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Terra de Canteiros

No dia 1 de Outubro de 2017, os vilapu-
nhenses votaram de forma inequívoca 
e expressiva no programa apresentado 
a sufrágio desta equipa, reconhecendo 
e confirmando a confiança no trabalho 
que foi sendo proficuamente realizado 
em prol do desenvolvimento de Vila de 
Punhe. 
Validado nas urnas o projecto apresen-
tado, este executivo, obedecendo aos 
compromissos eleitorais assumidos, 
apesar de condicionado pelas limitações 
financeiras actuais, tem a acrescida res-
ponsabilidade de desempenhar este no-
bre desafio com vontade, determinação 
e humildade, que o caracteriza, e desen-
volver as suas actividades nas mais diver-
sas áreas, em sintonia com o seu Plano de 
Actividades, aprovado pela Assembleia 
de Freguesia. Valendo-se dos meios à dis-
posição e não dispensando a dedicada 
e pronta colaboração dos funcionários, 
bem como a compreensão da população, 
com a competência e dinamismo que lhe 
é próprio, desenvolveu e continuará a 
realizar a sua actividade nas mais diver-
sas áreas, inclusive: no apoio à população 
idosa, à Escola Primária e às associações; 
no asseio dos centros cívicos e cemitério; 
na manutenção dos equipamentos pú-
blicos (beneficiação da Fonte do Souto, 

restauro da Capela 
de Repouso); na 
limpeza, conser-
vação, e melhoria 
dos arruamentos (pavimentação da Tra-
vessa do Calvário e do caminho de aces-
so ao Monte de Roques, a repavimenta-
ção, em betuminoso, da rua de Mujães); 
nos projectos para a implementação de 
novas fases da rede de saneamento bá-
sico; na realização de eventos culturais, 
como Caminhadas Nocturnas, Ncooltura, 
Mercadinho de Natal, Mostra de Sabores 
e Artesanato, entre outros, que valoriza-
ram o nome da freguesia.
Assim, temos a certeza que estamos no 
caminho certo para atingir os objectivos 
a que nos propusemos, pois dar o nosso 
melhor, foi o compromisso assumido. 
Para este sucesso, contamos, de forma 
clara e inequívoca, com a colaboração da 
Câmara Municipal. 
Uma palavra de agradecimento a todas 
as associações que pelo seu empenho e 
pela sua dedicação têm contribuído para 
o êxito das várias actividades desenvol-
vidas na freguesia no âmbito cultural, 
recreativo, social e desportivo.

O Presidente da Junta de Freguesia
António Manuel M. C. Costa

festas das neves

festas de vila de punhe

Apresentação da Mordomia na Câmara Municipal Entidades recebidas na Junta de Freguesia de 
Vila de Punhe.

A convite do Núcleo Promotor do Auto 
da Floripes 5 de Agosto tivemos o 
prazer  de receber no Largo das Neves, 
para assistir ao Auto da Floripes, na 
tarde do dia 5 de agosto, o Ministro 
da Educação Dr. Tiago Brandão 
Rodrigues, o deputado da Assembleia 
Nacional José Manuel Carpinteira e o 
Executivo Camarário.
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RESULTADOS

TOMADA DE POSSE
ELEITOS LOCAIS

A cerimónia da instalação dos órgãos para a Assembleia e Junta 
de Freguesia decorreu no dia 22 de Outubro, no Salão Nobre do 
edifício da Junta, com a presença de muitos populares, dirigentes 
associativos e do Vereador Arq. Luís Nobre, em representação da 
Câmara Municipal. De realçar a presença de muitos jovens nesta 
cerimónia. Todos os lugares dos órgãos da autarquia foram ocupados 
por cidadãos da lista do Partido Socialista, face à vitória expressiva 
alcançada pelo acto eleitoral do passado dia 1 de Outubro. Adão 
Lima, o novo Presidente da Assembleia de Freguesia, felicitou a 
Prof. Eulália Castro, presidente da Assembleia cessante, pelo cargo 
desempenhado de forma digna e correta, o que lhe mereceu a 
atribuição de uma medalha da Autarquia. Reforçou a necessidade 
de todos os eleitos trabalharem para a satisfação das expectativas 
criadas na população quando puseram o seu programa a sufrágio 
no passado dia 01 de outubro; convidou a população a assistir 
e a intervir nas sessões da Assembleia de Freguesia; e, apelou à 
continuidade do bom relacionamento entre autarquia vilapunhense 
e Câmara Municipal, que se tem traduzido com proveitos para a 
freguesia.

O Presidente do Executivo da Junta - António Costa - na sua 
intervenção pública evidenciou os maiores propósitos do mandato 
a que preside, referindo que continuará com reforçada vontade e 
determinação a trabalhar, tal como o tem feito, tendo em vista o 
progresso e a procura da melhoria da qualidade de vida dos seus 
concidadãos. Agradeceu aos seus colegas do novo executivo por 
terem aceite este desafio e manifestarem total disponibilidade em 
trabalhar para o bem comum de Vila de Punhe, e aos deputados 
agora eleitos, especialmente, àqueles que entraram pela primeira 
vez, desejou-lhes um profícuo trabalho autárquico. Destacou a 
atenção a ter aos grupos vulneráveis, nomeadamente à população 
idosa, às crianças e às famílias mais carenciadas; o apoio às 
associações da terra nas suas atividades recreativas, sociais, culturais 
e desportivas; a aposta no ambiente, asseio da freguesia e parques 
de lazer; a melhoria da rede viária e infraestruturas de saneamento 
básico para os lugares de Milhões e Arques. Salientou, ainda, que 
para ter o sucesso desejado conta com a colaboração da Câmara 
Municipal, do trabalho dos deputados da assembleia, com as 
associações e todas as forças vivas da freguesia.

