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cruzeirinho
A autarquia vilapunhense mandou erigir este, no
ano 2016, a fim de rememorar o local onde esteve
implantado o pequeno cruzeiro paroquial do século
XII, que, pelo campo fronteiro (“do Coutinho”) e
cemitério, estabelecia ligação com a igreja Românica,
cuja entrada principal ficava voltada a Poente.

Ao ser edificada a nova Igreja, sobre a antiga, no século XVIII,
fora levantado um outro cruzeiro paroquial (lado de Milhões)
o qual dera lugar ao atual em 1908.
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principais obras e melhoramentos efetuados
SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016
A Junta de Freguesia de Vila de Punhe tem continuado a
desenvolver, em bom ritmo, a sua atividade nas suas mais
diversas áreas de atuação e competência. Com a prestimosa
colaboração dos nossos funcionários temos mantido a freguesia
limpa e asseada, nomeadamente ao nível dos arruamentos
públicos, cemitério, centros cívicos, jardins e espaços de lazer.
Na escola primária têm sido realizadas diversas intervenções no
sentido de dotar o espaço de melhores condições para a nossa
comunidade educativa.
Na área social, para além das ações desenvolvidas no âmbito das
atividades da CSIF-Comissão Social Interfreguesias do Vale do
Neiva, que visam auxiliar as famílias e agregados familiares mais
desfavorecidos, temos mantido uma política de proximidade,
reforçando o apoio às nossas instituições de solidariedade social
(Centro Social e Paroquial e Conferência de S. Vicente de Paulo).
De realçar, também o trabalho que tem sido desenvolvido no
âmbito do projeto “IDOSO+ATIVO”.
Por entendermos ter um papel muito importante no
desenvolvimento social de uma comunidade, a parte cultural,
recreativa e desportiva também tem merecido uma atenção
muito especial, e por isso, reforçamos as parcerias e o apoio com
todas as coletividades da freguesia.
No intuito de melhorar a circulação viária procedeu-se, com
o apoio imprescindível da Câmara Municipal, a diversas
intervenções, tais como:

+ Na rua da Aldeia, via estruturante do lugar de Milhões,
procedeu-se à substituição do pavimento em calçada à
portuguesa por cubo em granito, à execução de uma rede de
águas pluviais e à renovação da rede de abastecimento de
água. Requalificou-se, ainda, um pequeno espaço de lazer com
pavimentação em paralelepípedo, e colocação de uma floreira,

Escadas das Carrascas

Rua 5 de Agosto
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Rua dos Penedos

mesa e bancos de granito.

+ Na rua de Santa Eulália procedeu-se à beneficiação do pavimento
em cubo de granito.

+ Concluíram-se as obras da requalificação da 2.ª fase da Av. Pe.

Júlio Cândido da Costa, na artéria compreendida entre a residência
Paroquial e a rua da Portela.

+ Requalificou-se o espaço cedido ao domínio público no
entroncamento entre a Rua de Sta. Eulália e a Rua dos Pereiras. No
local foi colocado um cruzeiro de ganito.

+ Na bifurcação da Rua 5 de Agosto com a Rua do Giestal, por cedência

de um proprietário, procedeu-se ao alargamento de uma via onde não
permitia a passagem de um veículo de emergência.
No âmbito da instalação da rede de saneamento básico, 1.ª fase do
Lugar da Chasqueira, beneficiaram-se diversos arruamentos, entre as
quais a rua e travessa das Mimosas, rua da Antela e rua Pe. Ramiro.
No cemitério procedeu-se ao fecho da parte nova com colocação de
gradeamento e portão em ferro, e, periodicamente, tem-se procedido
à colocação de baldes e vassouras para uso exclusivo no referido
espaço.
Na rua dos Poços (Arques) procedeu-se à plantação de uma oliveira e
à reparação da linha de água existente.
No Largo das Neves beneficiaram-se os vasos e respetivas floreiras
e, com a cooperação dos SMSB, procedeu-se à lavagem do Largo,
incluindo os bancos de granito, o chafariz e o Cruzeiro do Senhor da
Saúde.
Efetuou-se a colocação de espelhos convexos, nos entroncamentos de
menor visibilidade.

