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Terra de Canteiros

O executivo da Junta 
de Freguesia de Vila de 
Punhe, ao aproximar-
se o fim do primeiro 
mandato, tem a 
consciência de que as 
inúmeras e avultadas 
horas que despendera, quer relacionadas com 
as facetas religiosa e cultural, quer voltadas 
para os aspectos sociais, redundaram para 
o bem dos concidadãos e o progresso e 
modernização da nossa freguesia.
Nunca deixamos de prestar a devida atenção 
às questões de maior ou menor envergadura e 
aos problemas daqueles que nos procuraram, 
independentemente das cores partidárias, 
pois, desde o primeiro instante, nos 
disponibilizamos para prestar o apoio capaz 
e o auxílio necessário a todas as associações 
e classes etárias, essencialmente aos mais 
jovens e idosos.
Sabemos, contudo, como amantes do 
inconformismo, que só com a indispensável 
comparticipação da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo e com o vosso leal apoio e 
desinteressada colaboração, é que muito se 
foi fazendo pelos diversos lugares (Milhões, 
Chasqueira, Portela, Arques, Outrelo, Neves e 
Regos), mas ainda muito mais ficara na lista de 
espera.
Contamos, por conseguinte, poder continuar 
a trabalhar nos projetos já definidos, para os 
vários setores (como rede viária, saneamento, 
educação, desporto, ambiente, cemitério, 
centros cívicos e ação social), ou em vias de 
conclusão, sem nunca descurarmos novas 
iniciativas que possam ir de encontro ao 
bem estar da população, atual e vindoura, e 
à sua formação completa como indivíduos e 
cidadãos. 
Para todos os que estiveram connosco uma 
saudação amiga e um obrigado sincero.

António M. M. C. Costa

CRUZEIR0
DO SENHOR DA SAÚDE

Foi no Cruzeiro das Neves
Que encontrei quem me quer bem.
Muitos anos que passaram
Em nada nos desviaram
Do rumo que a gente tem.

Foi o Senhor da Saúde,
Naquele Cruzeiro seu, 
Que abençoou tais instantes;
E na vida de emigrantes
Nos guiou e protegeu.
 
(...) 
Amigos, pois, quem passar
Por perto, consigo a sós
Eleve a mente a Jesus,
Que assim pregado na cruz
Abençoa a todos nós.

- em Março de 2007
Amadeu Torres (Castro Gil) _No espólio de Juvenal e noutros (II vol) 
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principais obras e melhoramentos efetuados
SETEMBRO 2016 A JULHO 2017

Contando com a prestimosa colaboração dos funcionários, 
a Junta de Freguesia  tem continuado a desenvolver, em bom 
ritmo, a sua atividade nas mais diversas áreas de atuação e 
competência. Assim, temos 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.

No sentido de dotar com melhores condições a nossa 
comunidade escolar têm sido realizadas diversas intervenções 
na escola primária. 

No tocante a obras, foi regularizada e pavimentada, em cubo 
de granito assente em goma com cimento, parte da valeta da 
rua de Alvarães; efetuou-se, com o apoio da Câmara Municipal, 

a beneficiação e regularização, com material resultante da 
escarificação betuminosa, do piso das ruas dos Pereiras e da 
Seara, assim como da rua do Lamoso, onde foram removidos 
alguns cabeços de pedra; procedeu-se ao melhoramento da rua 
do Rexio, tendo-se executado uma rede de água pluvial, ligada 
ao regato das Neves, e à sua pavimentação em cubo de granito, 
com o apoio dos SMSBVC; realizou-se o alargamento da rua das 
Areias, na propriedade da Sra. Ana Rodrigues Sousa e filhos, de 
Joaquim Sousa e de António Castro, a deslocação dos postes 
da EDP e a repavimentação total do arruamento em cubo de 
granito; executou-se o alargamento na rua Mestre Emídio Lima, 
nas propriedades dos senhores João Guimarães e Domingos 
Queirós, e a repavimentação deste troço e da rua das Carrascas, 
em cubo de granito. A autarquia agradece aos proprietários dos 
terrenos acima referidos, pela cedência, a título gracioso, do 
espaço para alargamento das referidas ruas.