Deixou uma palavra de apreço e de reconhecimento público à 
presidente da Assembleia de Freguesia cessante, Prof. Eulália da 
Silva Castro, pela dedicação e pelo excelente desempenho do 
trabalho autárquico que desenvolveu durante os seus mandatos. 
Terminou a sua intervenção com um agradecimento à participação 
do público presente nesta cerimónia.

O processo decorreu com todo o urbanismo, tornando-se um facto, 
entre os presentes, que este mandato reúne todas as condições para 
que seja cumprido com sucesso.

O ato de instalação culminou com as seguintes composições: 

Junta de Freguesia: 
Presidente: António Manuel Marques da Cunha Costa 
Secretário: Bruno Miguel da Silva Guimarães
Tesoureiro: António Manuel Areias de Carvalho 

Assembleia de Freguesia: 
Presidente: Adão Miranda Lima 
1.º Secretário: Elisabete Liquido Quintas
2.º Secretário: Diogo Meira Neves
Vogais: José Fernando Rodrigues Baptista Coutinho 
 Susana Martins Veiga Atero
 Andreia Maria Novo Lima 
 José Carlos Ribeiro de Oliveira 
 Joana da Silva Peixoto
 Susana Gomes Lima
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+ Recolha de Produtos

A CSIF do Vale do Neiva (Vila 
de Punhe, Mujães e Barrose-
las e Carvoeiro) promoveu, 
no fim de semana (24 e 25 
de março) uma Campanha 
de Recolha de Artigos de 
Higiene junto do “Minipre-
ço” e “Coviran”, com o obje-
tivo de suprir necessidades 
diagnosticadas no âmbito 
da rede social e destinadas 
às instituições sociais, que 
encaminharão depois para 
as famílias sinalizadas.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

ARRAIAIS

ASSOCIAÇÕES
ATIVIDADES

+ Grupo Juvenil 

A Junta e a Câmara Municipal, re-
presentada pelo Eng. Vítor Lemos, 
no dia 3 de Junho, marcaram pre-
sença na cerimónia de entrega de 
prémios do 32º Grande Prémio de 
Atletismo do Grupo Juvenil. À di-
reção e atletas, a Autarquia deixa 
os parabéns pelo sucesso da ati-
vidade.

+ Acantonamento em Vila de Punhe 

Entre os dias 16 e 18 de de-
zembro de 2017, as Guias da 
1ª Companhia de Durrães 
realizaram o seu acantona-
mento de Natal na freguesia 
de Vila de Punhe utilizando 
as instalações da nova sede 
do CRCN.

+ Columbofilia das Neves 

Presença na entrega de Pré-
mios a Sociedade Columbó-
fila das Neves no  dia 18 de 
Novembro de 2017.

+ Intercâmbio Juvenil AGRI “CULTURA” 

Este Intercâmbio Juvenil para os vencedores do Orçamento Par-
ticipativo Jovem 2017, decorreu em Vila de Punhe, na sede do 
CRCN, a 7 de Julho,  com a  parceria da FAJUVIC e do CRCN. Os 
participantes tiveram a oportunidade de visitar a Lagoa da Infia 
e o Moinho do Inácio, onde foram presenteados, pela Autarquia, 
com o livro do Moinho.

+ Ação de Limpeza no rio das Boucinhas

A 16 de setembro, cerca de duas de-
zenas de jovens, sensibilizados para a 
preservação do meio ambiente, promo-
veram uma ação de limpeza do rio das 
Boucinhas, em Vila de Punhe, Viana do 
Castelo. Esta atividade decorreu no âm-
bito da Campanha +Ambiente da FAJU-
VIC - Federação das Associações Juvenis 
do Distrito de Viana do Castelo e teve 
como parceiros a Junta de Freguesia de 

Vila de Punhe, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a 
Associação Ambiental - A Mó, e a Câmara Municipal de Viana do 
Castelo. 
Os jovens, maioritariamente desta freguesia, voluntários ao abrigo 
do programa Voluntariado das Florestas do IPDJ, e outros partici-
pantes das entidades parceiras à FAJUVIC, recolheram o lixo do rio 
das Boucinhas para sacos industriais, enchendo mais de dez. Uma 
equipa trabalhou a 
jusante do Moinho 
do Inácio, enquanto 
outra fez o desbaste 
a montante.
A atividade culmi-
nou com uma visita 
às Lagoas da Garça 
Real, no Monte da 
Infia, nas quais se desenvolvem atividades de “CARP Fish”, e um 
piquenique no Moinho do Inácio para todos os participantes.

Com o apoio da Junta, reali-
zou-se, uma vez mais, o ma-
gusto/convívio, organizado 
pelo grupo de amigos de 
Milhões, no dia 21 de Ou-
tubro, no Largo do Cruzeiri-
nho, em Milhões. 

Ao cuidado da Co-
missão da Festa das 
Neves, festejou-se, no 
Largo das Neves, os 
Santos Populares, no 
dia 24 de Junho.
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No passado dia 30/11/2017 decorreu, na Escola Básica de Vila de Punhe, a atividade “Viagem à minha 
terra”, integrada na ação “Rota das Memórias”, promovida pelo CLDS 3G Viana Sul, em parceria com o 
programa “Idoso+Ativo” da Junta de Freguesia de Vila de Punhe. 