Rua do Marinheiro

Rua de Tourais

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

Rua de Santa Eulália

Rua dos Poços

Pontelha dos Regos

PARQUE DA ANTELA

poça devesa da torre

Foram iniciados os trabalhos
relativos
à requalificação do
parque da Antela (lugar da
Chasqueira). Nesta primeira fase
procedeu-se à reconstrução e
consolidação dos taludes laterais
em alvenaria de granito, regularização do pavimento e
execução de passeio. Pretende-se, com esta obra, dotar este
espaço com equipamento lúdico.

Trabalhos de requalificação da poça Devesa da Torre,
que servira de ponto de rega de consortes.

Rua da Aldeia
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inauguração das obras de requalificação:
avenida pe. júlio cândido da costa

No domingo, dia 7 de agosto, na presença
das Autoridades Locais, do Sr. Vereador
Eng.º Vítor Lemos, Sr. Manuel Boaventura
(empreiteiro da obra), convidados e
demais população, o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, José Maria Costa,
realizou a inauguração das obras de
requalificação da Av. Pe. Júlio Cândido
da Costa, referentes à segunda fase de
intervenção de uma via que serve várias
estruturas públicas, nomeadamente o
jardim-de-infância, a escola de ensino
básico, o polidesportivo, a igreja
paroquial e o cemitério da freguesia.

Esta obra de requalificação, feita pela
empresa Boaventura & Boaventura,
constou do corte dos plátanos, remoção
da calçada e decapamento do canteiro
que servia de separador central, execução
da rede de drenagem de águas residuais,
renovação da rede de abastecimento de
água, execução de um coletor de água
pluvial, remodelação da iluminação
pública, pavimentação do arruamento
e execução de passeios em cubo de
granito. O estacionamento foi efetuado
no separador central e feita a plantação
de novas árvores (pereiras ornamentais)

em canteiros em granito preenchidos
com plantas arbustivas.
Estas intervenções resultaram da
cooperação entre a Junta de Freguesia e
a Câmara de Viana do Castelo.
A requalificação deste espaço, para
além de ir ao encontro dos anseios
da população, deu uma imagem mais
apelativa e funcional ao local.

cruzeirinho
Também, no dia 7 de Agosto, foi feita
a inauguração do novo Cruzeirinho,
executado pelo Sr. Nuno Rocha,
de Vila de Punhe (trabalhador na
empresa GraniNeiva), e benzido
na altura pelo Pe. Alípio Torres, o
qual fora implantado para recordar
o primitivo cruzeiro paroquial da
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Igreja românica do século XII, e das
obras situadas na bifurcação da rua
Santa Eulália com a rua dos Pereiras,
no espaço cedido, graciosamente,
pela família Coutinho, à qual
deixamos um agradecimento.
Antes da Intervenção

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

Depois da Intervenção

CEMITÉRIo

saneamento
No dia 13 de Fevereiro, com
a presença do Presidente da
Câmara, Eng.º José Maria Costa,
acompanhado
pelo
vereador
e Administrador dos Serviços
Municipalizados,
Eng.º
Vítor
Lemos, e pelo vereador do
Urbanismo, Arq. Luís Nobre,
procedeu-se à inauguração de
cerca de 3 quilómetros da rede
de saneamento que irão servir
aproximadamente cem fogos, no
lugar da Chasqueira, onde foram
investidos 350 mil euros. O ramal
já se encontra em funcionamento,
estando os particulares em fase
de fase de ligação aos respetivos
ramais. Salienta-se que os SMSBVC
isentaram as referidas ligações, pelo
que são efetuadas a custo zero.
Na sequência desta empreitada
foram beneficiadas a rua da Antela,
rua das Mimosas (parte), Travessa
das Mimosas e rua Pe. Ramiro.
A segunda fase, para o lugar da
Chasqueira, está prevista para
o início do mês de Outubro
implicando 1430 metros lineares de
rede de abastecimento de águas
distribuídos pelas ruas da Portela,

Avenida Pe. Júlio Cândido da Costa,
rua Prof. Barros, rua Devesa da Torre,
rua da Chasqueira, rua dos Plátanos,
rua das Areias, rua Santo António e
Avenida da Igreja.

