os alargamentos/
cedências a domínio público nas ruas do Pousado e Nª Senhora do Carmo, para a reparação da calçada nas ruas do 
Sarrão, Mestre Emídio Lima, Matias Santos e dos Poços, bem como, para a pavimentação, em calçada à portuguesa, da 
rua Citânia de Roques (com a colaboração do proprietário do prédio). Procedeu também a algumas reparações, tais 
como: dos passeios na rua da Portela e Largo 10 de Dezembro; do pontão da 
rua do Bonfim, junto ao parque; de uma entrada na rua do Extremo (acessos 
aos terrenos); e, da bomba de água do chafariz, no largo das Neves.   

Para encaminhamento e recolha das águas pluviais foram executadas 
sarjetas na rua Santa Eulália; desobstruídas as da estrada nacional, reparada a 
da rua da Portela (com a colocação de nova caixa) e colocadas caixas, na rua 
do Extremo.  

Ainda nas obras procedeu-se à lavagem de telhado e pintura do edifício da 
Autarquia situado no Largo das Neves, que está a servir de sede do Neves 
Futebol Clube e da Comissão de Festas das Neves, e à colocação de um 
banco, em granito, na rua da Aldeia. 

Na escola primária EB1 de Vila de Punhe foram feitas algumas obras de 
manutenção, nomeadamente a execução de uma caixa de recolha de águas 
pluviais, pequenas reparações nas casas de banho e substituição de lâmpadas, 
bem como, feita a poda das árvores existentes no logradouro.  

Rua Manuel Araújo Coutinho   

Recolha de águas pluviais 

Execução de passeios 

Rua  da Aldeia Colocação de banco 
em granito 

Alargamento e 
pavimentação Pavimentação em calçada à portuguesa 

Rua Fonte do Souto Execução de 
passeios 

 



 

Distribuição Gratuita 
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Rua do Pousado 

Rua Matias Santos 

Cemitério 
 

A Junta de Freguesia celebrou um acordo com a 
Empresa «Reciol» que fará a recolha dos círios / restos de 
velas, para reciclagem, dos recipientes que já existiam no 
cemitério paroquial, bem como dos dois novos que 
ultimamente foram lá colocados.  

Mais uma vez se lembra à população que os recipientes 
que se encontram no cemitério somente se destinam à 
recolha de círios, por isso, pede-se que não coloquem 
restos de flores ou outros detritos dentro dos mesmos mas 
os levem para os contentores que se encontram no adro. 
Tenham em atenção o nosso pedido pois a boa educação 
deve levar-nos à estima e à limpeza do cemitério. 

Alargamento e pavimentação Rua do Sarrão Alargamento e pavi-
mentação da cedência 

Sede do NFC e Festa das Neves  

Pintura da sede 

A Junta de Freguesia de Vila de Punhe, 
como é habitual, tem procedido à 
limpeza dos arruamentos, não 
descurando a limpeza e embelezamento 
dos espaços verdes e centros cívicos. 

Espaços Verdes  

e Jardins  

Parque do Bonfim (Arques) 

Presença nas cerimónias Pascais 
(01/04/2013) 

Alargamento e pavimentação 

Presença nas Festas das Neves 
(05/08/2013) 

Poda das árvores na rua Armando Pereira Novo  

Presença nas Festas de Vila de Punhe 
(11/08/2013) 
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Atribuição de título honorífico de  
«Instituição de Mérito» 

Decorreu, no dia 20 de Janeiro de 
2013, no Teatro Municipal Sá de Miran-
da, a Sessão Solene da Comemoração 
do 165º Aniversário da Elevação de Via-
na do Castelo a cidade durante a qual, 
entre outras individualidades e colectivi-
dades, foram distinguidas com o título 
honorífico de «Instituição de Mérito»:  
a Junta de Freguesia de Vila de 
Punhe (pelos relevantes serviços de 
proximidade e apoio prestado à popula-
ção); a Conferência Vicentina de San-
ta Eulália de Vila de Punhe (pelo seu 

centenário, funda-
da em 9 de Junho 
de 1912, que, de 
acordo com os 
ideais e práticas 
de São Vicente de 
Paulo, procede à 
administração e 
distribuição dos 
dinheiros e dádi-
vas recolhidas 

pela população às famílias mais caren-
ciadas); e o Neves Futebol Clube (pela 
comemoração dos seus setenta e cinco 
anos de existência). 

