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Terra de Canteiros

Quem nasce em  berços de algodão em rama

Ou tem mecenas que lhe lance a mão,

Talvez vá de lavrista à profissão

De escultor, nome chique de igual trama.

Na minha terra não faltou a chama

Em pica-pedras de alta vocação.

Mas ajuntar a arte à inspiração

Naturalmente qua algo mais reclama.

No adro da Igreja, longo e ajardinado,

Estátuas há, e o cemitério ao lado

Mostra outras ainda a quem por ali vai...

Artistas conterrâneos auto-sábios,

Esquecidos por mentes de alfarrábios

Tal como aconteceu como meu pai.

Vila de Punhe, Abril de 1969

Amadeu Torres (Castro Gil)

Vila de Punhe orgulha-se de poder 
contar, entre a sua gente de espírito 
aventureiro, com os homens pedrei-
ros - lavristas e mestres de cantaria 
cujas obras, disseminadas sobretu-
do pelo norte do país, atestam, pela 
monumentalidade perfetiva, pelo 
grandioso belo e resistente aspeto, o 

empenho, a coragem, a abnegação e 
sábia competência de que eram cre-
dores.

Apesar de terem de se ausentar da 
freguesia e dos seus, levando na ba-
gagem saudades e canseiras, nunca 
esqueciam as famílias e a terra natal.

Consagrados no brasão da fregue-
sia, conforme a descrição poética: 
“Por isso Vila de Punhe expressa com 
distinção os méritos verdadeiros, da 
arte dos seus canteiros nos picos do 
seu Brasão”, estes sacrificados e com-
petentes artistas são dignos de se-
rem sempre recordados.   

Quadro “Canteiros-Lavristas de Vila de Punhe” exposto na sede da Junta de Freguesia pintado por Patricia Monteiro
Poema escrito, em memória de seu pai, pelo ilustre poeta 
vilapunhense Amadeu Torres (Castro Gil)

Canteiros-LAVRISTAS de Vila de Punhe
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Tem sido feito um esforço significativo na limpeza,  beneficiação 
e conservação dos arruamentos públicos e espaços verdes da 
freguesia. Os caminhos rurais e florestais também têm sido alvo 
de intervenção periódica, quanto à sua limpeza, nomeadamen-
te, nos acessos ao Monte de Roques e Monte da Infia. Assim, em 
colaboração com a empresa Mota Mineral, exploradora do Couto 
Mineiro, que ofereceu os inertes e máquinas, procedeu-se à re-
gularização do piso, em terra batida, dos acessos ao Monte da 
Infia, junto à Pontelha dos Regos, e à abertura das valetas que 
se encontravam obstruídas. 

No sentido de colmatar algumas deficiências ao nível de escoa-
mento de águas pluviais têm sido executadas várias redes e cai-
xas de recolha de águas, nomeadamente, na rua das Carrascas, 
na rua da Portela e rua Quinta da Bouça, e na rua de Alvarães 
(antiga EN 305) onde foram colocadas manilhas de cimento. No 
lugar de Arques, na rua Monsenhor José Ribeiro Gomes, foi repa-
rada a linha de água.

Com o apoio da CMVC foi executada a baía para paragem de 
autocarros na rua da Chasqueira (sentido Viana/Barroselas), jun-
to à Avenida da Igreja. Salienta-se a importância desta obra que 
vem proporcionar uma maior segurança ao local quer aos uten-
tes dos transportes públicos quer ao trânsito automóvel.

Agradecemos aos proprietários dos terrenos, Sr. Jorge Freiria e 
Sr. José Vieira, a cedência, a título gracioso, do espaço necessário 
para a execução da referida obra. Procedeu-se, também, em cola-
boração com os proprietários, Sr. Aníbal Lima e Sr. Alípio Novo, ao 
alargamento de um troço da rua da Travessa. 

PRINCIPAIS OBRAS
E MELHORAMENTOS EFECTUADOS

boletim informativo

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA

A Estradas de Portugal, após vários pedidos e reuniões deste 
executivo em que foi alertada para os perigos em alguns pontos 
da Estrada Nacional que atravessa a nossa freguesia, efetuou o 
reforço da sinalização e a repavimentação, principalmente, 
da Rua Fonte do Souto (EN 308), na denominada “curva do mar-
morista”, visando a diminuição da sinistralidade no local. 

No lugar de Arques foram pavimentados, em calçada  à por-
tuguesa, com junta em cimento, caminhos pedonais que se 
encontravam em terra batida e com o piso bastante irregular. 

Foram executadas várias plataformas em cimento que receberam 
os novos contentores de recolha de resíduos sólidos urbanos, 
de carga lateral, implementados pelos Serviços Municipalizados, 
que visam melhorar o circuito da recolha de resíduos, contribuin-
do, assim, para uma melhoria do ambiente e qualidade de vida 
da população. 

No Parque Infantil, localizado na Av. Júlio Cândido da Costa, foi 
substituído o escorrega. 

Construção da baía para paragem de autocarros na Rua da Chasqueira Obra concluída

Lavagem e pintura das letras
do mastro da bandeira da Festa  
de Vila de Punhe

Repavimentação e reforço da sinalização na Rua Fonte do Souto 
(EN308)

Rua Matias Santos
(águas pluviais)
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Caminhos pedonais no Lugar de Arques

Alargamento da Rua da Travessa

Rua de Alvarães - conduta de águas pluviais

Rua Quinta da Bouça - execução de rede de águas pluviais

Caminho da Infia

Reunião, na Câmara Municipal, entre a Vereadora da Cultura, os técnicos 
do Gabinete de Arqueologia da CM, o arqueólogo Dr. Tarcísio Maciel, e as 
quatro Juntas de Freguesia envolvidas no projeto de recuperação/bene-
ficiação do Castro de Roques.  

