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INFOMAIL

EDITORIAL
Amigos Vilapunhenses:
Este quarto boletim informativo da
Autarquia, a que tenho a honra de presidir,
levando as tradicionais saudações de todos
os elementos que a constituem, apresenta à
população os factos e obras mais marcantes
que se realizaram. É certo que muito mais
desejaríamos ter levado avante mas, por
vezes, factores inesperados, associados às
reduções monetárias, limitaram os nossos
anseios. Todavia, não só os jardins e
espaços verdes mas também as ruas e o
cemitério continuaram a merecer cuidados
especiais e permanentes, quer quanto à
iluminação quer no atinente à limpeza,
reparações e melhoramentos.
Os pontos históricos, que fazem parte da
rica tradição local, seja o Castro de Roques,
com seu Trilho (Arques), seja a Lagoa Azul
(Infia) ou o Moinho do Inácio (Regos),
destacados e mais enquadrados no ambiente
da Natureza em que se acham inseridos,
facilitam as caminhadas e visitas em prol da
saúde e da cultura. Neste âmbito, há que
referir a participação e colaboração dos
elementos autárquicos tanto nos eventos
sociais e religiosos, sejam as festas locais, a
visita Pascal, o convívio dos idosos, as
acções de formação e sessões culturais,
mesmo homenageativas, como nas reuniões
de trabalho que redundem para o progresso
da freguesia. Adiantamos, ainda, que a parte
educativa e as instalações da Escola Básica
da freguesia nunca foram descuradas e tão
pouco as Associações, mesmo as que se
devotam a fins caritativos.
No entanto, de entre as que se dedicam ao
desporto, o Neves Futebol Clube, embora
sempre tenha merecido atenções especiais
devido às classes etárias de praticantes, ao
aproximar-se dos 75 anos da fundação, irá
beneficiar, nesta primeira fase, de um novo
acesso ao Complexo Desportivo, segundo
um protocolo assinado com a Câmara
Municipal, estando ainda previsto a
colocação de um piso sintético no campo de
treinos, para apoio às camadas jovens do
clube.
Na procura de uma melhor qualidade de
vida para todos, desejamos contar com a
ajuda e a compreensão da população pois a
Autarquia promete não esmorecer em seus
propósitos.
António da Silva Moreira
Presidente da Junta

Páscoa

Mega caminhada “Trilho Castro de Roques”
Setembro 2011

8 de Abril de 2012

Festas das Neves
(5 Agosto 2012)

Festas de Vila de Punhe
(12 Agosto 2012)

Assinatura da Escritura do “Moinho do Inácio”
(Setembro 2012)

Visita do Executivo Municipal à freguesia
(Outubro 2012)

1ª fase de beneficiação do
Complexo Desportivo das Neves (Out. 2012)

Homenagem ao
Doutor Amadeu Rodrigues Torres (Nov. 2012)

Principais obras e melhoramentos efectuados
Beneficiação da rede viária
Neste ano de 2012, com o objectivo
de melhorar a circulação viária, a Junta
de Freguesia de Vila de Punhe
procedeu a diversas obras de
beneficiação e alargamentos: na rua
Nossa Senhora do Carmo, lugar de
Arques (alargamento e recondução das
águas pluviais); na rua do Calvário
(reparação e consolidação de muros);
na rua Cancela da Agra, lugar de
Milhões (alargamento e execução de
muros); no Caminho da Mata
(alargamento e execução de muro).
Executaram-se ainda importantes
trabalhos de melhoramentos: na rua da
Portela (reparação de valetas e
execução de rede de recolha de águas
pluviais); na rua Quinta da Bouça e rua
Santa Eulália (execução de sarjetas); na
rua do Sidral (reparação da poça); na
Quelha 16 de Julho (reparação da
conduta de águas pluviais) e, no
sentido de facilitar melhor visibilidade,
foram colocados espelhos convexos em
alguns pontos da freguesia (rua da
Malaposta, rua da Travessa e rua
Matias Santos).
Procedeu-se à implementação da
rede de saneamento básico na rua de
Barroselas, tendo-se aproveitado para
efectuar a repavimentação, em cubo de
granito, do arruamento; e a reparação,
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pintura e substituição dos acrílicos das paragens de autocarro do Largo das Neves,
cruzamento de Alvarães e Chasqueira.
Na escola primária (EB1 de Vila de Punhe) realizou-se a poda das árvores, a
plantação de árvores de fruto no logradouro e procedeu-se à reparação da
arrecadação exterior, junto do polidesportivo.
De salientar a importante obra de execução de passeios na EN 308 e 305, mais
concretamente em parte das ruas Fonte do Souto e rua Manuel Araújo Coutinho, os
quais se vão estender até à Avenida da Igreja.
Rua de Barroselas