 
 

Executivo visita Vila de Punhe 
 e assina  

Protocolo de Colaboração  
 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal, acompanhado pelos 

Vereadores Vítor Lemos e Luís Nobre, realizara, no dia 4 de 
Março de 2013,  uma visita a Vila de Punhe, para aferir das 
necessidades, avaliar projectos e ver as diversas obras já reali-
zadas e a decorrer.  
Na mesma ocasião, José Maria Costa, inteirando-se do pro-

grama das Comemorações dos 75 Anos da colectividade, assi-
nara um protocolo de colaboração com a Junta de Freguesia, 
relativo à beneficiação das infraestruturas e arranjos envolven-
tes ao complexo desportivo.  
Durante a visita, o Presidente da Câmara teve oportunidade de 

ver as obras do arruamento, envolvente do Complexo Desporti-
vo, que liga esta infra-estrutura à freguesia de Mujães.  
Esta presença inseriu-se no plano de visitas às freguesias do 

concelho,  cujo objectivo é sentir no terreno as necessidades e 
as prioridades de cada freguesia. 

Em  frente ao cemitério e adro da Igreja, 
ou seja, em parte da Avenida Padre. Júlio 
Cândido da Costa, a Junta de Freguesia 
de Vila de Punhe, em conjugação com a 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
procedeu à execução da primeira fase de 
requalificação da mesma Avenida.  
As obras constaram de: derrube dos 

plátanos aí existentes e plantação de 
novas tílias; levantamento da calçada à 
portuguesa e repavimentação em lajeado e 
em cubo de granito; execução de um 
passeio junto ao cemitério; substituição do 
parque infantil e da iluminação; colocação 
de tapete relvado no jardim e recolocação 
dos bancos de madeira, devidamente 
pintados.  
Visando dar uma imagem mais airosa e 

asseada do local, pelo que se agradece 
que respeitem o mesmo, mantendo-o limpo 
e devidamente cuidado,  es tes 
melhoramentos foram inaugurados a 10 de 
Agosto de 2013 pelo senhor Presidente da 
Câmara Municipal e Membros Autárquicos, 
com a presença do executor do padrão 
comemorativo, Manuel Faria, “Sidras”.  

EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DE 
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PADRE 

JÚLIO CÂNDIDO DA COSTA 
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A p r e s e n t a ç ã o  d e  l i v r o  

Distribuição Gratuita 

A celebração dos 75 anos do Neves Futebol Clube, no dia 28 de Maio de 2013, começou com o 
hasteamento das bandeiras, junto ao Estádio Alferes Pinto Ribeiro a que se seguiu a inaugura-
ção de um padrão, no qual incrustaram o 
brasão do clube, oferta de Armando Ribeiro 
(Sidras) que o esculpira em França.  
Depois de celebrada uma missa em sufrá-
gio dos sócios, atletas e directores, na 

capela de Nossa Senhora das Neves, pelas 21h30m, com o 
salão nobre da sede do clube repleto de assistência, teve 
lugar a sessão solene, presidida pelo senhor Presidente da 
Câmara, Eng. José Maria Costa, na qual o  Dr. Rocha Neves 
fez a apresentação do livro «Neves Futebol Clube 75 anos 
pelo Desporto e pela Cultura - Memórias Breves», do Dr. Pe. 
Alípio Torres, editado pela Junta de Freguesia de Vila de Punhe 
e Câmara Municipal de Viana do Castelo, as quais ofertaram 
cerca de trezentos livros ao clube, cuja receita reverterá para 
suavizar a parte económica. 
O presidente da Junta aproveitou a circunstância para, em 

nome da Autarquia, apresentar o postal comemorativo e agraciar 
com o título de Cidadão de Honra o autor do livro, pelos relevan-
tes serviços culturais prestados à freguesia, Augusto Moreira 
“Fausto”, pela dedicação às camadas jovens salientando que já 
havia formado centenas de jovens atletas; e, com o título de Ins-
tituição de Mérito, o clube aniversariante. 
 Seguidamente, a Associação de Filatelia e Coleccionismo do 

Vale do Neiva lançou um selo e um carimbo comemorativos do 
evento, a cargo da Junta de Freguesia de Vila de Punhe.  
Com os parabéns e repartição do bolo encerrou-se a sessão. 

 

Projectos em estudo Projectos em estudo -- Arranjos Urbanísticos no Lote Arranjos Urbanísticos no Lote 
na rua Padre Ramiro e na rua da Antela na rua Padre Ramiro e na rua da Antela   

Com estas intervenções pretende-se criar espaços de conforto e lazer, promovendo a ocupação dos lotes e 
atribuindo-lhe uma utilidade ao serviço da população residente e de todos os outros que por ali passem.  