Reunião com o deputado da Assembleia da República e vice-presidente 
da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, Dr. Jorge Fão, e com a pre-
sença de elementos da direção da Associação Portuguesa de Carpfishing, 
Dr. Pedro Martins, no sentido de aligeirar o processo de licenciamento da 
prática do carpfishing (pesca desportiva) na Lagoa do Monte da Infia. 

Colocação de novos contentores Substituição de  escorrega
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FONTANÁRIOS E LAVADOUROS 
PÚBLICOS

A autarquia tem trabalhado na preservação e beneficiação 
dos fontanários e lavadouros públicos. Até ao momento, 
foram realizados trabalhos de beneficiação da zona envol-
vente ao tanque da Portela, reabilitação do Tanque do Rio 
de Agra de Belgas e a recuperação do Rio do Lavadouro. Pro-
cedeu-se, ainda, à limpeza da poça da Romana, sita na rua 
do Lamoso, que se encontrava atulhada e escondida pela 
densa vegetação do local.  

Reparação da lagoa das Boucinhas
Lugar dos Regos

Limpeza do Balneário Castrejo
Castro de Roques

Festa popular da Rua da Aldeia
Lugar de Milhões

Beneficiação do tanque Agra de Belgas

Rio do LavadouroPoça da Romana Tanque da Portela

Estão em andamento os trabalhos de requalifica-
ção da Fonte do Outrelo. Trata-se de mais um local 
emblemático da freguesia onde, em tempos, exis-
tiram um moinho privado, pertencente à Quinta 
do Outrelo, uma fonte de chafurdo e um lavadouro 
público. 

Pretendendo-se dar novo uso à fonte e reabilitar 
o lavadouro, teve-se de demolir a cobertura de ci-
mento, que se encontrava inestética e em perigo 
de ruir, abater os choupos, que se encontravam 
junto aos muros da referida quinta sem qualquer 
utilidade de sombra para o local. Reorganizaram-
se as margens do ribeiro e as pedras do lavadouro. 
O local  terá um novo espaço ajardinado, com a 
plantação de novas árvores, mesas, bancos de gra-
nito e fontanário. 

FONTE DO OUTRELO
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REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
E REDE DE ÁGUA DE VILA DE PUNHE

100 anos de vida foram tantos 
quantos aqueles que foram come-
morados pelo Sr. Adriano Ferreira 
Torres, no passado dia 19 de Outu-
bro de 2014.  

E, porque, sendo este um mo-
mento único não só para quem 
atinge os 100 anos de vida, como 
também para aqueles que com o 
decano partilham laços de ami-
zade e de companheirismo, o 
Executivo da Junta e a mesa da 
Assembleia de Freguesia, com-
pareceram no Centro de Dia de 
Alvarães, instituição da qual o 
aniversariante é utente, para de-
sejarem as maiores felicidades ao 

Sr. Adriano Torres e o agraciarem 
com a Medalha e o Diploma da 
Freguesia, nos quais foram regis-
tados os parabéns e data da efe-
méride.  Que a sua vida e a sua lu-
cidez continue por longo tempo, 
foi o desejo de todos. 

Nas instalações da Biblio-
teca Dr. Amadeu Torres, 
decorreram as formações 
modulares financiadas 
de Powerpoint, ministra-
da pela Safe Premier, e a 
de Bordados, em parce-
ria com o IEFP .  

ADRIANO TORRES
FESTEJOU OS SEUS 100 ANOS DE VIDA

FORMAÇÕES 
MODULARES

Final da formação

No dia 30 de janeiro foi assinado o auto de con-
signação da empreitada “Rede de Drenagem de 
Águas Residuais e Rede de Água de Vila de Punhe 
- Lugar da Chasqueira (1.ª Fase)”, entre os Serviços 
Municipalizados de Saneamento Básico (SMSBVC) 
e a firma Boaventura e Boaventura, Lda. 

A obra, orçada em 368.312,35€ e financiada total-
mente pela Câmara Municipal, uma vez que não 
houve comparticipação comunitária, vem permi-
tir  o prolongamento da rede de saneamento da 
freguesia com a execução de mais de 577 metros 
de rede de abastecimento de água e cerca de 3000 
metros de rede de águas residuais, o que servirá 
mais de 300 habitantes dos seguintes arruamen-
tos: Rua da Carvalheira, Rua da Malaposta, Rua das 
Mimosas, Rua da Antela, Rua do Linhar, Rua de Ne-
grais, Rua Pe. Matos, Rua da Toupeira, Rua Manuel 
Araújo Coutinho e Rua Padre Ramiro.

Atendendo a que não houve comparticipação co-
munitária para o efeito, a empreitada será efetuada 
em duas fases, sendo lançada a seguinte logo que 
esteja disponível a candidatura a fundos comuni-
tários, o que se espera para breve.

No âmbito destas obras alguns arruamentos públi-
cos serão beneficiados a nível de pavimentação.  

LUGAR DA CHASQUEIRA
1.A FASE

Trabalho de Bordados
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A Junta de Freguesia tem mantido 
uma constante ligação às Associa-
ções, assim como com às forças vivas 
da freguesia, e tem procurado, ainda, 
mobilizá-las apoiando as suas inicia-
tivas sociais, culturais, recreativas e 
desportivas que ambicionem o desen-
volvimento e o bem-estar da nossa co-
munidade. 

Por conseguinte, apesar da conjetura 
económica e social desfavorável que 
apela a um esforço suplementar e rigo-
roso, reuniu com as Instituições/coleti-
vidades da freguesia, entre as quais o 
Grupo Juvenil de Vila de Punhe (GJVP), 
o Centro Recreativo e Cultural das 
Neves (CRCN), o Neves Futebol Clube 
(NFC) e a Associação Cantadeiras do 
Vale do Neiva, a fim de se proceder à 
execução de Protocolos de Colabora-
ção, de acordo com as especificidades 
de cada associação.