No cemitério paroquial, procedeu-se à
colocação, na parte nova, do gradeamento
e portão em ferro, os quais, para ficarem
semelhantes aos existentes, foram pintados
de verde.

Taxas e Sepulturas
Tendo sido deliberado em Assembleia de
Freguesia, em 17 de Abril de 1994, a taxa
anual de 5€, destinada a custear a limpeza,
água, luz e preparação de sepulturas, e
atendendo a que muitos proprietários
talvez desconheçam esta decisão, a Junta
de Freguesia lembra a todos, uma vez mais,
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 dirijam à secretaria da Junta
para tratar da sua legalização.
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ASSOCIAÇÕES

OUTRAS
ATIVIDADES

festividades

+ Hard Trail Monte da Padela
Evento integrado no circuito nacional
de Ultra Trail que, concretizado no dia
11 de junho, permitiu aos diversos
participantes conhecer os vários
trilhos da nossa freguesia.
Considerando a difícil conjuntura
económica e social em que atualmente
vivemos e porque às autarquias está
cometido um papel preponderante no
desenvolvimento desportivo, recreativo,
social e de lazer, a Junta de Freguesia de
forma a manter uma constante ligação
com as associações locais decidiu, como
nos anos transatos, reunir e assinar
protocolos de colaboração, de acordo com
as especificidades de cada instituição/
coletividade. Salientamos as Cantadeiras
do Vale do Neiva; a Associação a Mó; o
Grupo Juvenil; o Núcleo Promotor Auto da
Floripes 5 de Agosto; o CRCN; a Conferência
S. Vicente de Paulo e o Neves Futebol Clube.
De realçar que o Centro Recreativo e
Cultural das Neves, em dia de aniversário
dos 168 anos de elevação de Viana a
cidade (20 de janeiro), foi distinguido, pela
Câmara Municipal, com o título honorífico
de “Instituição de Mérito”.

+ Comemoração do 78º Aniversário
do NFC

Festa de Vila de Punhe

_ Reunião - Festa de Vila de Punhe

+ Grupo Juvenil
No dia 12 de Junho, a Junta de
Freguesia e Câmara Municipal,
representada pelo Engº. Vítor Lemos,
marcaram presença na cerimónia da
entrega dos prémios do 30.º Grande
Prémio de Atletismo do Grupo Juvenil
de Vila de Punhe. Endereçamos, uma
vez mais, os parabéns à direção,
atletas e a todos os elementos que
trabalham para o êxito das atividades
da coletividade.

_ Festa das Neves . 2016

_ Encerramento da caminhada noturna
“Padela Mexe”

Com a presença da Junta de Freguesia
e Presidente da Câmara Municipal.

_ Free Run “Desengorda” - Natal 2015
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jardins e espaços verdes
jornadas ambientais Ação de limpeza: rio das boucinhas
No sábado, dia 13 de Agosto, efetuarase uma ação de limpeza ambiental no
rio das Boucinhas, junto ao Moinho do
Inácio, em parceria com a Federação
das Associações Juvenis do Distrito de
Viana do Castelo (FAJUVIC) e com o
apoio logístico da Associação “A Mó”, do
Instituto Português do Desporto e da
Juventude, da Câmara Municipal e dos
Serviços Municipalizados de Saneamento
Básico de Viana do Castelo.
Os cerca de 30 voluntários, na sua maioria
jovens, devidamente equipados com
luvas, bonés e t-shirts, e também com
recurso de máquinas e ferramentas de
corte e de desbaste, realizaram a ação
de limpeza removendo do leito do rio

muitos quilos de lixo, entre tecidos, sacos
plásticos, garrafas de vidro e pneus de
automóveis. Desta forma prestaram um
enorme contributo à comunidade e à
Natureza ajudando a recuperar uma das
riquezas da terra - o rio das Boucinhas,
pois os detritos despejados ao longo
de anos por mão humana estavam já a
comprometer a passagem de água no
leito desta ribeira, destruindo assim a
vida animal e vegetal que dela depende.
A jornada terminou junto ao bem
preservado ícone turístico da região,
o Moinho do Inácio, onde decorreu
o almoço convívio dos voluntários,
imbuídos de um sentimento de dever
cumprido e satisfação pela ação altruísta
e solidária agora concretizada.