Rua Nossa Senhora do Carmo

Implementação da rede de saneamento e
repavimentação da rua em cubo de granito

Alargamento e recondução das águas pluviais

Rua Abreu Teixeira

Conduta de
águas pluviais

Rua do Calvário

Reparação e consolidação de muros

Quelha 16 de Julho

Conduta de
águas pluviais

Rua Cancela da Agra

Alargamento e execução de muros
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Rua da Chasqueira

Reparação de abrigo
de passageiros

Rua Manuel Araújo Coutinho

Execução de passeios

Rua da Portela

Colocação da conduta de águas pluviais
e reparação de valetas

Rua Quinta da Bouça

Execução de sarjetas e
colocação de grelhas

Pintura de arrecadação na EB1

Rua do Sidral

Reparação da poça

Aquisição de máquina sopradora

Caminho da Mata

Alargamento e execução de muros

Rua da Malaposta

Rua Santa Eulália

Colocação de
espelho convexo

Colocação
de grelhas

antes

Distribuição Gratuita

depois
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Cemitério
Com o apoio da Câmara Municipal de Viana do
Castelo e atendendo ao número muito reduzido de
sepulturas disponíveis, a Junta de Freguesia de Vila
de Punhe realizou obras de beneficiação do cemitério
paroquial que constaram da construção e preparação
de cerca de uma centena de novas sepulturas, arranjo
dos respectivos passeios, infra-estruturas para a
iluminação e pontos de água.
No seguimento destas obras, irá proceder-se à
criação de um acesso directo do cemitério ao adro
paroquial, junto à capela mortuária, e à colocação de
um portão, na parte nova.

Jardins e Espaços Verdes
A Junta de Freguesia de Vila de Punhe tem procedido à limpeza e embelezamento
dos espaços verdes, dos centros cívicos, não descurando a limpeza dos
arruamentos.

Iluminação de Natal
A Autarquia de Vila de Punhe
promoveu, mais uma vez, a Iluminação
de Natal no Largo das Neves, Avenida
da Igreja, Jardim da Travessa e sede da
Junta, e, com um grupo de pessoas,
coordenado por Fernando da Palmira,
montou o Presépio de Natal, no Largo
das Neves.

Esta iniciativa contou ainda com a
colaboração do C.R.C.N. que teve a
responsabilidade de coordenar a música
alusiva à época natalícia. Visitado e
admirado por muitos adultos e crianças,
a
Junta agradece a todos os que
trabalharam nesta actividade.

Festa/Convívio dos Idosos
Organizada pela Comissão de
Festas de São Sebastião, Santo
António e Santa Eulália, e com a
colaboração financeira da Junta de
Freguesia, teve lugar, no dia 29 de
Julho de 2012, a festa-convívio
dos Idosos de Vila de Punhe, que
contou com missa solene seguida
de um lanche que proporcionou o
encontro e a confraternização
entre amigos e familiares, onde a
Autarquia também se fez
representar.
Pela realização, novamente,
desta feliz iniciativa, a Comissão
de Festas está de parabéns.

04

Boletim Informativo | Número 04 /2012

Sessão de esclarecimento
“Conto do Vigário”

Realizou-se, mais uma vez, no salão
nobre da Autarquia, uma sessão de
esclarecimento com agentes da GNR,
tendo como objectivo apresentar os
métodos de manipulação e engano mais
utilizados pelos burlões para enganar a
população, especialmente os mais idosos.