No âmbito dos seus projetos, ativida-
des e Planos de Ação anual, destacam-
se alguns momentos:

• O Neves Futebol Clube sagrou-se 
campeão distrital da 1.ª Divisão da As-
sociação de Futebol de Viana do Castelo 
e ascendeu ao Campeonato Nacional de 
Seniores. Venceu, ainda, a Taça da Asso-
ciação de Futebol de Viana do Castelo e 
a supertaça “Ramiro Marques” da Asso-
ciação de Futebol de Viana do Castelo. 
Na campanha de sucesso desta equipa 
participaram alguns jovens atletas vi-
lapunhenses. De realçar, ainda, a bri-
lhante época da sua equipa de juniores 

que se manteve, com grande galhardia, 
no campeonato Nacional de Juniores 
série “B”. Assim como, o bom desempe-
nho de todas as camadas jovens, real-
çando a boa organização do torneio de 
Traquinas e Petizes realizado no fim-de-
semana de 13 e 14 de Junho, no Estádio 
Alferes Pinto Ribeiro;

• O Grupo Juvenil de Vila de  
Punhe, realizou, no dia 7 de Junho, o 
“29.º Grande Prémio de Atletismo” no 
qual a coletividade obteve excelentes 
resultados. De registar, a participação 
de um grande número de atletas e a 
presença de diversas equipas da região. 
Tem, ainda, alcançado bons resultados 
desportivos, individuais e coletivos, nas 
diversas provas disputadas durante esta 
época desportiva;

• O Centro Recreativo e Cultural 
das Neves, que este ano comemorou o 
seu 40.º Aniversário, tem, na senda dos 
anos anteriores, obtido excelentes resul-
tados desportivos no Campeonato da 
2.ª Divisão de Ténis de Mesa. De salien-
tar o sucesso da 2.ª Edição do concur-
so “PEQUENOS TALENTOS CRCN”. Para 
além disso, tem participado em diversas 
atividades na comunidade;

• A Associação Cantadeiras do 
Vale do Neiva tem registado diversas 
participações em eventos locais e atua-
ções a nível nacional, onde tem desen-
volvido um excelente trabalho na defe-
sa e preservação do nosso património  
etnográfico.  

boletim informativo

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES

No passado mês de maio, 
a Autarquia associou-se, 
ao “I BTT SELFIE CRCN”, 
promovido pelo Centro 
Recreativo e Cultural das 
Neves.

Os participantes, em equi-
pas de dois elementos, 
percorreram os caminhos 
da freguesia à procura do 
nosso património cultural 
e histórico, cujo elemento 
de prova pela sua passa-
gem seria a obtenção de 

uma selfie (fotografia). 
De realçar que o Moinho 
do Inácio, cujo engenho 
se manteve em pleno 
funcionamento, esteve 
aberto para visitas quer 
para os participantes 
quer para o público em 
geral, os quais puderam, 
ainda, degustar as deli-
ciosas bolachas de mel, 
compotas e licores ca-
seiros servidos pela Sra. 
Fernanda Ribeiro.  

I BTT SELFIE CRCN
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ESCOLA BÁSICA DE VILA DE PUNHE . ATIVIDADES

No sentido de proporcionar melhores 
condições aos nossos educandos, o 
executivo da Junta tem realizado visi-
tas periódicas às instalações da EB1-
VP. Em visita conjunta com os técni-
cos municipais, da área da educação 
e manutenção dos edifícios escolares, 
foram aferidas necessidades e melho-
ramentos a efetuar nas referidas insta-
lações. Presentemente, encontram-se 
concluídos os trabalhos de substitui-
ção da cobertura em fibrocimento por 
chapas metálicas, que teve como obje-
tivo obter melhor isolamento térmico 

e acústico das instalações, assim como, 
retirar possíveis ameaças de resíduos 
de amianto do recinto escolar. Nos tes-
tes realizados à composição das placas 
de fibrocimento retiradas, apurou-se 
que o valor de partículas de amianto é 
inferior ao valor limite de referência de 
exposição estabelecido pela OMS. 

Estão previstas outras obras que bene-
ficiarão o recinto escolar no sentido de 
se obterem sempre melhores condi-
ções de bem estar para a nossa comu-
nidade escolar.  

No seguimento de visitas, numa das quais foi 
ofertada uma pequena lembrança aos alunos, 
e de reuniões entre o executivo da Junta e o 
corpo docente da EB1 de Vila de Punhe, tendo 
em atenção o envolvimento dos alunos com 
as iniciativas da freguesia, delinearam-se al-
gumas atividades que foram concretizadas ao 
longo do ano letivo, tais como: 

Visita ao Centro Cultural de Viana do 
Castelo onde decorreu uma Exposi-
ção Filatélica, a 6 de Novembro, com 
imensos expositores nossos conter-
râneos. Para além disso, tiveram di-
reito a “honras televisivas” no progra-
ma “Portugal em Direto”, da RTP1;

Visita ao Museu do traje e à Exposição 
“Abel Viana – Retrato de uma Vida”;

Passeio ao “Moinho do Inácio” permi-
tindo-lhes assistir ao funcionamento 
do engenho e à aquisição de conhe-
cimentos da ancestral arte da moa-
gem do milho em farinha, bem como 
conhecer a área de lazer envolvente; 

Visita ao Museu “Fernando da Palmi-
ra” onde puderam apreciar e conhe-
cer utensílios e mecanismos em de-
suso, mas que outrora tiveram muita 
importância nas lides agrícolas da 
comunidade local;

Comemoração do Carnaval, no dia 13 
de Fevereiro, com o habitual desfile  
até ao largo das Neves;

Participação no workshop subordi-
nado ao tema «Ervas Aromáticas»;

Festa do encerramento do Ano  
Letivo;

entre muitas outras...  