FONTE DO OUTRELO
Foram concluídos os trabalhos na Fonte
do Outrelo.
A freguesia ganhou mais um espaço de
lazer.

PARQUE Do bonfim

limpeza da freguesia

Este local, devido à sua
atratividade, proporciona
condições para a realização
de atividades ao ar livre
e de aproveitamento, na
época de Verão, para se
refrescarem nas águas do
ribeiro de Roques.

A Junta de Freguesia apela a
toda a população para colaborar
na desobstrução dos regos e
escoamento de águas pluviais e
na limpeza das bermas, valetas
e no corte de ramos pendentes
para a via pública, que depois
serão recolhidos pela Autarquia/
SMSB.
AJUDE A MANTER A
FREGUESIA LIMPA.
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eSCOLA BÁSICA de VILA DE PUNHE ATIVIDADES
Durante este ano letivo, os alunos tiveram
direito a usufruir: no dia 7 de dezembro,
no âmbito do programa NCooltura, da
visita da “Casa dos Nichos”, nas instalações
da Escola, e por ocasião do Natal, de
uma pequena lembrança, por parte da
Autarquia; no Carnaval (5 de fevereiro),
quer as crianças da Escola Primária quer
as do Jardim de Infância do Centro Social
e Paroquial não deixaram de surpreender
com as suas manifestações de alegria
na deslocação ao Largo das Neves; e
nos dias 23 e 24 de fevereiro, devido às
obras de remoção do telhado da EB1, os
alunos, com a colaboração da Junta de
Freguesia, na pessoa do seu Presidente
António Costa, e da Câmara Municipal,
visitaram o Museu do Traje e a Exposição
“ Abel Viana- Retrato de uma vida”. Não se
poderá ainda olvidar duas visitas muito
interessantes que realizaram na freguesia:
ao Moinho do Inácio e ao Museu do Sr.
Fernando da Palmira.
Na visita efetuada ao Moinho do Inácio
os alunos tiveram a oportunidade de
recordar os usos e costumes dos seus
antepassados, de apreciar a beleza
circundante e de se deliciarem com um
lanche fornecido pela Autarquia.
No museu do Sr. Fernando apreciaram
os vários utensílios e alfaias agrícolas,
máquinas fotográficas, bicicletas, moedas
antigas, relógios… colocaram diversas
questões sobre o que observaram e lhes
despertou mais a curiosidade e, no final,
foram presenteados com um saboroso
lanche preparado pelo Sr. Fernando e
pela sua esposa, D. Sameiro.

Assim, alunos e professores agradecem
a simpatia com que foram recebidos
por esta família e também a pronta
colaboração da Junta, com a nossa EB1.
A 16 de Outubro, com o propósito
de comemorar o Dia Mundial da
Alimentação, os alunos da EB1 de Vila
de Punhe deslocaram-se ao Moinho
do Inácio. Neste local emblemático do
passado desta Freguesia, foram dados
aos alunos ensinamentos acerca dos
benefícios que uma alimentação saudável
pode trazer para a saúde de cada um.
Por último, para recordarem o final do
ano letivo, os alunos abandonaram as
salas de aulas e participaram na festa de
encerramento, num dos espaços de lazer
mais aprazíveis da Freguesia, o Moinho
do Inácio. Cumprida uma caminhada
de cerca de 2 km que abrira o apetite
para um piquenique que, envolvendo
alunos, docentes, funcionários, pais
e encarregados de educação e da
Autarquia local, protagonizou momentos
de alegria e de bom convívio. Não faltou
a tradicional cerimónia de finalistas,
assumindo-se esta como o facto mais
emotivo do dia.
São estes pormenores, fazer diferente
e criar novidade, que fortalecem a
vontade de todos os intervenientes
da comunidade escolar de Vila de
Punhe, oferecerem às crianças novas
oportunidades para garantir, ainda mais,
o bem-estar de todas elas.