Actividades
Consignada obra da 1ª fase de beneficiação do
Complexo Desportivo das Neves

Visita do Executivo
Municipal
a Vila de Punhe

O Executivo Municipal de Viana do Castelo visitou, no dia
vinte e cinco de Outubro, a freguesia de Vila de Punhe para
uma reunião de trabalho. Na visita, foram analisadas obras e
vários projectos em diversas áreas que o Executivo da Junta
de Freguesia tem em curso, apoiadas pela Câmara Municipal.
Em causa está a avaliação dos projectos e obras em curso,
como a construção de passeios na EN305 e EN308, tendo o
Executivo Camarário aproveitado ainda para efectuar a
avaliação das obras de beneficiação do cemitério e promover
uma análise conjunta
com a Junta de Freguesia nas actividades
sociais e de apoio à
educação bem como a
análise dos projectos e
investimentos previstos
para a requalificação e
valorização do Parque
Desportivo das Neves,
ampliação da rede de
saneamento e beneficiação da rede viária.

«Moinho
do
Inácio»
A Autarquia de Vila de Punhe procedeu, no passado 26
de Setembro, no Cartório Notarial de António Jorge
Bacelar, à Escritura de Justificação notarial da posse do
imóvel denominado “Moinho do Inácio”, cedido
graciosamente, há já alguns anos, a esta Autarquia, pelo
casal Manuel da Silva Quintas Neves e Conceição da
Silva Cunha Pires. Por iniciativa do executivo da Junta,
foi aprovado, na última
Assembleia de Freguesia,
um voto de agradecimento
e
de
reconhecimento
público ao referido casal,
pelo seu gesto de boa
vontade e de grande
generosidade para com a comunidade vilapunhense.
Neste sentido, estão reunidas todas as condições para
que se possa envolver este projecto, em conjunto com o
do Calvário de Arques, a uma possível candidatura à
Acção 3.2.1., “Conservação e Valorização do Património
Rural”, do Programa PRODER/2012, com o objectivo de
recuperar e requalificar urbanística e ambientalmente
estes dois patrimónios que fazem, agora, parte do acervo
desta freguesia.

Distribuição Gratuita

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo,
presidiu, em Outubro de 2012, à consignação da empreitada da
primeira fase de beneficiação do Complexo Desportivo das
Neves (beneficiação da rua Alferes Pinto Ribeiro).
Orçada em cerca de 135 mil euros, a obra tem um prazo de
120 dias e vai permitir, nesta primeira fase, efectuar a
construção do novo acesso que facilitará a mobilidade entre
Mujães e Vila de Punhe e dos novos acesso às futuras
instalações desportivas do Neves que, numa segunda fase, irão
contar com um novo piso sintético e balneários.
A
se ssão ,
q ue
decorreu na sede do
Neves Futebol Clube,
contou com a presença
do presidente do
Clube, dos presidentes
da Junta de Vila de
Punhe, Barroselas e
Mujães, do presidente
da Câmara Municipal
e dos vereadores Vítor Lemos e Luís Nobre, permite assim
avançar com uma empreitada essencial para o clube.
Na cerimónia, o presidente da Câmara referiu que, em
Outubro de 2011, foi celebrado um protocolo, entre a
Autarquia e as três juntas de Freguesia para a elaboração do
projecto do Complexo Desportivo das Neves, clube que, em
2013, assinala os seus 75 anos de existência.