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

Substituição da cobertura

Exposição FIlatélica
Visita ao M

oinho do Inácio
M

useu “Fernando da Palm
ira”

D
esfile de Carnaval

Visita do executivo
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A Junta de Freguesia encontra-se a de-
senvolver junto da população sénior o 
Programa “Idoso+Ativo” que visa imple-
mentar práticas que contribuam para um 
envelhecimento ativo e saudável, contan-
do, para o efeito, com a colaboração da 
monitora Adriana Morgado. 

Assim, no âmbito do projeto “Vencer a 
Idade com mais Saúde” da Câmara Muni-
cipal, os participantes frequentam aulas 
de hidroginástica na piscina de Barro-
selas, às segundas-feiras, das 9h30m às 
10h15m, e às quintas-feiras, das 9h00m 
às 10h00m, na sede da Autarquia, têm as 
suas atividades físicas, lúdicas, culturais e 
recreativas.

Em parceria com o projeto “Envelhecer 
com Qualidade” da CMVC têm sido reali-
zadas outras iniciativas, contando com a 
participação de diversas instituições de 
solidariedade social do concelho e popu-
lação sénior de Vila de Punhe, tais como: 
Baile de S. Martinho, em Novembro; ateliê 

“Máscaras de Carnaval”, em Fevereiro; e 
Atividades Físicas, em Julho.

Para participar nestas atividades de-
verá fazer a sua inscrição na Junta de 
Freguesia.

• Algumas das principais atividades 
concretizadas: 

• no mês de Dezembro, moldaram, em 
barro, as figuras representativas do 
presépio; ensaiaram a peça de teatro 
“Presépio em Versos” a fim de ser apre-
sentada no âmbito da programação da 
atividade do “Mercadinho de Natal”;  

• em Maio, realizaram uma Caminhada 
às ruínas da Casa Espina Velasco, sitas 
na sopé do Monte de Roques;  

• em Julho, efetuaram um Passeio de 
comboio ao Pinhão. Além do grupo, 
a comunidade local pôde aderir à ini-
ciativa, tendo a oportunidade de vis-
lumbrar, ao longo das margens do rio 
Douro, uma das mais belas paisagens 
de Portugal, património da Humani-
dade. No jardim do Pinhão, primeiro 
destino da viagem, estenderam as 
toalhas e abriram as cestas dos farnéis 
para um piquenique. À tarde, os cerca 
de 100 participantes tiveram a possi-
bilidade de conhecer, na Régua, numa 
visita guiada, uma das muitas quintas 
da região produtoras do vinho do Por-
to, que culminou com uma prova de 
vinhos;

• Participação em várias atividades 
levadas a cabo pela autarquia (Cami-
nhadas Noturnas, Queimada do Judas, 
Mercadinho de Natal, etc). 

programa idoso+ativo

OUTROS EVENTOS
PRESENÇA AUTÁRQUICA

Festa das Neves (Agosto/2015)
Cerimónias da segunda-feira de Páscoa 
(Abril/2015)

Festas de Vila de Punhe (Julho/2015)

Caminhada Casa Espina Velasco

Passeio ao Pinhão 

Atividades físicas no polivalente da EB1-VP 

Ateliê Máscaras de Carnaval na Biblioteca Dr. Amadeu Torres 

Baile de S. Martinho Aulas de Hidroginástica 

S. João no Largo das Neves,
organizado pelo CRCN e Junta de Freguesia 
(Junho/2015)
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Vila de Punhe enriqueceu o seu património edificado com a recu-
peração do “Moinho do Inácio”, como é conhecido pela população 
da freguesia, sito na rua das Boucinhas, lugar dos Regos. 

Esta obra só foi exequível depois de um exaustivo trabalho, prin-
cipiado pelo anterior Executivo da Junta e finalizado pelo atual, 
que incluíra a altruísta doação do mesmo à Autarquia, pelo pro-
prietário Sr. Manuel da Silva Quintas Neves e esposa D. Conceição 
da Silva Cunha Pires, a comparticipação de fundos comunitários 
de 60%, no âmbito do programa comunitário de desenvolvimento 
PRODER, após candidatura ao mesmo, e dos remanescentes 40%, 
pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.

O ato da inauguração aconteceu no dia 04 de Outubro de 2014. 
Durante a manhã esteve presente no local a Associação “A Mó – 
Associação Ambiental do Vale do Neiva” que efetuou ações de 
sensibilização ambiental. À tarde, em ato oficial e na presença dos 
vereadores da Câmara Municipal, Eng. Vítor Lemos e Arq. Luís No-
bre, do Executivo da Junta e presidente da Assembleia de Fregue-
sia, Prof. Eulália Castro, e respetiva mesa, do presidente da Junta 
de Mujães, José Oliveira, dos representantes das coletividades da 
freguesia, e muito povo, foi descerrada a placa comemorativa pelo 
Presidente, António Costa, o qual, agradecendo o envolvimento 
do Município Vianense, enalteceu a utilidade indiscutível desde 
investimento que se traduz em mais riqueza patrimonial para a 
Freguesia, mais espaço de lazer para todos, devido à recuperação 
do espaço envolvente, e uma mais-valia para o registo da nossa 
memória histórica/etnográfica.

O Eng. Vítor Lemos, Vice-presidente da Câmara Municipal, na sua 
oportuna alocução realçou o papel sempre ativo desta Junta de 
Freguesia em prol da preservação e divulgação dos bens materiais 
e imateriais desta terra. 

A requalificação do espaço envolvente 
do “Moinho do Inácio” foi um dos mo-
tivos para mais um momento de lazer e 
de confraternização para a população. 

Junto ao adro da Igreja Paroquial junta-
ram-se cerca de 350 pessoas, na noite de 
04 de Outubro, que, em grupo, iniciaram 
uma caminhada até ao referido moinho.