Juntaram-se miúdos e graúdos para falar sobre as tradições, artes e ofícios de Vila de Punhe, 
algumas delas já extintas, como as sardinheiras e doceiras, e assistir à exposição sobre a vida e obra 
do funileiro Manuel Liquito, já falecido. 

Os alunos tiveram a possibilidade de realizar uma entrevista à D. Esperança, “Sidras”, sardinheira que 
vendia pelas feiras do concelho, natural de Vila de Punhe, e participar num workshop sobre o mel 
dinamizado por Fernanda Ribeiro, da “Casa das Bétulas”.

Com este tipo de atividades, a Junta de Freguesia e o CLDS 3G Viana Sul pretendem promover ações 
que fomentem a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais, 
como é o caso do mel, de modo a potenciar o território e a empregabilidade.

boletim informativo

ESCOLA EB1 de Vila de punhe

A autarquia tem interagido com a EB1-VP em várias atividades, 
salientando-se:
- a visita do executivo à escola, a 25 de Outubro, com a oferta de 
uma pequena lembrança a todos os alunos;
- a caminhada, no dia 10 de Dezembro, ao Monte Roques, passando 
pelo Marco Geodésico;
- A exposição, no dia 30 de Novembro, intitulada “Viagem na Minha 
Terra”; 
- a deslocação à escola do Padre Dr. Alípio Torres, promovida 
pela autarquia e por solicitação do corpo docente, no dia 4 de 
Dezembro, para dar  uma aula sobre o património histórico e 
cultural da freguesia;
- os festejos do Carnaval, no dia 9 de fevereiro, onde, juntamente 
com as crianças do CSPVP e com os participantes do projecto 
Idoso+Ativo, desfilaram e bailaram no Largo das Neves;
- a visita ao Calvário de Arques, a 20 de Fevereiro, na qual o Sr. 
Padre Alípio Torres apresentou o património histórico da freguesia;
a comemoração do Dia Mundial da Criança, no dia 1 de Junho, na 
Lagoa da Infia;
- a visita à quinta de Nossa Senhora do Carmo (Arques), a 19 de 
junho;
- a festa de encerramento do ano escolar, com a despedida dos 
alunos do 4º ano;

Na escola primária têm sido executadas diversas obras de 
beneficiação e reparação no sentido de melhorar as condições 
do espaço escolar. Refere-se, pela sua importância a ligação do 
saneamento à rede pública e a cobertura na entrada do recinto 
da escola, no sentido de proteger as crianças da chuva.

Visita ao Picoto Visita à vacaria (Quinta do Pereira)

Carnaval - Largo das Neves

Quinta N.ª Sra. do Carmo
Encerramento ano escolar
Moinho do Inácio

EXPOSIÇÃO ``Rota das Memórias: Viagem à minha terra´´

Dia da Criança  - Lagoa da Infia
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+ comemoração do Magusto, no Largo das Neves;

+ no Desfile de Carnaval, com os alunos da Escola EB1 de 
Vila de Punhe e do Centro Social e Paroquial;
+ no passeio a Tomar, no dia 4 de Maio, com visita ao Museu 
Nacional Ferroviário (no Entroncamento), ao Museu dos 
Fósforos, às Oficinas de Olaria e às muralhas do Castelo de 
Tomar onde se situa o Convento de Cristo;

+ na comemoração do Dia dos Avós, a 26 de Julho, no 
recinto da escola primária;  

+ na exposição “Viagem pela Minha Terra” na Escola 
Primária, no dia 30 de Novembro (Quinta-feira), no âmbito 
da programação da rede social do CLDS 3G Viana Sul;

+ e nas assíduas atividades físicas, nas quais sempre paira 
a boa disposição e a criatividade em jogos, teatros como nas 
Queimadas “no Picoto”, “do Judas”, “no Bonfim”, entre outras.

O programa Idoso+Ativo, da Junta de Freguesia,  monitori-
zado por Adriana Morgado, continua a desenvolver várias 
iniciativas com a sua população mais velha que, em parceria 
com os projetos «Vencer a Idade com Saúde» e «Envelhecer 
com Qualidade», da Câmara Municipal, pode usufruir, 
também, de aulas de hidroginástica na piscina de Barroselas 
e de convívios de âmbito concelhio.
Apresentamos algumas das atividades desenvolvidas ao 
longo do ano:  

Participações:
+ no Baile das Vindimas para Idosos, realizado no dia 
20 de Setembro, na sede do CRCN, no âmbito do projeto 
Envelhecer com Qualidade que, contando ainda com 
a participação de diversas instituições do concelho, foi 
animado com música ao vivo e agraciado com um pequeno 
lanche no final.

+ em Atelieres, no âmbito do programa Envelhecer com 
Qualidade, como:
• no do “Halloween”;
• e no de “Decorações de Natal”;

+ em caminhadas e atividades, tendo em vista o 
conhecimento do património histórico e cultural da 
freguesia;

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

5

PROJETO IDOSO   ATIVO
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Na Sexta-feira Santa tivemos uma reportagem da RTP1, do 
programa “A Praça” com a repórter Rita Belinho, cujo objectivo 
foi dar a conhecer o programa Páscoa a Três dinamizado pelas 
3 freguesias e a divulgação da tradição pascal da nossa região. 