Rua Mestre Emídio Lima Rua Mestre Emídio Lima - pavimentada

Rua das Carrascas Quelha do Lenha

Rua dos Pereiras Rua Abreu Teixeira
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Estão a decorrer na freguesia as obras relativas à 
empreitada do reforço da rede pública de abastecimento 
de água com instalação de um reservatório junto à Quinta 
da Portela, no acesso ao Monte de Roques, a cargo das 
Águas do Norte.

Trata-se de uma importante obra, nomeadamente para 
as freguesias deste lado da margem esquerda do Rio 
Lima, Vila de Punhe, Mujães e Barroselas, uma vez que 
se pretende com esta adutora, proveniente do Rio Lima, 
reforçar a rede pública actualmente explorada no Rio 
Neiva.

No âmbito desta empreitada encontra-se em curso a 
beneficiação da rua Abreu Teixeira, procedendo-se à 
substituição da calçada à portuguesa, em toda a sua 
extensão, por cubo de granito. Afirma-se o importante 
melhoramento desta artéria, uma vez que faz a ligação 
pelo interior da freguesia do lugar de Arques à rua da 
Portela (Igreja).

Decorreram as obras relativas à empreitada da Rede de 
Drenagem e Rede de Abastecimento de Água, 2.ª fase do 
lugar da Chasqueira, a cargo da Câmara Municipal através 
dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico. Nesta 
empreitada foram executados 1430 metros de rede de 
saneamento e 458 metros de rede de abastecimento de 
água, que abrangeram os seguintes arruamentos: rua das 
Areias, Rua de Santo António, Avenida da Igreja, Avenida 
Padre Júlio Cândido da Costa, parte da Rua da Portela, Rua 
Prof. Barros, Rua Devesa da Torre, Rua dos Plátanos e parte 
da Rua da Chasqueira. A par destas infraestruturas básicas, 
que visam melhorar a qualidade de vida da população, 
tivemos intervenções a nível de beneficiação de alguns 
dos pavimentos dos referidos arruamentos, entre as quais 
o alargamento e substituição da calçada à portuguesa, em 
bastante mal estado de conservação, da rua das Areias e da 
rua Devesa da Torre, por cubo de granito, e de um troço junto 
à sede do Grupo Juvenil.

A rua da Portela foi  pavimentada em betuminoso em toda a 
extensão intervencionada pelas referidas obras.

No sentido da promoção de um ambiente mais saudável, os 
SMSBVC têm em vigor uma campanha de adesão gratuita com 
o objectivo de todos se ligarem quer ao sistema de água quer ao 
sistema de saneamento.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

SANEAMENTO

REFORÇO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Rua das Areias Antes Em obras Concluída
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CRUZEIRO DO SENHOR DA SAÚDE
OBRAS DE RESTAURO

No presente ano de 2017 comemorou-se o bicentenário da edificação do 
Cruzeiro do Senhor da Saúde. 

Erigido por vontade popular, e por gente de Vila de Punhe, este monumento 
tem na sua raiz uma promessa feita ao Senhor da Saúde na medida em 
que protegeu a população local ao saque dos franceses, aquando da 2.ª 
Invasão Francesa ao nosso país. 

No âmbito do Programa Municipal “Valorizar o Património”, no mês 
de Março, procedeu-se a mais uma oportuna intervenção de restauro 
deste monumento, quer a nível de madeiramentos (com substituição 
do revestimento do beiral em madeira, das peças decorativas e forras 
diversas que se encontravam degradadas), a cargo da carpintaria de 
Samuel Pereira, quer da lavagem e pintura (lavagem do telhado e pedras; 
reparação e pintura da argamassa de cimento, dos cumes e beirado do 
telhado; aplicação de hidrófugo no telhado e nas colunas de granito; e 
pinturas da estrutura e do gradeamento metálico), pela empresa de 
pinturas de Daniel Campos, ambos de Vila de Punhe. 

O Cruzeiro do Senhor da Saúde tem mantido durante todos estes anos a 
chama do lampadário acesa, tarefa a cargo dos seus devotos, e a dignidade 
que o simboliza, e ao longo da sua história tem levado as indispensáveis 
obras de requalificação e de beneficiação sendo, no presente, um dos 
monumentos ex-libris da freguesia.