Assinatura do Protocolo (Out. 2011)

Requalificação
de uma lagoa de
extracção de inertes
em Vila de Punhe
No dia 30 de Julho de 2012, nas instalações da empresa
Motamineral, celebrou-se um protocolo com a APCF
(Associação Portuguesa de Carp Fishing) para requalificação
de uma lagoa de extracção de inertes na confluência de Vila de
Punhe e Alvarães para a prática de pesca desportiva em moldes
ambientalmente sustentáveis.
A missão da APCF é limpar e requalificar ambiental e
paisagistiscamente a lagoa e a zona circundante - o que envolve
a reflorestação e o
desenvolvimento piscícola
do lago. O carp fishing
(pesca moderna à carpa) é
um tipo de pesca
exclusivamente lúdica e
desportiva que envolve o
respeito pelo meio ambiente
e a devolução de todas as
capturas.
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Actividades
EIXPRESSÕES II—2.º ENCONTRO DE
TEATRO POPULAR DO EIXO ATLÂNTICO
Organizado pelo Núcleo Promotor do Auto da Floripes, com a
colaboração da Junta de Freguesia, teve no Largo das Neves, nos dias 13,
14, e 15 de Julho, a abertura do Eixpressões II—2.º Encontro de Teatro
Popular do Eixo Atlântico. No sentido de dar continuidade ao evento do
ano anterior, esta 2.ª edição contou com novas representações, mantendo
os objectivos de dinamização, divulgação, aprofundamento do
conhecimento do Teatro Popular, e ainda, o intercâmbio cultural dos seus
intervenientes desta euro-região Galiza e Norte de Portugal. Tiveram no
Largo das Neves as mais diversas expressões dramáticas, danças e
músicas, tais como, o Auto de S. João (Subportela), a Queima de Judas
(Vila Nova de Anha), Xenerales e Correos de Bandeira (Pontevedra),
Queimada Galega de Cervo (Lugo), Arautos de S. João (Tregosa), Ponte
de Lima em Festa (Unhas do Diabo), Orquestra Musical da A. D. C. S.
(Subportela), Cavaquinhos de Mujães, Trajes, Concertinas e Jogo do Pau
(Grupo de S. Paulo), Orquestra Musical de Vila Nova de Anha e o Grupo
de Bombos Estica-me as Peles (Tregosa).
O restante programa, com outras participações, foi cumprido em Xinzo
de Limia (Galiza) e na cidade de Viana do Castelo.

Xenerales e Correos de Bandeira

Ponte de Lima em Festa

II Desfolhada à moda antiga
O CRCN, em
parceria com a
Junta de Freguesia, organizou, no dia
15 de Setembro, no Largo
das Neves, a
“II Desfolhada
à moda antiga”. Durante a tarde, seis carros de
milho foram transportados para o local onde
já estava muita gente a trabalhar, ao som da
música tradicional portuguesa, para que nada
faltasse à desfolhada, nem mesmo a barraca
típica improvisada, para dar apoio a servir a
boa sardinha assada, bifanas e o vinho verde
da região. A animação foi grande, pois muitas
famílias, de várias freguesias, trouxeram os
filhos e amigos para verem como se fazia esta
importante tarefa agrícola e, com isso, fazerem com que as nossas tradições nunca sejam
esquecidas pelos mais novos.