Visita da Autarquia à Escola

Moinho do Inácio

Encerramento do Ano Escolar

Recreio da Escola

EB1 de Vila de Punhe
Carnaval

Requalificação
do espaço escolar
Na escola primária têm sido realizadas
diversas intervenções no sentido de dotar o
espaço de melhores condições para a nossa
comunidade educativa.
Assim, com o apoio da Câmara Municipal
realizaram-se diversos melhoramentos,
nomeadamente pinturas interiores e
exteriores, beneficiação do pavimento do
polivalente, execução de rede de recolha de
águas pluviais e rede de saneamento ficando
esta em espera até à conclusão das obras de
saneamento da rede pública. No logradouro
foram pintados jogos didáticos.
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O projeto IDOSO+ATIVO tem oferecido
aos vilapunhenses novas e únicas
oportunidades de envolvência social,
fortalecendo, assim, os laços de
amizade e camaradagem entre todos os
participantes, permitindo-lhes, também,
novas ocasiões de realização pessoal.

para verem as plataformas de cultivo de
marisco e saborear o bom mexilhão da
ria, os que quiseram. Os outros usufruíram
de uma visita guiada às estreitas ruas de
Combarro e aos seus históricos espigueiros
edificados junto à margem da ria;

Face a este contexto, a Junta de Freguesia,
neste período, promoveu:

fim de participarem no Programa “Preço
Certo”, da RTP1, que permitiu a muitos
idosos conhecerem novas realidades de
entretenimento;

+ A 26 de Novembro, com a colaboração
da Associação Portuguesa de Carp Fishing
(APCF), a iniciativa de preservação da
floresta autóctone portuguesa - “Semana
da reflorestação Nacional” com a plantação
de árvores na área envolvente à Lagoa do
Monte da Infia;
+ A 25 de Fevereiro, um rastreio de

saúde, gratuito, nas instalações desta
Autarquia, sob a orientação do Centro de
Saúde de Barroselas, que, contando com
mais de meia centena de participantes,
incluiu testes de glicemia, tensão arterial
e colesterol;

+ A 10 de Março, em parceria com

o CLDS 3 G Viana SUL, uma sessão de
reflexão sobre a temática “Transição
para a Reforma” dinamizada pelo Dr.
Manuel Rosas, psicólogo da Câmara,
que, realizada no âmbito do plano de
ação da CSIF do Vale do Neiva, abordou
os tópicos: Aprendizagens ao longo da
vida; Envelhecimento ativo; Relações
e Intergeracionalidade; e, Gestão da
idade – o papel das organizações locais e
municipais;

+ A 6 de Maio, um passeio a Santiago de

Compostela (Espanha), onde puderam
assistir à missa na Catedral e presenciar o
baloiçar do bota-fumeiro; visitar a capela
das Conchas na ilha de A Toxa; efetuar um
passeio de catamarã, na ria de Arousa,

+ A 11 Maio, a deslocação a Lisboa a

+ A 25 Maio, com a organização da APCF,
o piquenique, na lagoa do Monte da
Infia, a fim de celebrar o projeto de pesca
moderna à carpa;

+ A 30 de Junho, a participação no

convívio de encerramento do projeto
Vencer a Idade com Saúde da Câmara
Municipal;

+ A 6 de Julho, atividades desportivas,

em parceria com a Câmara Municipal de
Viana do Castelo (no Projeto «Envelhecer
com Qualidade»), no polivalente da EB1
de Vila de Punhe, com participantes de
várias instituições de solidariedade social
do concelho;