No sentido de rememorar esta efeméride foi estruturado um vasto 
programa comemorativo que teve lugar no mês de Junho.
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CRUZEIRO DO SENHOR DA SAÚDE
COMEMORAÇÕES

Após as obras de beneficiação e requalificação do Cruzeiro do Senhor da 
Saúde, deu-se início, no dia 3 de Junho, às comemorações do bicentenário 
da sua edificação. Assim, na sede do NFC, foi apresentado o livro “O Cruzeiro 
do Senhor da Saúde”, da autoria do Dr. Pe. Alípio Torres, uma exposição de 
fotografia e desenhos das escolas que visitaram o referido monumento, a 
palestra “Marca das Invasões Francesas no Alto Minho”, apresentada pelo 
prof. Gonçalo Maia Marques e o lançamento do Inteiro Postal e do Carimbo 
Comemorativo editado pelos CTT. Estiveram presentes na cerimónia o 
presidente da Câmara, Eng. José Maria Costa e a vereadora da Cultura, Dra. 
Maria José Guerreiro e demais população.

No dia de 10 de Junho, Dia de Portugal, realizou-se a 2.ª parte das 
comemorações. Durante a noite assistiu-se à representação da peça “Deus 
nos dê Saúde”, da autoria do nosso conterrâneo Carlos Quintas Neves, com 
a passagem de Romeiros, da Rainha Santa Isabel e das tropas napoleónicas 
a cavalo pelo Largo das Neves. Encerraram-se as comemorações com um 
reportório musical apropriado e excelentemente interpretado pela Banda 
Nova de Barroselas, que a todos os presentes deliciou.

Uma palavra de apreço e de gratidão para todos aqueles que, de uma forma 
ou de outra, contribuíram para o sucesso destas comemorações, muito 
especialmente a todos os parceiros, nomeadamente, aos participantes do 
projecto Idoso+Ativo, Núcleo Promotor do Auto da Floripes, Cantadeiras 
do Vale do Neiva, Banda Nova de Barroselas e Associação de Filatelia e 
Coleccionismo do Vale do Neiva.

De referir que o Cruzeiro do Senhor da Saúde, enquanto património cultural 
e histórico, é uma marca identitária da nossa comunidade, que nos compete 
preservar, promover e dinamizar. Soubemos honrar a herança do passado!

COMEMORAÇÕES NO DIA 3 DE JUNHO

COMEMORAÇÕES NO DIA 10 DE JUNHO
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+ Relvado Neves Futebol Clube

No dia 11 de Dezembro, 
foi feita a inauguração das 
obras de beneficiação e 
revitalização do relvado do 
N.F.C. Registou a presença 
do Vereador do Desporto 
e do Presidente da CMVC 
que declarou que vão ser 
construídos os novos balneários do clube para apoio à 
formação desportiva das camadas jovens.

+ Canto das Janeiras 

no Salão Nobre desta 
Autarquia, na manhã de 
domingo, dia 15 de janeiro, 
pelo Grupo de Janeiras 
“Luar das Neves” do CRCN. 

+ Inauguração da sede CRCN 

Realizada no dia 16 de julho na Rua Externato das Neves.

+ Grupo Juvenil de Vila de Punhe

No dia 11 de Junho, a Junta e a Câmara Municipal, representada 
pelo Eng. Vítor Lemos, marcaram presença na cerimónia da entrega 
dos prémios do 31º Grande Prémio de Atletismo do Grupo Juvenil. 
Parabenizamos a direção e atletas pelo sucesso da atividade.

No dia 1 de Agosto foi apresentado publicamente o projeto e 
assinado o protocolo para a construção de novas instalações do 
Grupo Juvenil de Vila de Punhe, entre a Câmara Municipal, Junta 
de Freguesia e respetiva coletividade. 

boletim informativo

ASSOCIAÇÕES

Visita do Secretário de Estado do Desporto e Juventude a 
Vila de Punhe, a 11 de Novembro, com dois pontos centrais: 
visita às obras da futura sede do CRCN; e inauguração de um 
topónimo dedicado a esta associação. 