A Mesa dos Três Abades, no Largo das Neves, serviu de cenário 
para a reportagem, simbolizando a união das três freguesias.

boletim informativo

cerimónias pascais

VOTO DE FELICITAÇÕES

A Junta de Freguesia de Vila de Punhe recebeu, pela 2.ª vez 
consecutiva, a visita da mordomia pascal no seu salão nobre.
Na manhã do domingo de Páscoa, dia 1 de abril, engalanou-se o 
espaço, que contou com a presença dos elementos do Executivo 
e da Assembleia de Freguesia, do vereador Arq. Luís Nobre, em 
representação do Município de Viana do Castelo, e dos moradores 
da freguesia que não quiseram deixar de usufruir deste momento 
proporcionado pela autarquia. 
Após a visita pascal, liderada pelo mordomo Domingos Branquinho 
e abrilhantada pelas dezenas de elementos da Banda Filarmónica de 
Vila Nova de Anha, que nesse dia percorrera os lugares da Chasqueira, 
Outrelo e das Neves, não faltou a tradicional mesa que, depois de se 
beijar Cristo Ressuscitado, fortalece o convívio dos presentes.
Esta acção firmou, também, uma tradição religiosa, a de abrir as 
portas ao compasso pascal, algo que se está a perder e reforçou 
a intenção de tentar contrariar a tendência da perda de vermos o 
compasso e ouvirmos a sineta nas ruas da freguesia.

Pe. Alípio Rodrigues Torres distinguido 
como “Cidadão de Mérito” pela Câmara 
Municipal.
No âmbito das comemorações dos 170 anos 
da elevação de Viana do Castelo a cidade por 
D. Maria II, realizadas no dia 20 de janeiro, 
no Teatro Municipal Sá de Miranda, após o 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, no seu 
discurso, ter lembrado os 140 anos sobre a 
entrada em funcionamento da Ponte Eiffel, 
o centenário do fim da I Guerra Mundial 
e os 30 anos de integração europeia, a 
edilidade de Viana do Castelo homenageou 
personalidades, empresas e instituições. 
De entre os 22 títulos honoríficos atribuídos 
coube a distinção como “Cidadão de 
Mérito” ao nosso conterrâneo Padre Alípio 
Rodrigues Torres, pelos relevantes serviços 
prestados na assistência, intervenção social 
e promoção cultural.
Com diversos artigos espalhados por 
revistas e jornais da região, é autor de: 

“Valores patrimoniais de Vila de Punhe - 
Cruzeiro do Senhor da Saúde” (sep.), 1988; 
“Vila de Punhe das Origens à Actualidade”, 
2001; “Neves Futebol Clube - 75 anos pelo 
Desporto e pela Cultura”, 2013; “Cruzeiro 
do Senhor da Saúde”, 2017“; “Moinho do 
Inácio ou das Boucinhas”, 2017; “Vila Fria - A 
Terra e a Gente”, 2017; e em colaboração/
coordenação de: “Álbum de Família”, 1995; 
“Vila de Punhe de Ontem e de Hoje”, 2004; 
“Vila de Punhe em quadros da vida de 
Amadeu Torres”, 2007; “Antologia Poética de 
Homenagem a Amadeu Torres”, 2017.
A par de todo este trabalho gracioso em prol 
da freguesia de Vila de Punhe, tem estado 
totalmente disponível para colaborar em 
diversas atividades da Autarquia bem como 
para ajudar inúmeros estudantes que, desde 
o ensino básico ao ensino universitário, o 
procuram a pedir colaboração para os seus 
trabalhos ajudando-os graciosamente, 
sem escusar qualquer ajuda. Pela prática 

destes actos notáveis e pela obtenção de 
êxitos relevantes a nível local, nacional ou 
internacional, contribuindo assim para o 
progresso e o prestígio do município, da 
região ou do país, a autarquia de Vila de 
Punhe congratula-se com esta distinção.

Como de costume, a autarquia marcou presença, no Lar-
go das Neves, para as cerimónias da Segunda-feira de 
Páscoa, assistindo ao encontro dos compassos pascais 
das paróquias de Vila de Punhe, Mujães e Barroselas, ao 
brinde na mesa dos 3 Abades e ao hastear da bandeira 
da Festa das Neves.

reportagem da rtp "Páscoa a Três"
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JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

Locais bastante atrativos para lazer, que proporcionam boas condições para 
realização de atividades ao ar livre (passeios, manutenção física, piqueniques, 
etc) . 

No dia 16 de Dezembro, sábado de manhã, foi inaugurado o 
“Trilho das Quintas” integrado na Rede Municipal dos Percursos 
Pedestres do Município de Viana do Castelo, com a denominação 
PR26, com partida do Largo das Neves. 

Trata-se de um trilho com cerca de 8 km que percorre toda a 
freguesia passando pelas inúmeras quintas e solares da freguesia. 

Aos participantes foi entregue um topo guia com toda a 
informação. 

Este foi o 2.º trilho inaugurado na freguesia, a seguir ao Trilho 
Castro de Roques. 

O percurso encontra-se devidamente sinalizado no terreno 
para ser usufruído pela população que tem, assim, mais uma 
oportunidade de conhecer o nosso património cultural, histórico, 
paisagístico e ambiental, podendo ser apreciado ao longo do 
percurso. 

JARDINS E ESPAÇOS DE LAZER

trilho das quintas

Moinho do Inácio

Fonte do Outrelo

Parque do Bonfim

Parque da Antela

Av. Pe. Júlio Cândido Costa

Regato das Boucinhas
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O significado sociocultural do moinho do Inácio foi o motivo para 
mais um conjunto de atividades realizadas na freguesia de Vila 
de Punhe.