No local, todos os caminhantes pude-
ram participar numa desfolhada realiza-

da à moda antiga e em ambiente festi-
vo, acompanhada pelos acordes alegres 
das concertinas, pela garridice dos 
presentes e pelas músicas populares 
das Cantadeiras do Vale do Neiva, que, 
mais uma vez, se aliaram a um evento 
de cariz cultural promovido pela Junta 
de Freguesia. Com a noite já avançada 
e esforço físico a fazer-se sentir, foram 
oferecidas fêveras assadas no local e 
servidas no pão, a todos os participan-

tes, e ainda água, vinho e licores.

Mais um programa cultural, recreativo e 
de lazer de sucesso, na senda de muitos 
outros que têm vindo a acontecer na 
freguesia, realizados em parceria com 
associações locais, e com o trabalho 
colaborativo de vários vilapunhenses 
que manifestam interesse e vontade 
em participarem ativamente na sua  
comunidade. 

INAUGURAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DO MOINHO DO INÁCIO

CAMINHADA E DESFOLHADA NOTURNA
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Em Novembro de 2014 foi celebrado o protocolo entre a Junta de Freguesia de Vila de Punhe, 
representada pelo seu presidente António Manuel Marques da Cunha Costa, e a Conferência 
de S. Vicente de Paulo de Vila de Punhe, representada pelo seu secretário António Gonçalves 
Ferreira Guimarães.  

Este protocolo, à semelhança dos já anteriormente assinados, visa apoiar financeiramente esta 
já centenária instituição, cujo trabalho é dedicado em prol dos mais desfavorecidos, para que 
a mesma possa auxiliar aquelas famílias que demonstrem maiores dificuldades para superar 
as necessidades mais básicas e instrumentais da vida diária, nomeadamente na alimentação, 
higiene, medicamentos e despesas relativas à educação dos filhos, pois somente angaria ou-
tros fundos através dos peditórios realizados nas missas do terceiro Domingo de cada mês.    

CONFERÊNCIA DE 
S. VICENTE DE PAULO 
DE VILA DE PUNHE

Organizado pela CSIF-Comissão Social 
Interfreguesias do Vale do Neiva (Vila de 
Punhe, Mujães, Barroselas/Carvoeiro), o 
Fórum, que visa criar condições de maior 
igualdade social no acesso a direitos de par-
ticipação cívica, à qualificação e educação, 
e ao mercado de trabalho, em especial para 
os desempregados de longa duração e pes-
soas com deficiência e incapacidade, aberto 

à comunidade local, realizou-
se a 11 de Outubro de 2014, 
no salão nobre da Junta de 
Freguesia, onde os principais 
assuntos abordados foram: 
“O papel da Formação na In-
clusão”, pelo Dr. Daniel Gon-
çalves, “Direitos Humanos” e 
“Violência Doméstica”, pela Equipa CLDS+ 

de Viana do Castelo, Dra. Joana Antunes e 
Dra. Filipa Viana, respetivamente. 

São tempos, os que agora se vivem, social-
mente frágeis os quais estão a criar novas 
necessidades sociais a muitas famílias, au-
mentando o seu esforço de resposta às di-
ficuldades. A ajudá-las, há um conjunto de 
entidades, instituições e organizações a tra-
balhar na procura de soluções que tendam a 
diminuir estas necessidades sentidas por um 
número cada vez mais elevado de famílias. 

Em contexto local, as autarquias têm um pa-
pel preponderante a desempenhar na mini-
mização dos efeitos nefastos que estas novas 
realidades acarretam.

Assim, esta autarquia tem vindo a colaborar, 
dentro das suas possibilidades e compe-
tências, com algumas instituições locais na 

concretização de algumas respostas de cariz 
social, tais como: com a Conferência de S. Vi-
cente de Paulo, através da atribuição de um 
donativo financeiro e com o Centro Social e 
Paroquial de Vila de Punhe (CSPVP), median-

te a entrega 
de um con-
junto de kits 
que a institui-
ção distribuiu 
pelos seus 
utentes. Este 

kit resultou de uma iniciativa da Autarquia 
que adquiriu cerca de 70 caixas em madei-
ra, as quais decoradas pelas crianças da ins-
tituição, foram abastecidas com produtos 
de higiene pessoal e cosméticos, ofertados 
pela Farmácia das Neves, com sabonetes, 

de produção artesanal, oferecidos pela Casa 
das Bétulas. Também a empresa Nunex, do 
grupo Suavecel, contribuiu com dezenas de 
sacos de fraldas e toalhitas.

Este gesto da Junta de Freguesia teve a fi-
nalidade de minimizar as dificuldades que, 
infelizmente, muitos estão a enfrentar no 
seu quotidiano, e reforçar certos recursos 
das instituições de cariz social, ambicionan-
do que sejam sustentáveis e que percorram 
um longo caminho de apoio à comunidade. 
Uma palavra de agradecimento ao director 
Técnico da Farmácia das Neves, Dr. Tiago 
Quintas Neves, à prof. Fernanda Garrido, da 
Casa Bétulas, e ao administrador da Suave-
cel, Sr. Nuno Ribeiro, pelo gesto altruísta que 
demonstraram nesta parceria. 

No âmbito do plano de ação 
da Comissão Social Inter-
freguesias do Vale do Neiva 
(CSIF), a autarquia de Vila de 
Punhe, em cooperação com 
os restantes parceiros, asso-
ciou-se aos eventos solidá-
rios realizados, tais como: 

• no dia 12 de Outubro, na Caminhada Solidá-
ria e Free Run Solidário «De Castro a Castro, 
de Roques a Carmona», com partida junto à 
quinta da Portela; 

• a 23 de maio, na caminhada 
«Castro de Roques». Um nu-
meroso grupo de vilapunhen-
ses, incluindo as crianças da 
catequese, saiu junto do adro 
da Igreja e, já no Monte Santi-
nho, encontrou-se com outro 

grupo saído de Mujães. Os participantes tive-
ram a oportunidade de conhecer o local, pois 
contaram com a experiência que o professor 
e arqueólogo Dr. Tarcísio Maciel detém acerca 
do referido povoado castrejo, recentemente 
alvo de uma ligeira intervenção arqueológica 

na sua acrópole (junto à Pegada do Santinho). 
No final foi distribuído um ligeiro lanche e uma 
lembrança, a todos os participantes.