+ III Rastreio de Saúde 

Desenvolvido pela FAJUVIC, com o apoio desta autarquia, 
realizou-se no Largo das Neves, a 29 de Outubro.

+ Conferência ‘O Futuro da Floresta’

Promovida pela Federação das Associações Juvenis de Viana 
do Castelo (FAJUVIC), decorreu a 19 de novembro, na sede 
da Junta de Freguesia, no sentido de esclarecer e debater as 
medidas que o governo propõe para reformar, valorizar e 
potenciar a floresta. Estiveram presentes: António Costa (J.F. 
de Vila de Punhe), José Maria Costa (C.M. de Viana do Castelo), 
Joaquim Barreto (Comissão Parlamentar de Agricultura 
e Mar), José Carpinteira (Assembleia da República), Ana 
Paula Vale (Escola Superior Agrária-IPVC), Fabíola Oliveira 
(Gabinete Técnico Florestal da C.M.), Joaquim Alonso (Escola 
Superior Agrária- IPVC) e Mariano Freitas (AFL).

+ VOTO DE FELICITAÇÕES

A Junta de Freguesia aprovou um Voto de 
Felicitações à Daniela Fernandes Miranda, campeã 
nacional de futebol de 9 Feminino Sub 19, em 
representação do Vilaverdense Futebol Clube, da 
Associação de Futebol de Braga que também foi 
homeageada na Gala do Desporto promovida pela 
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Assinatura do protocolo Entrega de prémios
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Numa iniciativa pioneira, a Junta de Freguesia “abriu as 
portas” ao compasso pascal, pela primeira vez, na Segunda-
feira de páscoa. De referir que esteve durante toda a manhã 
uma equipa de reportagem da RTP, emitindo alguns directos 
para a televisão (RTP3 e RTP1) no acompanhamento do 
compasso pascal pela freguesia.

A autarquia marcou presença nas cerimónias da Segunda-
feira de Páscoa no Largo das Neves, 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.

CERIMÓNIAS PASCAIS

PARÓQUIA DE VILA DE PUNHE

PÁROCO CATEQUESE

Entrada do novo pároco,  
Pe. Pablo Adriano de Brito 
Pereira de Lima, a 18 de 
setembro de 2016. 

Decorreu, no dia 9 de Abril, 
no Calvário de Arques a Via 
Sacra realizada pelos jovens da 
catequese da Paróquia de Vila 
de Punhe.

Voto de Pesar pelo falecimento do Reitor  Pe. David da Silva Monteiro:

No passado dia 4 de Abril de 2017, faleceu em Viana do Castelo, o Reitor Pe. David da 
Silva Monteiro, filho de Luís Dias Monteiro e de Maria Alves da Silva, nascido a 27 de 
Novembro de 1925 na freguesia de Moreira de Cónegos (Guimarães). Ordenado em 
8 de Julho de 1951 iniciou o múnus de coadjutor de Vila de Punhe a 6 de Novembro 
e a 30 de Junho de 1953 o cargo de pároco que desempenhou até Julho de 2009. 
Pela sua dedicação à paróquia, quer na parte religiosa, quer social, a Junta de 
Freguesia de Vila de Punhe vem expressar o seu pesar e a grande consternação pelo 
seu falecimento transmitindo a sua solidariedade a toda a sua família.

A autarquia esteve presente nas suas exéquias fúnebres cuja cerimónia foi presidida 
por D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo.

Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Franco da Costa

No passado dia 18 de Abril deste ano, faleceu o nosso conterrâneo que num gesto 
altruísta, juntamente com a sua esposa Maria de Jesus da Silva Ribeiro, havia 
ofertado à freguesia a antiga azenha localizada no Parque do Bonfim.  A Autarquia 
expressa o seu pesar e a grande consternação pelo seu falecimento transmitindo a 
sua solidariedade a toda a sua família.