A apresentação do livro “Moinho do Inácio”, escrito pelo Dr. 
Padre Alípio Torres, prólogo para todas as restantes atividades, 
mereceu a atenção e as palavras das individualidades presentes 
na cerimónia.

O Presidente da Junta de Freguesia, António Costa, enalteceu não 
só a obra mas também a vocação e o conhecimento do seu autor, 
em particular no domínio da história material e imaterial das 
nossas terras, bem como a sua disponibilidade para concretizar o 
registo escrito da mesma.

O seu autor definiu-a como um registo da reabilitação do 
moinho, um guia para os interessados em conhecer este espaço e 
testemunho de um ato de preservação a ser seguido.

O Sr. Manuel Lima, dirigente da MÓ – Associação do Vale do Neiva, 
referiu-se à reabilitação do moinho e à publicação do livro como 
um exemplo a seguir pelas restantes autarquias de todo o Vale do 
Neiva, local onde abundam moinhos e engenhos em estado de 
degradação e, numa pequena palestra, contextualizou este moinho 
na rede hidráulica industrial no rio Neiva.

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng. José 
Maria Costa, elogiou a dinâmica cultural que a freguesia tem vindo 
a apresentar e que culmina com a obra agora apresentada, o que a 
transforma num bom exemplo a seguir. 

Outras atividades se seguiram na manhã do dia 10 de setembro: 
uma exposição filatélica, intitulada “Património Ancestral”, que tinha 
como assunto o cereal; e o lançamento do carimbo comemorativo, 
com a imagem estilizada do aparelho de moagem do moinho do 
Inácio, com a presença de um balcão dos CTT, que teve a intenção 
de perpetuar o elemento chave de toda esta atividade.

moinho do inácio

boletim informativo

desfolhada no moinho do inácio

O livro Moinho do Inácio nas atividades culturais de Vila de Punhe                                                                    25 Setembro 2017 

A tarde do mesmo dia trouxe novas atividades. 
Tudo começou com uma caminhada, iniciada no 
adro da igreja de Vila de Punhe e com destino ao 
espaço de lazer da envolvente do moinho do Inácio. 
Chegados aí, os participantes tiveram pela frente 
uma desfolhada. Sentados ao redor do milho, e sob 

os cantares tradicionais das Cantadeiras do Vale do 
Neiva, partiram à procura do milho-rei.
A encerrar o programa foram os participantes 
presenteados com um lanche: fêveras no pão, vinho 
tinto, água e licores ofertados pelo organizador do 
evento, a Junta de Freguesia de Vila de Punhe.
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prevenção de incêndios florestais 2018

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

dia nacional dos moinhos:
moinho do inácio

A efeméride “Dia Nacional dos Moinhos” 
tem como fim abrir ao público, para 
entrada livre, tantos moinhos quantos for 
possível em todo o país. Em 2017 abriram 
portas 374 moinhos, visitados por mais de 
30000 pessoas. Esta iniciativa é promovida 
pela Rede Portuguesa de Moinhos.

O Moinho de Água do Inácio, localizado 
em Vila de Punhe, peça integrante da Rede 
Portuguesa de Moinhos, abriu portas, 
nos passados dias 7 e 8 de abril. A todos 

aqueles que o visitaram foi ofertado, pela 
Junta de Freguesia, pão, mel, compotas e 
licores de produção artesanal e local.

Foi, assim, assinalada mais uma 
manifestação cultural e patrimonial na 
freguesia que faz parte de um roteiro 
nacional para a divulgação dos vários 
tipos de moinhos existentes.

Os incêndios florestais são uma das 
principais catástrofes em Portugal.

As suas causas são variadas, mas uma 
grande parte dá-se por descuido 
humano. 

Por isso, a proteção da floresta começa 
em si e os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou outras entidades que 
a qualquer título detenham terrenos 
estão obrigados a limpá-los (siga as 
recomendações dos anexos). Em caso 
de incumprimento serão aplicadas 
coimas.

COLABORE, 

Em caso de incêndio, ligue de imediato 
para o 112 ou para os Bombeiros 258 
840 400 (municipais) / 258 800 844 
(voluntários). 

Se não correr perigo, tente extinguir o 
incêndio com pás, enxadas ou ramos. 

A rapidez do aviso pode salvar a 
floresta de um grande incêndio.
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iluminação de natal

mercadinho de natal

Nos dias 9 e 10 de Dezembro, concretizou-se, pelo 4.º ano 
consecutivo no Largo das Neves, o “Mercadinho de Natal” que 
contou com um vasto programa de animação natalícia e venda de 
produtos locais. 

No sábado, à tarde, desfrutámos de uma Cantata de Natal pelas 
crianças do Centro Social e Paroquial, e, mais no final da tarde, 
pelo 11.º ano consecutivo, realizou-se a inauguração do presépio 
do Largo das Neves que está cada vez mais rico e apreciado, quer 
pelos Vilapunhenses, quer pelos que nos visitam. Trata-se de uma 
iniciativa da Junta de Freguesia com a colaboração dos senhores 
Fernando da Palmira, Manuel Cunha Costa e António Pereira, 
auxiliados pelos funcionários desta autarquia, a qual agradece a 
colaboração e o empenho demonstrado por toda a equipa na sua 
execução ao longo de mais de uma semana. 

À noite, tivemos o Concerto de Natal na Capela da Senhora das 
Neves, com a abertura a pertencer às Cantadeiras do Vale do 
Neiva e o encerramento à Orquestra Musical da Banda Nova de 
Barroselas. No final da noite foi servido o típico “Vin Chaud”, a cargo 
do Sr. Adão Lima. 