+ A 26 de Julho, o dia dos avós, no recinto

da Escola, no qual avós e netos usufruíram
de jogos tradicionais, cozinha, música e,
no final, de um lanche.
Ainda, nesta senda de oferecer à
população local oportunidades de
ocupação dos seus tempos livres, além das
atividades físicas e aulas de hidroginástica
semanais, foram concebidas outras
distintas comemorações como a do dia
de Halloween, dia de S. Valentim, quadra
pascal (pintura de ovos), participações
nas caminhadas noturnas e muitas
mais.
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ACONTECIMENTOS INICIATIVAS
ii desfolhada noturna
no moinho do inácio
Vila de Punhe recriou uma desfolhada, mais
um evento de reconhecida importância
local que atraiu um número significativo
de pessoas na noite de sábado, dia 26 de
setembro de 2015.
Este acontecimento, da tradição cultural,
proporcionou o desenvolvimento de
uma série de atividades. Antecedeu-o
uma caminhada que, iniciada no adro da
Igreja Paroquial da freguesia, terminou no
“Moinho do Inácio”.
Para findar o serão, a fim de recuperar

as forças despendidas na caminhada, na
desfolhada e nos cânticos pelas Cantadeiras
do Vale do Neiva, a Junta de Freguesia,
promotora do encontro, procedeu à oferta
de fêveras, vinho e licores a todos os
participantes.
Esta atividade, efetuada pelo segundo
ano consecutivo no “Moinho do Inácio”,
demonstrou que estas iniciativas que
recordam tempos de outrora, e por irem
ao encontro dos anseios da população,
merecem a sua adesão.

MERCADINHO DE NATAL
Do programa constou:

+ Na noite do dia 11, pela 1º vez o concerto
de homenagem à padroeira da Freguesia,
Santa Eulália, que se celebra no dia 10 de
dezembro, com Cantares Natalícios, pelas
Cantadeiras do Vale do Neiva e pelo Grupo
de Câmara da Banda de Escuteiros de
Barroselas, na Igreja Paroquial de Vila de
Punhe.
+ No dia 12, a inauguração do presépio,

A vontade de partilhar e criar momentos
de alegria, propiciada pela quadra natalícia,
levou a Junta de Freguesia, em parceria
com o Núcleo Promotor do Auto da Floripes
5 de Agosto, a conceber e implementar um
programa recheado de atividades alusivas
ao Natal, inseridas no grande projeto, “II
Mercadinho de Natal”, que foi idealizado
para todos os grupos etários, no qual
crianças e jovens, adultos e idosos, tiveram
a oportunidade de encontrar iniciativas
mais adequadas à sua idade.
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obra que nasce do engenho e do empenho
de um Vilapunhense, Sr. Fernando da
Palmira, e que, há nove anos consecutivos,
engrandece o Largo das Neves e apela
aos valores inerentes à quadra natalícia, e
que este ano, contou novamente com a
presença da vereadora Dra. Ana Margarida.
Seguiu-se a animação musical ao vivo, que
se prolongou até à 1 hora da madrugada,
altura em que ainda se cantava e se dançava
no recinto. No último dia, domingo, dia
13, as crianças foram as mais privilegiadas
com o programa, pois o Pai Natal irrompeu
pelo espaço para ocupar o seu lugar no
cadeirão. Dezenas de crianças, bafejadas
pela queda de neve, seguiram-no com os
rostos inundados de felicidade. Tal era a
alegria que até a chuva “aguardou” algumas
horas para cair de maneira a não estragar
tão bonito acontecimento.
Mesmo entre as atividades, os motivos

de interesse neste “II Mercadinho de
Natal” foram permanentes pois as várias
barraquinhas que “cercaram” o espaço
transformaram-no, em particular durante as
noites frias, num local bem mais acolhedor
com produtos à venda, desde os alimentares
aos de artesanato e de decoração.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