Queimada Galega

NOTÍCIAS DA EB1 DE VILA DE PUNHE
No passado dia 13 de junho, as crianças da nossa Escola tiveram o prazer
de desfrutar, todo o dia, de grande brincadeira em insufláveis, gentilmente
oferecidos" aos meninos e colocados no pavilhão polidesportivo, pela Junta
de Freguesia de Vila de Punhe. Também
os meninos do Jardim de Infância, nossos
"vizinhos",
acompanhados
pelas
respetivas educadoras e assistentes
operacionais tiveram o prazer de usufruir
deste espaço, pois desde pequenas que as
crianças devem ser ensinadas a partilhar.
Insufláveis
Foi um dia memorável e inesquecível,
que muitos, certamente, nunca mais apagarão das suas memórias de
infância. Ainda por cima, a sorte foi tanta que, a meio de uma semana
chuvosa, com um tempo muito instável, no dia 13, quem sabe se por obra de
Santo António, esteve um belo dia de Verão, cheio de sol e sem limitações
para praticar desporto e entrar em brincadeiras ao ar livre. Durante a parte
da manhã contamos ainda com a preciosa ajuda dos professores de
Atividade Física e Desportiva, que lecionam AEC’s na nossa Escola, pois as
suas orientações foram muito úteis. No final da tarde estávamos todos
exaustos, mas muito felizes. Para os alunos do 4º ano então, foi uma bela
prenda de final de ano. Fazemos votos para
que a iniciativa se possa repetir, apesar dos
tempos de contingência que atravessamos.
Destaca-se também a colocação no recinto
de uma mesa exterior para a prática do
ténis de mesa e a oferta das raquetas e
bolas pelo Centro Recreativo e Cultural
das Neves (CRCN).
Mesa para ténis
O corpo docente e discente estão muito
agradecidos à Junta de Freguesia pela pronta colaboração sempre prestada e
boa vontade demonstrada e os nossos alunos ficarão para sempre
agradecidos a este Executivo pelas ótimas condições onde podem estudar,
trabalhar, aprender, estudar, enfim, crescer e levar na memória muitas
saudades da sua EB1.
A Coordenadora da EB1,
Teresa Ramos
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A Junta de Freguesia tem procedido a
diversas obras de beneficiação e manutenção
das instalações escolares, no sentido de
proporcionar melhores
condições e bem estar aos
seus alunos. Para além
das pequenas obras de
reparação procedeu à
colocação de estores nas
salas de aula, à pintura da
arrecadação junto ao
polidesportivo, à poda dos
plátanos e à plantação de
diversas árvores de fruto no logradouro.
No arranque do ano escolar ofertou, a cada
aluno, uma capa
porta documentos,
com diversas fotos
alusivas à nossa
freguesia, incluindo
o brasão.
Realizou-se, nas
vésperas das férias de Natal, uma iniciativa
lúdico-pedagógica acerca do Auto da Floripes,
com a presença de Marco Novo, elemento do
Núcleo Promotor do Auto da Floripes e rosto
da personagem Ferrabrás.
Ao encerrar a
sessão, ofertou-se
um livro guião da
representação do
Auto da Floripes,
com um histórico
enq uad r a me nto
do mesmo Auto.

Actividades Culturais _ Doutor Amadeu Rodrigues Torres
Homenagem a Amadeu Torres (Castro Gil)
A 25 de Novembro de 2012, data em que o Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres (Castro Gil)
completaria 88 anos de vida, foi-lhe prestada uma homenagem, por iniciativa da Câmara Municipal de
Viana do Castelo cujo presidente, Eng. José Maria Costa, fez questão de estar presente, juntamente com a
Dra. Maria José Guerreiro, vereadora do pelouro da Cultura, e presidentes da Assembleia e da Junta de
Vila de Punhe, na eucaristia de sufrágio e na deposição de uma coroa de flores no seu jazigo.
De seguida, pelas 11 horas, no salão nobre da sede da Junta de Freguesia, repleta de familiares,
conterrâneos e amigos, mais a presença do vice-presidente da Câmara, Eng. Vítor Lemos, da vereadora
da Cultura, dos presidentes da Assembleia e Freguesia de Vila de Punhe, dos presidentes das Juntas de
Mujães e Barroselas, do Dr. Porfírio Silva, e muitos
outros letrados que quiseram manifestar a amizade tida
para com o homenageado, assumira a presidência da
sessão a Dra. Flora Silva (presidente da Assembleia Municipal), ladeada pelo
Eng, José Maria Costa (presidente da Câmara), Dr. Rui Viana (director da
Biblioteca Municipal), António Moreira (presidente da Junta), Pe. Alípio Torres
(irmão do homenageado) e Pe. Gaudêncio Gigante (pároco interino).
Projectado um filme sobre a vida e facetas de Amadeu Torres, da autoria de
António Manuel M. C. Costa, secretário da Junta, com
música de fundo de Lino Ribeiro (Sidras), e distribuídos
exemplares da edição fac-similada do seu primeiro livro
«O meu caminho é este», de 1948, foi a vez do Dr. Rui
Viana descrever os percursos humanista e religioso do
autor, quer nos seus relacionamentos quer pela obra legada, que lhe merecera, em vida, não só títulos
académicos e honras eclesiásticas mas também louvores diversos, prémios e condecorações.
Maria José Braga e Leandro Neves de Matos declamaram algumas poesias de Castro Gil e o Dr. Porfírio
Silva um poema, da sua autoria, onde relembra a amizade havida e as convivências recíprocas. Antes de
ser encerrada a sessão, a Dra. Flora recordou momentos vividos e o irmão agradeceu a presença amiga de
todos e à Câmara Municipal pela ideia que tivera. O senhor presidente da Câmara, ao dar por finda a
homenagem, afirmara ser Amadeu Torres—Castro Gil “o vulto com mais relevo na área do município a que preside.