Na manhã de domingo, 10 de Dezembro (dia de Santa Eulália, 
padroeira de Vila de Punhe), apesar da ameaça de mau tempo, 
realizou-se a II Milha Santa Eulália, em parceria com o Grupo Juvenil, 
que contou com a presença de cerca de 100 atletas envolvendo 
todos os escalões da modalidade. Entre os vários participantes em 
nome individual, destacamos a presença das equipas federadas 
do Grupo Juvenil de Vila de Punhe, da Associação Desportiva 
Darquense, do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, dos Cyclones 
Sanitop, da Escola Desportiva Limiana, do Clube de Atletismo dos 
Arcos de Valdevez, do Clube de Atletismo de Mazarefes e da equipa 
não federada Qualiquímica. Para além dos troféus do pódio todos 
os atletas tiveram como prémio de participação uma medalha. 
Registamos a colaboração da Associação de Atletismo de Viana do 
Castelo neste evento. 

A programação prevista para a parte da tarde, nomeadamente a 
chegada do Pai Natal, devido às fracas condições atmosféricas que 
se fizeram sentir, foi adiada para a tarde do dia 23, pelas 16 horas, 
e transferida para junto da Igreja Paroquial, uma vez que, nessa 
mesma tarde, teria lugar também a festa da catequese. Assim, os 
“Reis Magos”, como manda a tradição, distribuíram lembranças às 
cerca de cento e cinquenta crianças lá presentes.

O objetivo deste evento passa pela animação da freguesia, 
promoção do comércio local, confraternização e consolidação dos 
laços de amizade entre a comunidade. 
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A 10 de fevereiro de 2018, mais de uma centena de pessoas estiveram 
presentes no Salão Nobre da Junta de Vila de Punhe, no início do 
2.º ciclo do N-Cooltura para assistir ao colóquio “Cultura popular: da 
Crença à Doença”.

Moderado pelo médico Tiago Barbosa, nosso conterrâneo, o colóquio, 
onde imperou a cultura, o conhecimento e a partilha, contou com 
as intervenções iniciais de António Costa (Presidente da Junta de 
Freguesia), de Pedro Rego (Presidente do Núcleo Promotor do Auto 
da Floripes 5 de Agosto) e de José Maria Costa (Presidente da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo) que, proferindo algumas palavras, 
elogiou os oradores convidados e os responsáveis pelo evento. 

O tema “Cultura popular: da Crença à Doença” foi o mote lançado 
para um colóquio intenso, onde os oradores, o Prof. Doutor Álvaro 
Campelo e o Prof. Doutor José Pinto da Costa, honraram o convite e, 
empolgando os presentes, proporcionaram uma manhã soberba com 
um debate repleto de intensidade, elevação e humor. 

Álvaro Campelo, antropólogo e Professor Associado da Universidade 
Fernando Pessoa, iniciou a palestra, abordando vários aspetos da 
cultura popular relacionados com saúde, com a crença na doença, 
com o misticismo, práticas e rituais. 

Também José Pinto da Costa, detentor de uma extensa e distinta 
carreira nacional e internacional na área de Medicina Legal, donde se 
destaca a direção do Instituto de Medicina Legal do Porto (durante 
mais de 25 anos) e a fundação do mestrado em Medicina Legal no 
Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, desenhou 
por palavras os mitos, a importância do papel dos médicos e dos 
curandeiros, e a importância do conhecimento médico-científico para 
validar ou desmistificar determinado conjunto de crenças e práticas, 
cativando a plateia através do seu bom humor e de exemplos práticos 
do quotidiano. 

Infelizmente o relógio acelerou em demasia o ritmo dos ponteiros mas, 

houve, ainda, tempo para algumas questões e observar a Exposição 
filatélica, do jovem filatelista Gonçalo Lima, sob o tema “A Mensagem”, 
que associa temas universais como a paz, a saúde e a comunicação. 
De realçar que este trabalho obteve o 3.º lugar na Mundial “Brasiliana 
2013”, medalha de Ouro na europeia “Bulgária 2014” e vencedora da 
classe nacional “Portimão 2017, competição na classe da Juventude. 

Todos os presentes aplaudiram com intensidade os oradores e as 
opiniões sobre o evento ultrapassavam as melhores espectativas. De 
referir que a primeira atividade deste projeto iniciou-se neste mesmo 
Salão Nobre sob o tema “Tradições, Lendas e Mitos: o que vale o 
Património Imaterial de um Povo”, orientado pelo Doutor Alexandre 
Parafita. 

O projeto Ncooltura, já no seu 2.º ciclo que vigorará até 2021, é 
desenvolvido pelas autarquias de Vila de Punhe, Mujães e União 
das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, em parceria com o Núcleo 
Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto e com o apoio da Câmara 
Municipal. Dependendo do seu desenvolvimento e contexto, conta 
ainda com a colaboração das associações e da comunidade escolar.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE
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Realizou-se no dia 13 de Outubro a 8.ª caminhada 
nocturna no âmbito das sextas-feira’13, desta vez 
denominada “Queimada no Picoto”, junto ao Marco 
Geodésico localizado no Monte de Roques. 

Em pleno Outono, a temperatura convidava a sair de 
casa, pelo que o evento reuniu mais de 500 participantes, 
onde num ambiente alegre e festivo foi possível juntar 
aventura com cultura, recreando um espírito de 
misticismo que envolve a noite da sexta-feira 13’. O 

percurso, antes de entrar no Monte Roques, serpenteou 
diversas ruas do lugar de Milhões. 