 

Visita do 
executivo às 

obras relativas 
ao piso sintético, 
no campo n.º 2, 

do Neves 
Futebol Clube 

Reabilitação da 
passagem hidráulica 
de Vila de Punhe, na 

EN(M) 305, ao km 
33+450, executada 

pela EP- Estradas de 
Portugal, SA.  
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ESCOLA DE VILA DE PUNHE EB1 

No passado dia 13 de junho, em final de ano letivo, os alunos da EB1-VP passaram 
todo o dia a divertirem-se ao ar livre, no polidesportivo, usufruindo dos insufláveis 
postos à disposição e patrocinados pela Junta de Freguesia de Vila de Punhe. 
Também os meninos do Jardim-de-infância, do Centro Social e Paroquial de Vila de 

Punhe, acompanhados pelas suas educadoras e respetivas assistentes operacionais, 
puderam usufruir destas brincadeiras, interagindo num ambiente salutar e familiar 
com os seus vizinhos mais velhos. 
Foi preciosa a colaboração dos professores das AEC para que estas crianças 

pudessem beneficiar totalmente das diversões até ao final do dia. 
Foi um dia muito animado, relaxante e divertido para todos os alunos que aproveita-

ram estes últimos dias do final do exigente ano letivo para se divertirem e deixarem 
para trás todas as canseiras e esforços que impuseram nas suas vidas de estudante 
para que o terminassem de forma mais airosa e com sucesso escolar. 
A escola, reconhecida pelas ótimas condições que usufrui, quer ao nível de funcio-

namento e asseio quer ao do ambiente de estudo e recreio que proporciona aos seus 
alunos, fica muito grata à Junta de Freguesia de Vila de Punhe por todo o empenho, 
dedicação, elevada atenção e colaboração que ao longo do ano nos tem dispensado. 

         EB1-VP 

INSUFLÁVEIS 

VISITA DA EB1  

No dia 15 de Março, a convite da 
Junta de Freguesia de Vila de 
Punhe, os alunos da EB1 de Vila 
de Punhe, aproveitando o último 
dia de aulas do segundo período, 
e numa inesperada agradável 
manhã de sol que surgiu de 
entre tantos dias de chuva, 
visitaram os vários espaços do 
edifício da Junta de Freguesia 
(antiga Escola Primária do 
Outrelo): a secretaria, a sala de 
reuniões do executivo, o Salão 
Nobre, onde se realizam as 
Assembleias de Freguesia, as 
cerimónias protocolares e as 

atividades culturais, tendo como atração principal a Biblioteca 
Dr. Amadeu Torres (Castro Gil), inaugurada em 2002, figura 
ilustre de Vila de Punhe, professor catedrático, poeta e 
escritor, que deu o nome a este espaço.  

Os alunos, sempre muito interessados e atentos ao que se 
ia apresentado, puderam tomar conhecimento do grande 
espólio literário, em cuja sala também funciona o Espaço 
Internet de acesso gratuito, e da exposição que se encontrava 
patente em homenagem ao Dr. Amadeu Torres, aquando da 
reedição do seu primeiro livro “O meu caminho é este”, edição 
fac-simile de 1948.  

A visita foi guiada pelo Sr. António Costa, secretário 
da Junta de freguesia, que deu a conhecer todos estes 
espaços, respondendo às perguntas formuladas pelos 
alunos mais curiosos. 

De seguida, dirigiram-se para o museu “Fernando da 
Palmira”, onde puderam apreciar as várias peças e 
objetos antigos recolhidos 
ao longo dos anos pelo Sr. 
Fernando Martins.  

Este colecionador possui 
hoje um interessante 
espólio: relógios, máquinas 
fotográficas, bicicletas, um 
piano de 1847, bem como 
os mais variados utensílios 
e alfaias agrícolas ligados, 
outrora, às lides do campo. 
De salientar, que este 
“Museu”, digno de ser 
visitado, é tratado com 
muita estima e paixão pelo 
seu proprietário. 

No final, o Sr. Fernando 
Martins e a sua esposa, D. 
Sameiro, ofereceram, 
muito gentilmente, um 
lanche aos alunos que 
muito o apreciaram. 

Nos dias 19 e 20 de Julho, no 
Largo das Neves, com a actuação 
da  Orques t ra  L ige i ra  da 
Associação Musical de Vila Nova 
de Anha, deu-se início ao 3º 
Encontro de Teatro Popular do 
Noroeste Peninsular 2013, 
Eixpressões III, organizado pelo 
Núcleo Promotor do Auto da 
Floripes e com a colaboração da 
Junta de Freguesia. 