• no dia 7 de Junho, na Festa de Criança Solidá-
ria, na freguesia de Barroselas

Estas iniciativas solidárias têm como finalidade 
angariar bens de primeira necessidade que, 
depois de recolhidos pela organização, serão 
distribuídos pelas várias instituições de solida-
riedade social locais para fazer face às necessi-
dades mais prementes sentidas pela popula-
ção carenciada. 

boletim informativo

ATIVIDADES SOCIAIS
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FÓRUM COMUNITÁRIO
´CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL´

APOIO SOCIAL

CAMINHADAS SOLIDÁRIAS
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Fim de semana com o frio tão caracterís-
tico do mês de dezembro mas que, no 
Largo das Neves, foi, durante os dias 13 
e 14, combatido com  muita animação 
natalícia, através de um conjunto de ati-
vidades denominado por Mercadinho de 
Natal. 

Promovido pela Junta de Freguesia de 
Vila de Punhe e pelo Núcleo Promotor do 
Auto da Floripes, o Mercadinho de Natal 
usufruiu de uma decoração aprimorada, 
onde o Presépio, que já vai para a sua 
8ª edição, se destacou. Da vasta progra-
mação sobressaiu o concerto musical na 
Capela da Senhora das Neves, na noite 
de 13 de Dezembro, a oferta de vinho 
quente para escapar ao frio da noite, mas 

também, teatro, concertinas, bombos, 
cantares natalícios e eventos desportivos 
em pleno Largo das Neves.  Acompanha-
ram esta sucessão de atividades os vários 
mercadores que ocuparam uma dúzia de 
tendas e aí instalaram pequenos pontos 
de venda de artesanato e de produtos lo-
cais de gastronomia, licores, mel e com-
potas.

A vertente natalícia ganhou magia, no 
dia 14, domingo, com a chegada do Pai 
Natal num coche a coberto de uma in-
tensa “tempestade” de neve, que provo-
cou uma explosão de alegria e largos sor-
risos entre as muitas crianças presentes.

Este evento visou a animação cultural, 
social e religiosa da freguesia, a dinami-
zação da economia local e o fortaleci-
mento do espírito natalício. Resultou do 
estreito trabalho colaborativo entre os 
promotores e um conjunto de parceiros, 
como o Centro Social e Paroquial de Vila 
de Punhe, a Associação Cantadeiras Vale 
do Neiva, a Banda Escuteiros de Barrose-
las, a Catequese da Paróquia de Vila de 
Punhe, o Centro Recreativo e Cultural das 
Neves, os estabelecimentos comerciais 
do Largo das Neves e dos aderentes do 
programa Idoso+Ativo. E, uma vez que 
envolve toda a comunidade, teve como 
grande finalidade promover e reforçar os 
laços de coesão e o diálogo intergeracio-
nal entre os seus conterrâneos.  

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

MERCADINHO DE NATAL
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O presépio, um dos símbolos maiores da vivên-
cia da quadra natalícia, teve, no Largo das Neves, 
o seu palco, o melhor local para receber os visi-
tantes. Este símbolo natalício é já uma tradição 
na freguesia de Vila de Punhe, uma herança re-
cebida e mantida e que, mais uma vez, suscitou 
atenções, pois é único nas redondezas, quer pela 
sua dimensão quer pela qualidade dos adereços 
presentes. A obra, invocadora do nascimento do 
Menino Jesus, é assegurada pela Junta de Fre-
guesia e nasce das mãos do senhor Fernando da 

Palmira, o homem que a idealiza e que lidera um 
grupo de colaboradores (Manuel Jorge, Agosti-
nho Morgado, Manuel Faria e António Novo) que 
o apoia na sua montagem. Já na sua 8.º edição, o 
presépio esteve mais deslumbrante do que nun-
ca, pelo que merece, pela dedicação e empenho 
dos seus obreiros e pela genuína apresentação 
da representação da chegada ao nosso mundo 
do Menino Jesus, a atenção demorada e cuida-
da dos seus visitantes.  A freguesia esteve ainda 
iluminada junto à Igreja Paroquial. 

PRESÉPIO/iLUMINAÇÃO DE NATAL Associação 
columbófila 
das neves

Entrega de prémios da Associação  
Columbófila das Neves. 
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QUEIMADA nO SANTINHO

PROGRAMA RÁDIO

A Junta de Freguesia, em conjunto com o 
Núcleo Promotor do Auto da Floripes e as 
freguesias de Mujães, Vila Franca e União 
de Freguesias de Deocriste, Subportela e 
Portela Susã, organizou, na sexta-feira’13, 
do mês de Fevereiro, uma caminhada 
noturna ao Castro de Roques, intitulada 

“Queimada no Santinho”. Pretendeu-se 
com esta caminhada aproveitar, de for-
ma trocista, o espírito de misticismo 
que envolve a sexta-feira’13 para, num 
ambiente de convívio, juntar aventura 
com cultura. Com quatro partidas dos 
adros das igrejas paroquiais (Mujães, 

Vila de Punhe, Vila Franca e Subportela), 
estiveram envolvidas mais de 850 pes-
soas. Na chegada, junto à “Pegada do 
Santinho”, os participantes foram sur-
preendidos por um cenário de festa, 
onde figuraram bombos, concertinas, 
cantares, ladainhas e danças (jovens 
vestidas de gatas). Antes da “viagem” 
de regresso, houve o esconjuro satírico 
que abriu portas à queimada galega e 
às línguas-de-gato.