Chegados à Quinta da Portela assistiu-se às 
representações das Cantadeiras do Vale do Neiva e dos 
Participantes do projecto Idoso+Activo. 

Junto ao marco geodésico, assistiu-se à coreografia e 
ao esconjuro para depois se beber a queimada galega 
acompanhada de castanhas e 
de línguas-de-gato. 

queimada no picoto
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queimada no bonfim

queimada do judas

No dia 13 de Abril teve lugar a 9.ª caminhada nocturna no 
âmbito da sexta-feira’13, desta vez denominada “Queimada 
no Bonfim”, no lugar de Arques. O evento reuniu mais de 
500 participantes, onde num ambiente alegre e festivo foi 
possível juntar aventura com cultura, recreando um espírito 
de misticismo que envolve a noite da sexta-feira 13’. O 
percurso, serpenteou diversas ruas dos lugares de Milhões, 
Portela e Arques. Chegados ao Calvário de Arques, junto à 
portada da Quinta de Nossa Senhora do Carmo, deu-se a 
representação dos participantes do projecto Idoso+Activo. 

Já no Parque do Bonfim, assistiu-se à representação teatral 
das Cantadeiras do Vale do Neiva, à coreografia do Luar’13 
e ao esconjuro para depois se beber a queimada galega 
acompanhada de línguas-de-gato e licores. 

Em 31 de março, sábado de aleluia, realizou-se no Largo das 
Neves a Queimada do Judas. Kin Jong Un, líder da Coreia do 
Norte, foi o tema escolhido. Levado para a forca por quatro 
“Samurais” e em cima de uma “bomba radioativa”, o Judas 
(Kin Jong Un) esteve acompanhado no cortejo, em jeito 
de paródia, por música e inúmeros figurantes alusivos ao 
sudeste asiático e ao perigo nuclear. O testamento, apesar 
de alguns alertas, deixou várias relíquias para os autarcas 
e associações locais, bem como para as figuras da política 
nacional e internacional.

Do programa constou um concerto dos Contraponto, na 
capela da Senhora das Neves, a leitura do esconjuro e a 
tradicional queimada galega. 

A Queimada do Judas, organizada pelo Núcleo Promotor 
do Auto da Floripes 5 de Agosto e pelas três autarquias 
Vila de Punhe, Mujães  e Barroselas e Carvoeiro, depois 
de realizada cinco anos consecutivos, é já um número 
aguardado pela população e já se assevera como uma 
das atividades culturais mais interessantes do Largo 
das Neves, sendo concretizada por gerações distintas, 
diversas associações e grupos das três comunidades pelo 
que deixamos um agradecimento especial às pessoas 
envolvidas, às associações e aos grupos.
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A Junta de Freguesia de Vila de Punhe, em parceria com várias 
entidades locais, realizou no sábado, dia 14 de Julho, no Largo 
das Neves, a “V Mostra de Sabores e Artesanato” que, além de 
possibilitar o contacto entre os artesãos e a população, visa 
a divulgação e valorização dos produtos locais, como doces 
regionais, mel e compotas, vinhos e licores, gastronomia 
regional, velas aromáticas e bijuteria.

Do programa do evento constaram diversas atividades: 
representação de uma peça de teatro “Auto da Floripes 
de Palmo e Meio” (com as crianças do CSPVP), insufláveis, 
concertinas e um jantar solidário (caldo verde, espetada, arroz 
e batata frita), revertendo a receita para o Centro Social e 
Paroquial; e, ainda, variadas manifestações de teatro popular, 
com a presença de grupos de Espanha (“Pandereteiras de 
Mouriscados”, de Mondariz; “Moro Y Cristiano de Mouriscados”, 
Mondariz; “Danzas dos Arcos de Cariño”, Coruña; “Danzas das 
Espadas de Marin”, Pontevedra), e de Portugal (“Bombos e 
Gigantones”, de Deocriste; “Baile dos Ferreiros”, Penafiel), 
incluídas na 8ª edição do Eixpressões (Encontro de Teatro 

Popular do Noroeste Peninsular), projeto desenvolvido pelo 
Núcleo Promotor do Auto da Floripes e apoiado pela Câmara 
Municipal e Junta de Freguesia. 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

O Souto das Neves, hoje conhecido por Largo das 
Neves, é um amplo terreiro arborizado que, rechea-
do de tradição e identidade está, desde há vários 
séculos, destinado ao convívio, à confraternização 
e à festa. 

Já com as festas à flor da pele, mas com o calor a 
tardar, no passado dia 13 de julho, sexta-feira’13, re-
gressou uma iniciativa que já se encontra integrada 
no calendário cultural da nossa região - a caminha-
da noturna.

Com o ponto de partida no adro da igreja paroquial 
de Vila de Punhe, os participantes, num ambiente 
de festa e onde não faltaram muitas matreirices, 
passaram em frente às Quintas seculares (lugar de 
Arques), e, derivando pelo Outrelo para a rua da Tra-
vessa, subiram a rua Matias Santos para, finalmente, 
chegarem ao destino desejado, o Souto das Neves, 
onde assistiram a uma apresentação verdadeira-
mente popular que incluiu coreografias, esconjuro, 
queimada galega e animação musical (“The Oafs”, 
de Vila Franca do Lima). 