Com a mesma heterogeneidade 
e representatividade patentes nas 
duas edições anteriores, os 
objectivos de dinamização, 

divulgação e intercâmbio cultural dos intervenientes, este 
ano, contaram com as representações: Lenda do 
Baptismo da Misarela (Ferral, Montalegre); Lenda do Rio 
Lethes (Ribeira, Ponte de Lima); Lenda da Ponte do Diabo 
(Ferral, Montalegre); Serração da Velha (Carreço, Viana 
do Castelo); Contra-danças da Floripes (C.S.P. de Vila de 
Punhe); Baile das Floreiras (Penafiel); Xenerales e 
Correos de Teo (Teo, Pontevedra); Folión e Mascarados 
de Manzaneda e Troteiros de Bande (Ourense); Baile dos 
Pedreiros (Penafiel); Grupo de Canto e Baile (Teo, 
Pontevedra), Gaita de Foles S. Ciprian (Lugo); Maruxaina 
(S. Ciprian, Lugo). 

O restante programa foi cumprido, nos dias 26 e 27 de 
Julho, na cidade de Viana do Castelo e, no último fim de 
semana de Agosto, no concelho de Cervo, Lugo (30, em 
Cervo e 31, em S. Ciprian) - Galiza. 
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A Junta de Freguesia de Vila de Punhe, no passado 

mês de Abril, entregou na ADRIL (Associação de 
Desenvolvimento Rural Integrado do Lima) no âmbito 
da abertura de candidaturas à Ação 3.2.1. 
“Conservação e Valorização do Património Rural” do 
Programa PRODER, os projectos de Recuperação do 
Moinho do Inácio e do Calvário de Arques, tendo como 
objectivo valorizar o património rural, revitalizando-o e 
dando-o a conhecer à comunidade e a quem nos visita. 

O Calvário de Arques, obra do séc. XVIII, situa-se na 
Vertente Sul do Monte de Roques, é composto por 14 

cruzes graníticas 
que representam a 
Via-sacra e foi, em 
tempos idos, local 
acolhedor de fiéis 
devotos. Pretende-
se, com este pro-
jecto, outorgar ao 
espaço existente 
novos e melhores 

elementos organizativos, clarificando a simbologia do 
Calvário, passando pela repavimentação do canal viário 
e reforçando a imagem do espaço pedonal ao longo do 
percurso das cruzes. 

O Moinho do Inácio, actualmente em ruínas, localiza-
do junto ao Rio 
das Boucinhas, 
lugar dos Regos, 
consiste num anti-
go engenho de 
transformação de 
cereais em farinha, 
que se pretende 
restaurar e preser-
var, dotando-o das 
suas anteriores 

características, passando, assim, a ter funcionalidade, 
reavivando as memórias das lides agrícolas de outrora 
da nossa comunidade. A par desta obra, pretende-se, 
ainda, revitalizar a área exterior envolvente ao moinho, 
nomeadamente a substituição da cobertura do lavadou-
ro público (Rio das Boucinhas). 

Destas intervenções que contribuirão para a sensibili-
zação ambiental, melhoria da qualidade paisagística, 
valorização e conhecimento do património edificado e 
cultural, mereceu aprovação a do Moinho do Inácio da 
qual se segue o projecto.  

CANDIDATURAS AO PROGRAMA PRODER 

AMC 

Cruz Homenageativa 

 

A Junta, em colaboração com 
a Comissão angariadora de 
fundos para o levantamento do 
busto em memória do etnólogo 
Leandro Quintas Neves, 
colocou, ao findar o mês de 
Janeiro, uma nova cruz  junto 
do apeadeiro de  Nossa 
Senhora das Neves (rua 
Matias Santos), em substituição da que existira em 
memória do assassinato de António Afonso 
Carvalho Novo, em 1848, modesto comerciante da 
família do Pe. José  Afonso de Carvalho. 

Distribuição Gratuita 

 

A Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale 
do Neiva organizou, no passado dia 01 de junho, a 
“FILAPEX 2013”.  A associação convidada, para esta 
exposição filatélica competitiva, foi o Núcleo Filatélico 
e de Coleccionismo de Braga. 