A ideia de organizar em conjunto adveio 
do facto das freguesias envolvidas par-
tilharem o valioso património cultural,  
associado ao Castro de Roques e terem 
fomentado uma intervenção arqueoló- 
gica junto à “Pegada do Santinho”.  
Demonstrou-se, assim, que é possível 
envolver pessoas e instituições com 
resultados positivos e encorajado-
res, e evidenciar o reconhecimento da 
importância do Castro Roques. Uma  
palavra de agradecimento a todos os que  
colaboraram, de uma forma ou de outra, 
neste evento.  

Na manhã de 13 de fevereiro, 
da sede da Junta, foi transmi-
tido um programa, em direto, 
pela Rádio Geice, no qual inter-
vieram o Presidente da Junta, 
a Presidente da Assembleia de 
Freguesia, e várias associações 
da terra, designadamente: o Ne-
ves Futebol Clube, o Grupo Juve-
nil, a Associação Cantadeiras do 
Vale do Neiva, o Centro Social e 
Paroquial, a Conferência de S. 
Vicente de Paulo, a Comissão de 
Festas de Vila de Punhe, o Núcleo 
Promotor do Auto da Floripes e 
o Museu “Fernando da Palmira”, 
a fim de informar a comunidade 
acerca do desenvolvimento das 
suas atividades.  
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JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

QUEIMADA NO VELASCO

Na sexta-feira’13, do mês de março,  
realizou-se mais uma caminhada notur-
na à “Casa Espina Velasco”. 

Esta iniciativa valorizou o património 
da nossa freguesia pois mostrou um 
elemento patrimonial que era desco-

nhecido da maior parte da população 
e, a par disso, caminhou-se por ruas e 
locais emblemáticos da terra.

Com saída do adro da igreja fez-se uma 
breve passagem pelo interior da Quinta 
Nossa Senhora do Carmo, o que permi-
tiu a possibilidade única de observar 
pormenores interessantes desta pro-
priedade datada do século XVI, e, do 
lado de fora da portada da quinta assis-
tiu-se a uma encenação dos participan-
tes “Idoso+Ativo”.

Chegados à fachada da “Casa dos Es-
pina Velasco” a qual, bem trabalhada 
e adornada com elementos emblemá-
ticos, nomeadamente a vieira de San-
tiago, faz parte de uma construção do 
século XVII que terá pertencido ao Ve-
dor Geral do Minho, Fernão de Espina 
Velasco, de origem espanhola, relativo 
à presença filipina em Portugal, os mais 
de 500 participantes foram brindados 
com sons tradicionais provenientes 
da gaita-de-foles e, depois, com a en-
cenação do grupo de jovens “Luar 13” 
que apresentou a sua dança com uma 
caracterização peculiar e umas vestes 
enquadradas na iniciativa. 

Como manda a tradição, antes de ser 
servida a queimada galega, houve o es-
conjuro satírico que, desta vez, contou 
com a ajuda entusiasta dos participan-
tes.

Envolto de um cenário fantástico, o es-
paço foi pequeno para as pessoas en-
volvidas na atividade pelo que se agra-
dece a todos os participantes e a todos 
que estiverem envolvidos na concreti-
zação da iniciativa.  

A 15 de Março foi organizado pela Associação Mercadinho de Santa Marinha, com 
o apoio desta Autarquia, o “Mercadinho Solidário”, no Largo das Neves, cuja receita 
reverteu a favor da Associação Amigos do 
Autismo (AMA).  

Tratou-se de uma feirinha, com animação 
(jogos tradicionais, zumba, música ao vivo, 
insufláveis, comes e bebes), onde foram co-
locados à venda vários produtos desde o ar-
tesanato aos sabores locais, entre os quais o 
mel, compotas, etc. 

MERCADINHO 
SOLIDÁRIO
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QUEIMADA DO JUDAS

MOSTRA DE ARTESANATO E SABORES 
e 5º encontro de Teatro Popular

No dia 4 de Abril, Sábado de Aleluia, reali-
zou-se, no Largo das Neves, a 2.ª edição da 
“Queimada do Judas”. Do programa cons-
tou um concerto musical, e o “Avé Maria”, de  
Schubert cantado pelo conterrâneo Hugo Manso, 
na Capela da Senhora das Neves, o cortejo fúne-
bre, a leitura do testamento, o esconjuro, a quei-
ma do Judas, finalizando-se a noite com a tradi-
cional queimada galega.. 

Nesta atividade, contou-se com a participação de 
vários parceiros entre os quais o Grupo de Música 
de Câmara da Banda Escuteiros de Barroselas, a 
Associação Cantadeiras do Vale do Neiva, o Luar 
13’ e o grupo do programa Idoso+Ativo. Tratou- 
-se de uma organização conjunta entre o Núcleo 
Promotor do Auto da Floripes e as três Juntas de 
Freguesia que partilham o lugar das Neves.

A elaboração do Judas esteve a cargo do Sr. Luís 
Magalhães. 

Durante os dias 10 e 11 de Julho, o Largo das Neves foi palco da 5ª edição do  
Eixpressões - Encontro de Teatro Popular do Noroeste Peninsular, organiza-
do pelo Núcleo Promotor do Auto da Floripes e Câmara Municipal de Viana do  
Castelo, com o apoio da Junta de Freguesia de Vila de Punhe.

Variadas manifestações de teatro popular, diferentes sonoridades, danças, trajes 
e máscaras, cantos e textos foram exibidos por vários grupos da região norte 

de Portugal e da Galiza perante uma plateia 
composta que, com entusiamo, coroava com 
palmas tão merecedoras representações.