Estas iniciativas distintas que possibilitam o convívio, a coesão e 
cooperação, como também hábitos saudáveis e sensibilização para 
conhecimento e preservação do património natural e cultural da nossa 
região, são organizadas pela autarquia em parceria com o Núcleo 
Promotor do Auto da Floripes, e contam com a participação do grupo de 
jovens “Luar’13”, Cantadeiras do Vale do Neiva, Idoso+Ativo e um grupo 
de Bombos de Deocriste. 

queimada no souto

V mostra de sabores e artesanato e
8O encontro de teatro popular do noroeste peninsular 2018



14

boletim informativo

principais obras e melhoramentos efetuados
SETEMBRO 2017 A JULHO 2018

A Junta de Freguesia, com o dinamismo que lhe é peculiar, 
contando com a prestimosa colaboração dos funcionários e 
valendo-se dos meios à disposição, desenvolveu e continuará 
a realizar a sua atividade nas mais diversas áreas de atuação e 
competência. 

Assim, no seguimento de muitos outros trabalhos, a Autarquia 
tem mantido a freguesia limpa e asseada, procedendo à 
manutenção e limpeza do cemitério (com colocação de baldes 
e vassouras), arruamentos públicos, acessos e caminhos vicinais 
ao Monte de Roques, centros cívicos, jardins e espaços de lazer, 
bem como à desobstrução de sarjetas, valetas e regos de águas.

Efetuado a beneficiação de arruamentos, como: com a colocação 
de pavimento, em cubo de granito, na Travessa do Calvário, 
lugar de Arques, que veio ajudar na mobilidade dos peões 

tornando-a mais cómoda; a pavimentação, em cubo de granito, 
do caminho de acesso ao Monte de Roques, junto à quinta da 
Portela, no âmbito da empreitada do reforço da rede pública de 
abastecimento; a repavimentação, em betuminoso, da rua de 
Mujães e da Casqueira, uma vez que o piso existente, em calçada 
à portuguesa, se encontrava em mau estado de conservação. 
Este importante melhoramento da rede viária, que faz a ligação 
interior entre os lugares de Arques (Vila de Punhe) e Casqueira 
(Mujães), só foi possível graças ao espírito colaborativo das duas 
autarquias - Vila de Punhe e Mujães; a beneficiação da Fonte do 
Souto; e restauro da capela de repouso. 

Na continuidade destes, outros, mais prementes, serão 
executados pelos demais lugares da freguesia.

travessa do calvário

acessos monte roques Rua de mujães

Decorrem obras na linha do Minho para 
a sua eletrificação. Em complemento a 
estas, e tendo em vista a entrada dos 
comboios elétricos, as plataformas estão 
a ser requalificadas quanto à sua altura 
e pavimento. Foi o que recentemente 
aconteceu no apeadeiro da Senhora das 
Neves.

apeadeiro
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Foram executadas obras de beneficiação que 
constaram: 

• demolição da cobertura de cimento (impres-
cindível por uma questão de segurança pois, 
quer a cobertura, quer os seus pilares de supor-
te encontravam-se bastante degradados); 

• lavagem das pedras do lavadouro e fontaná-
rio; 

• limpeza da nascente (primeiramente de cha-
furdo), 

• e execução de pequenos canteiros para flores 
a fim de ser embelezado o recinto.

Trata-se de mais uma beneficiação, no âmbito da 
recuperação e preservação das fontes da freguesia. 

Erigida no ano de 1897, nela foram exumados os três 
últimos párocos da freguesia, relembrados pelos quadros 
fotográficos nela expostos.

Sempre bem cuidada pela Autarquia, em 2018, teve mais 
uma intervenção ao nível da lavagem das cantarias e 
pintura, da substituição do piso de cimento por granito, do 
restauro da imagem de Cristo (1897) e das molduras dos 
quadros.

Este restauro vem no seguimento da recuperação do jazigo 
ofertado, em 2016, à Junta de Freguesia de Vila de Punhe 
pelos herdeiros de Manuel Afonso de Carvalho Júnior.

A autarquia ao preservar o património cultural e histórico 
recebido transmite formas de viver e agir de gerações 
passadas.

fonte do souto

capela de repouso

antes

depois



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

ÁGUA PÚBLICA
Poderá efetuar o pagamento das faturas 
de água, dentro do prazo, na Junta de 
Freguesia. Se detetar ruturas nas condu-
tas 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 o local 
da rutura.

CONTENTORES INDUSTRIAIS
Os Serviços Municipalizados (SMSB) têm 
ao dispor um serviço de recolha ao do-
micílio de resíduos de equipamentos elé-
tricos, de resíduos verdes e de monstros, 
sem custos para o utilizador. Assim, todos 
os dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 
17h, os interessados deverão ligar para n.º 
258 806 900 ou acedendo ao portal www.
smsbvc-pt para procederem à marcação 
da recolha.

REGISTO E LLCENCIAMENTO 
DE CANÍDEOS
Após a vacinação, é obrigatório proceder 
ao registo e renovar o licenciamento de 
todos os cães, para isso é favor passarem 
na Junta de Freguesia.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Se detetar 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
Deliberada em Assembleia de Freguesia, 
a 17/04/1994, a taxa anual de 5€, para 
custear a limpeza, água, luz  e preparação 
das sepulturas, a Junta lembra, a todos, a 
obrigação de liquidarem os anos em atra-
so, pois, em caso de incumprimento, se-
rão obrigados a liquidar a totalidade das 
taxas na altura de algum funeral ou feitura 
de obras. Aproveita, ainda, para pedir aos 
donos de sepulturas ou jazigos sem alvará 
que se devem dirigir à secretaria da Junta 
para tratarem da sua legalização.
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