Cada uma das duas Associações participou na com-
petição com sete coleções. O 
trabalho de avaliação das 
coleções ficou a cargo do 
Corpo de Jurados da Federa-
ção Portuguesa de Filatelia, 
senhores Eduardo Sousa e 
Júlio Maia, saindo vitoriosa, 

com 654 pontos, a equipa da Associação de Filatelia e 
Coleccionismo do Vale do Neiva, contra os 620 pontos 
da associação convidada. Um dos momentos do even-
to foi a apresentação do carimbo comemorativo da 
“FILAPEX 2013”. Carimbo que havia sido inaugurado 
quatro dias antes, dia 28 maio, tal como um selo per-
sonalizado, aquando do dia do 75.º Aniversário do 
Neves Futebol Clube e do lançamento do livro “Neves 
Futebol Clube – Memórias Breves”, obra do Dr. Pe. 
Alípio Torres. 

A Exposição Filatélica Competitiva terminou com 
palavras de agradecimento ao Presidente da Autarquia 
de Vila de Punhe, Sr. António Moreira, dirigidas pelo 
Presidente da Associação Prof. Marcial Passos, como 
também, as de felicitações pro-
feridas pelo Presidente do 
Núcleo Filatélico e de Coleccio-
nismo de Braga, Sr. Cruz 
Lopes, pois, mais uma vez, 
esta autarquia foi anfitriã, no 
seu Salão Nobre, de uma FILA-
PEX. O Presidente António 
Moreira, também ele filatelista, 
agradeceu as palavras a si diri-
gidas pelos Presidentes das 
duas Associações e firmou a 
abertura da Autarquia a even-
tos futuros. Por fim, decorreu a sessão da entrega dos 
prémios às equipas participantes. 

Esta jornada filatélica saldou-se por uma grande 
partilha de conhecimentos entre filatelistas das asso-
ciações em competição e pela divulgação da filatelia 
junto dos colecionadores desta região. 

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA COMPETITIVA “FILAPEX 
2013” REALIZADA NA JUNTA DE FREGUESIA DE 

VILA DE PUNHE (VIANA DO CASTELO) 
Adão Lima 

AMC 

 



Junta de Freguesia de  
Vila de Punhe 

 

Rua da Chasqueira, 74 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
        Água pública 
Poderá efectuar o pagamento das facturas de água, dentro do prazo, na 
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. 
 
          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, através de telefone fixo, para o nº 808 200 282 
(linha azul), ou acedendo ao portal www.smsbvc.pt para que procedam à 
recolha que será marcada, conforme os interesses do utilizador, todos os 
dias úteis das 9h às 12h e das 13h às 17h. 
 
        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.  

 
      Taxas de Sepulturas              

A Junta de Freguesia continua 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, desconhecendo 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. Assim, a Junta de Freguesia, 
aceitando que muitos proprietários talvez desconheçam esta decisão, 
lembra a todos a obrigação de liquidarem 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, em virtude de se considerarem abandonadas. 

 

     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. 
 
    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. 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO: 
  

Durante o corrente ano, tiveram lugar, nas instalações da Junta de 
Freguesia de Vila de Punhe, as seguintes Acções de Formação financiadas: 

Em horário laboral: “Técnico Comercial”, ministrada pela 4emes – 
Consultores Associados, Lda: (Janeiro); e a “621 – Produção Agrícola e 
Animal: operador de pecuária”, pela AJAM – Associação de Jovens 
Agricultores do Minho (Março).  

Em horário pós laboral, em Janeiro: “Legislação Laboral (UFCD 0674)”, 
pela Open Space; “Fundamentos Gerais de Segurança no Trabalho (3780)”, 
pela Safe Premier; em Fevereiro: “Segurança no Trabalho – avaliação e 
controlo de riscos (3781)”, pela Safe Premier; Março: “Informática (Word)”, 
em parceria com o IEFP; e em Abril: “Cuidados Básicos de Saúde – 
Primeiros Socorros (3308)”, pela Vianasoft; “Informática (Internet)”, em 
parceria com o IEFP. 

As quais proporcionaram certificação a cerca de cento e sessenta 
formandos. 

Portaria n.º 202/2013 de 14 de Junho 
 
De acordo com o Sistema de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) estabe-
lecido pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, alterado pelos Decreto-Leis n.os 
15/2009 e 17/2009, de 14 de janeiro, e 
114/2011, de 30 de novembro, a adoção de 
medidas e ações especiais de prevenção 
contra incêndios florestais decorre especial-
mente durante o período crítico, que é defi-
nido anualmente em portaria. (…) Assim: 

  

Artigo 1.º 
Período crítico 

No ano de 2013, o período crítico no 
âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, vigora de 1 de julho a 30 
de setembro, e nele devem ser assegura-
das medidas especiais de prevenção contra 
incêndios florestais. 

 

Artigo 2.º 
Entrada em vigor 

 A presente portaria entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação. 

 
 

O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvi-
mento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva, 
em 6 de junho de 2013. 
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