ILUMINAÇÃO
E PRESÉPIO DE NATAL
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QUEIMADA NA PEDRA DA MULHER

Com a participação de mais de meio
milhar de pessoas realizou-se, no mês de
Novembro, a 5.ª edição da Sexta-feira’13,
desta vez denominada “Queimada na
Pedra da Mulher”. A adesão do público

e a sua satisfação demonstraram que a
iniciativa está consolidada e é já referência
no município vianense.
Uma antiga laje, localizada a sul da
freguesia de Vila de Punhe, no Monte da
Infia, que servia também como marco
divisório com as freguesias de Fragoso e
Alvarães, foi motivo para a lenda da “Pedra
da Mulher”.
O evento contou com a participação e o
envolvimento de vários elementos da
comunidade que contribuíram para o
entusiasmo de todos os presentes, desde
o percurso até ao anfiteatro natural
improvisado. Foi claramente mais uma
noite fantástica, onde a diversão não faltou
pelo que a Organização agradece a todos,
em especial aos participantes do projeto
Idoso+Ativo de Vila de Punhe, ao Luar’13
e à turma do 9.º B do Agrupamento de
Escolas de Barroselas. Esta iniciativa tem
procurado dar a conhecer o património
da comunidade, permitindo, assim, que
num ambiente de convívio e misticismo
irónico, se junte aventura e cultura.

QUEIMADA Do JUDAS
Inserida na programação da iniciativa
“Páscoa a Três”, organizada pelo Núcleo
Promotor do Auto de Floripes 5 de
Agosto e pelas autarquias de Vila de
Punhe, Mujães e Barroselas/Carvoeiro, a
“Caminhada do Judas” e a ”Queimada do
Judas”, realizaram-se no dia 26 de março,
sábado de aleluia.
Esta última iniciativa, conjugando a
fé com a tradição e o profano, teve no
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seu programa o Concerto de Aleluia,
na capela da Sra. das Neves pelo Grupo
de Música de Câmara da Banda dos
Escuteiros de Barroselas; a Ceia de Natal
na Mesa dos Três Abades, composta por
bolachas, compotas, doces, mel e licores
caseiros; o cortejo fúnebre, a leitura do
testamento, o esconjuro/auto de fé, a
queima do Judas e, no final, como já vem
sendo hábito, a queimada galega.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

PÁSCOA A TRÊS: MESA DOS 3 ABADES
Resultante do envolvimento das
autarquias e dos vários agentes ativos
das comunidades que se encontram
na Mesa dos 3 Abades, esta iniciativa,
decorrida no período pascal, contou
com as tradicionais cerimónias da 2ª
feira de Páscoa, mais concretamente o
Encontro das Cruzes, o Brinde na Mesa
dos três Abades e o Hastear da Bandeira
pela Comissão de festas das Neves (28
de março).

queimada na mesa dos 3 abades
jovens às respetivas freguesias que
antecederam o lançamento de um
balão em comum, simbolizando a
cooperação e o entendimento entre as
três comunidades. Ainda, no decurso
das caminhadas houve também
animação a cargo dos Escuteiros de
Mujães, do Idoso+Ativo e dos jovens
da turma 9º B do Agrupamento de
Escolas de Barroselas. No final, como
manda a tradição, proferiu-se o
esconjuro satírico para, seguidamente,
se degustar a queimada galega, bem
como licores e as línguas-de-gato.

No atinente a atividades, em conjunto
com o Núcleo Promotor do Auto da
Floripes 5 de Agosto, as autarquias de
Vila de Punhe, Mujães e Barroselas e
Carvoeiro, organizaram, em Maio, no
dia 13 (sexta-feira) uma caminhada
noturna intitulada de “Queimada na
Mesa dos Três Abades”. Com partida das
três igrejas paroquiais, os três grupos
rumaram por caminhos diferentes à
Mesa dos Três Abades. Esta iniciativa
proporcionou uma noite diferente,
juntando aventura com cultura e
misticismo com convívio às mais de
700 pessoas que se deslocaram ao
Largo das Neves. Envolvendo várias
pessoas e instituições, constou de
bombos (Associação de Deocriste e S.
Sebastião), cantares (Cantadeiras do
Vale do Neiva), ladainhas, encenações
(Teatro A Mó) e coreografias (Luar’13),
realçando-se as declarações de três
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”II MOSTRA DE ARTESANATO E SABORES”