Mega Caminhada “Trilho Castro Roques”
No dia 25 de Setembro de 2011, pelas 9 horas, aberta a
exposição fotográfica, no C.R.C.N., relativa à Mega –
Caminhada “Trilho Castro Roques”, procedeu-se à
distribuição de t-shirts, lanches e mapa elucidativo do
itinerário e dos locais de interesse.
Saindo do Largo das Neves, Vila de Punhe, ao
calcorrear a antiga Estrada Real, os caminhantes,
respirando o ar puro da montanha, observavam a
arquitectura das quintas que a ladeiam. Nas rampas que
antecedem o geodésico, apesar da formação de grupos ser
notória, todos puderam divisar as ruínas das muralhas e
casas do castro, superabundantes no local, e apreciar as
maravilhas paisagísticas do Vale do Lima que a Pegada do
Santinho permite vislumbrar.
Quando os primeiros caminhantes subiam a íngreme
encosta de Subportela, que os conduziria ao limite com
Mujães, já havia algumas desistências.
Os primeiros grupos, vencidos os 14,100 km de
percurso, começaram a chegar às Neves, pelas 12h30m.
Os últimos resistentes só pelas
14h00m concluiram o trajecto.
Este feliz evento, promovido pela
AFL contou, desde os primeiros
momentos, com o apoio da Câmara
Municipal de Viana do Castelo,
Associação Padela Natural, e das
Juntas de Freguesia de Vila de Punhe,
Vila Franca, Subportela e Mujães.
Distribuição Gratuita
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INFORMAÇÕES

ÚTEIS

TAXAS DE SEPULTURAS

Junta de Freguesia de
Vila de Punhe
Rua da Chasqueira, 74
4905-642 Vila de Punhe
Tel: 258 772 855 / Fax: 258 771 860
E-mail: junta.vilapunhe@hotmail.com

www.jf-viladepunhe.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta-feira
9h30m-12h00m
15h00m-19h00m

CONTENTORES INDUSTRIAIS

POPULAÇÃO DE VILA DE PUNHE
DEZEMBRO DE 2012
TOTAL DE ELEITORES: 2436
RESIDENTES EM 31/12/2012
Intervalo
Etário

8

15

0-17

95

99

194

18-34

346

337

683

35-49

387

395

782

50-69

487

450

937

>=70

181

268

449

1503

1557

3060

TOTAIS

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.

Total M Total F Total M+F
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S/data

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.

POPULAÇÃO RESIDENTE, FAMÍLIAS,
ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS

CENSOS 2011

ÁGUA PÚBLICA
Poderá efectuar o pagamento das facturas de água 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.

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.

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.

Residentes
Total M

Total F

Total M+F

1083

1190

2273

Famílias

Alojamentos

Edifícios

829

1191

1161
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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:
Tiveram lugar, nas instalações da Junta de Freguesia, as seguintes Acções
de Formação:
•Princípios da nutrição;
•Expressão Dramática Corporal, Vocal e Verbal;
•Acompanhamento de Crianças -Técnicas de animação;
•Fundamentos Gerais de Segurança do Trabalho (ainda a decorrer);
•Práticas culturais em Fruticultura (ainda a decorrer);
Estão previstas novas acções de formação.
Informe-se na secretaria da Junta de Freguesia.