No sábado, a Junta de Freguesia levou a cabo 
a “II Mostra de Artesanato e de Sabores de 
Vila de Punhe”, com o intuito de proporcionar 
um contacto entre os artesãos e a população, 
permitindo a divulgação e valorização dos pro-
dutos locais, tais como doces regionais, mel, 
geleias, compotas, salgadinhos, licores, broa 
caseira, fumeiro, velas aromáticas, bijuteria e 
joalharia.

Pelo Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe foi 
servido o jantar: porco no espeto e caldo verde.

Em colaboração com CRCN realizou-se o  
“I BTT NOTURNO/ROTA DOS SABORES”, que 
tornou ainda mais diversificado este fim-de-
-semana. 
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Com a prestimosa colaboração dos nossos funcioná-
rios, que  têm realizado um bom trabalho ao nível do 
asseio e da limpeza dos centros cívicos, dos arruamen-
tos públicos, dos espaços verdes, dos caminhos rurais 
e florestais, tem-se feito desta freguesia um bom local 
quer para viver quer para visitar. 

O Parque do Bonfim, local que vem ganhando dimen-
são e atratividade pelas condições naturais que propor-
ciona à realização 
de atividades ao ar 
livre, quer para as 
da escola, quer para 
as do programa Ido-
so+ativo, e, ainda, 
para os jovens que 
aproveitam a épo-
ca de veraneio para 
se refrescarem nas 
águas do ribeiro de 
Roques, tem tido 
pontuais interven-
ções no sentido de 
o valorizar cada vez 
mais como espaço 
de recreio e de lazer. 

EDITAL
António Manuel Marques da Cunha Costa, Presidente da Junta de Fre-
guesia de Vila de Punhe. -----------------------------------------------------------

Torna público que, nos termos do artigos nº 32º e 33º do Regulamento 
do Cemitério de Vila de Punhe, consideram-se abandonadas, podendo 
vir a ser declaradas prescritas a favor da Junta de Freguesia, as sepulturas 
perpétuas cujos concessionários não sejam conhecidos ou residam em 
parte incerta ou não exerçam os seus direitos, por escrito, no prazo de 60 
dias após a publicação do presente edital.----------------------------------------

As sepulturas perpétuas do cemitério da Freguesia de Vila de Punhe con-
sideradas como abandonadas são as seguintes: ----------------------------

Sepultura n.º

47
111
135
164
386
408
456
501
516

516b
527
551
628
629

Descrição

Em terra
Em terra
Em terra
Em terra
Em terra
Aterro em granito e tampo em lousa
Em terra
Em terra
Em terra
Em terra
Em terra
Em terra
Em terra
Em terra

E, para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos do estilo desta freguesia e publicado 
em jornais. 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

JARDINS E ESPAÇOS VERDES

CEMITÉRIO TAXAS E 
SEPULTURAS

LIMPEZA 
DA FREGUESIA
Ajude a manter a freguesia limpa

Tendo sido deliberado em Assembleia de Fre-
guesia, em 17 de Abril de 1994, a taxa anual 
de 5€ destinada a custear a limpeza, água, luz 
e preparação das sepulturas, e atendendo a 
que muitos proprietários talvez desconheçam 
esta decisão, a Junta de Freguesia, lembra a 
todos a obrigação de liquidarem os anos em 
atraso, pois, em caso de incumprimento, serão 
obrigados a liquidar a totalidade das taxas na 
altura de algum funeral ou feitura de obras.  

Aproveitamos a oportunidade para pedir aos 
donos de sepulturas ou jazigos, sem alvará, 
que se devem dirigir à secretaria da Junta para 
tratar da sua legalização. 

A Junta de Freguesia apela a toda a população 
para colaborar na desobstrução dos regos e 
escoamento de águas pluviais e na limpeza de 
bermas, valetas, e no corte de ramos penden-
tes para a via pública, que depois a Autarquia/
os SMSB procederá à recolha. 

limpeza dos caminhos rurais

Rexio - Ribeiro de Roques

Caminho do Lavadouro

Av. Pe. Júlio C. Costa - Poda de árvores

Caminho das Boucinhas

Caminho do Rexio

Rua Estrada Real



JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA DE PUNHE

Rua da Chasqueira, 74
4905-642 Vila de Punhe
Tel. 258 772 855
Fax 258 771 860

junta.vilapunhe@hotmail.com
www.jf-viladepunhe.com
      facebook freguesia de vila de punhe

Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta-feira
09H30 - 12H30
15H00 - 19H00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Se detectar avarias na iluminação pú-
blica 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. 

ÁGUA PÚBLICA

Poderá efectuar o pagamento das factu-
ras de água, dentro do prazo, na Junta 
de Freguesia.  Se detectar rupturas nas 
condutas de abastecimento de água 
pública ligue para os Serviços Munici-
palizados 258 806 900 ou para a Junta 
de Freguesia 258 772 855, identificando 
a rua e o local da ruptura. 

REGISTO E LICENCIAMENTO
DE CANÍDEOS

Após a vacinação, é obrigatório proce-
der ao registo e renovar o licenciamento 
de todos os cães, para isso é favor passa-
rem na Junta de Freguesia. 

CONTENTORES INDUSTRIAIS

A distribuição habitual de contentores 
industriais deixou de existir, por isso, 
os SMSB têm ao dispor um serviço de 
RECOLHA AO DOMICILIO de RESÍDUOS 
DE EQUIPAMENTOS ELECTRICOS, de RE-
SÍDUOS VERDES e de MONSTROS, sem 
custos para o utilizador. Assim, todos os 
dias úteis das 9hàs 12h e das 13h às 17h, 
os interessados deverão ligar, através 
de telefone fixo, para o nº 808 200 282 
ou 258 806 900 ou acedendo ao portal 
www.smsbvc.pt para que procdem à 
recolha que será marcada, conforme os 
interesses do utilizador. 
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