e 6º ENCONTRO DE TEATRO POPULAR DO NOROESTE
PENINSULAR 2016
A Mostra de Sabores e Artesanato é um
projeto desenvolvido e implementado,
tal como já foram as edições anteriores,
em parceria entre a Junta de Freguesia
de Vila de Punhe e várias entidades locais.
Realizada no passado dia 16 de julho
atraiu, para o Largo das Neves, largas
centenas de pessoas.
A aposta numa oferta de atividades
diversificadas permitiu captar vários
tipos de público pelo que o recinto
proporcionou um ambiente simpático
e animado que acolheu as tradicionais
tendas com petiscos, produtos locais
e artesanato. Neste evento constou,
também, um jantar solidário (o 3º) cuja
receita reverteu a favor do Centro Social e
Paroquial de Vila de Punhe, tendo em vista
suportar ações de cariz social promovidas
por esta Instituição.
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As atividades constantes e diversificadas,
envolveram colaboradores, participantes
e visitantes. Durante o dia, houve concertinas, folclore, BTT e a representação da
peça “Auto da Floripes de Palmo e Meio”
pelas crianças do Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe. À noite decorreu
a 6ª edição do Eixpressões – Encontro de
Teatro Popular do Noroeste Peninsular, dinamizado e organizado pelo Núcleo Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto e
Câmara Municipal.
Do seu programa constou variadas
manifestações de teatro popular com a
presença de vários grupos de Portugal e
da Galiza. Mais uma vez, os promotores
criaram um evento que correspondeu às
expetativas do seu público, tornandose este, cada vez mais, num evento de
referência local.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

DIA DOS AVÓS
A Junta de Freguesia de Vila de Punhe
assumiu a iniciativa de convidar avós
e netos para participarem no convívio
intergeracional, com o propósito de se
comemorar o Dia dos Avós. Foram os
participantes que fizeram com que este
dia, o do passado 26 de julho, fosse um
dia diferente, muito animado socialmente
e mais intenso afetivamente.

Avós e netos tiveram, assim, um dia muito
diferente, em que os valores geracionais
que os unem saíram, certamente, muito
mais reforçados.

O recinto da Escola Básica do 1.º ciclo de
Vila de Punhe foi o palco escolhido para
receber esta iniciativa. Espaço condigno
para implementar os mais diferentes
entretimentos colocados à disposição de
avós e netos. Entretimentos como: jogos
tradicionais, cozinha e música foram
suficientes para que a tarde ficasse no
coração dos participantes. No final do dia,
estes foram presenteados com um lanche
oferecido pela Junta de Freguesia.

_ Ateliê Arqueológico - Casa dos Nichos na EB1-VP
Atividade "Guerreiro Castrejo-articulado"

Participação da freguesia no cortejo histórico - etnográfico da Romaria da Senhora d’ Agonia

15

Lagoa da Infia

JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA DE PUNHE
Rua da Chasqueira, 74
4905-642 Vila de Punhe
Tel. 258 772 855
Fax 258 771 860

INFORMAÇÕES ÚTEIS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Se detectar avarias na iluminação pública ou lâmpadas fundidas ligue para
a EDP 800 506 506 ou para a Junta de
junta.vilapunhe@hotmail.com
Freguesia 258 772 855, identificando a
www.jf-viladepunhe.com
facebook freguesia de vila de punhe rua e o número de porta.
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta-feira
09H30 - 12H30
15H00 - 19H00
Administração
Junta de Freguesia de Vila de Punhe
Diretor
António Manuel M. C. Costa
Presidente da Junta de Freguesia
Redação
Sandra Morgado
Adão Lima
Artigos publicados
Quantidade
100 exemplares
Periodicidade
Anual
Depósito Legal
315144/10
ISSN
1647-810X

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

REGISTO E LICENCIAMENTO
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.

CONTENTORES INDUSTRIAIS
Os Serviços Municipalizados (SMSB)
têm ao dispor um serviço de recolha ao
domicílio de resíduos de equipamentos
elétricos, 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 nº. 258 806 900 ou acedendo ao
portal www.smsbvc.pt para procederem
à marcação da recolha.