VOTOS DE PESAR
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Dia dos avós

Comemorações do Cruzeiro Senhor Saúde

“Vencer a Idade com Saúde”

Visita à escola

Filme “Auto da Floripes”

Deco Informa

Piquenique no Parque do Bonfim

Passeio a Aveiro

Parque da Antela

Carnaval

Palestra: literacia e saúde

Baile das Colheitas

O programa Idoso+Ativo, da Junta de Freguesia,  
monitorizado 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:  

Participação :

+ no Baile das Colheitas para Idosos, realizado no dia 21 de 
Setembro, no salão paroquial da freguesia, 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 Palestras, como:

• “Literacia e Saúde - prevenção das incapacidades 
funcionais no envelhecimento”, orientada pela 
Fisioterapeuta Sandra Arantes, no dia 27 de Outubro, 
feita no âmbito do plano de ação da CSIF do Vale do 
Neiva e do CLDS 3G Viana Sul;

• “Envelhecer”, no dia 30 de Março, que, recorrendo a 
dinâmicas de desenvolvimento pessoal, tem o intuito 
de melhorar a qualidade de vida dos idosos, também 
dinamizada pela equipa do CLDS;

• “DECO INforma”, no dia 13 de Abril, promovida pela 
DECO (Associação de Defesa do Consumidor), um 
alerta sobre práticas enganosas e agressivas.

+ na projecção do filme acerca do Auto da Floripes;

+ no Desfile de Carnaval, no dia 24 de Fevereiro, 
acompanhados com os alunos da Escola EB1 de Vila de 
Punhe, saíram à rua para realizarem o seu Desfile até ao Largo 
das Neves aonde, juntamente com as crianças do Centro 
Social e Paroquial, festejaram, com muita alegria e animação, 
o Carnaval.

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

+ na visita à escola primária com convívio intergeracional

+ no passeio a Aveiro, no dia 5 de Maio, no qual usufruíram 
de uma viagem em barco típico “moliceiro”, da visita ao 
Museu Marítimo de Ílhavo (“Aquário dos Bacalhaus”), às lojas 
do Museu “Vista Alegre” e à praia da Costa Nova;

+ no piquenique, no dia 13 de Julho, no parque do Bonfim;

+ na comemoração do dia dos Avós, a 26 de Julho;  

+ nas assíduas atividades físicas, nas quais sempre paira a 
boa disposição e a criatividade em jogos, teatros (queima do 
Judas; comemoração do Bicentenário do Cruzeiro do Senhor 
da Saúde), etc.
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No âmbito do projeto Global Schools, 
subordinado ao tema “Desenvolvimento 
Sustentável”, a turma D, do 5.º ano, do 
Agrupamento de Escolas de Barroselas, 
visitou o Moinho do Inácio.

No dia 18 de maio, o 6ºC do Agrupamento 
de Escolas de Barroselas foi ao Largo das 
Neves procurar informações sobre a 
história do Cruzeiro do Senhor da Saúde.

«A história do Cruzeiro do Senhor da Saúde 
é contada aos alunos do 6ºC pelo  Sr Padre 
Alípio, de Vila de Punhe. 2017 é o ano em 
que o Cruzeiro completa 200 anos, e, a 3 
de junho do corrente ano, será inaugurada 

uma exposição que marca o início oficial 
das comemorações do bicentenário. “Um 
santo com muitos devotos!”, afirma o Sr. 
Padre Alípio com um sorriso na cara. Este 
cruzeiro foi construído porque foi feita 
uma promessa por algumas famílias em 
nome de todos os habitantes da freguesia; 
prometiam que construíam um cruzeiro 
naquele mesmo sítio, se nosso Senhor da 
Saúde fizesse com que as tropas francesas 
não viessem destruir esta terra. Pois, foi 
em 1809 na altura da 2ª Invasão francesa, o 
milagre aconteceu! E a promessa cumpriu-
-se!»

Beatriz Santos nº4 (6ºC)

Carnaval 

Os alunos da Escola Primária, do Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe e os 
participantes do programa Idoso+Ativo percorreram a freguesia, onde tiveram 
uns momentos de verdadeira alegria e de êxtase, bailando, no improvisado piso 
do Largo das Neves, ao som da música de carnaval.

Cruzeiro do Senhor da Saúde

No âmbito das comemorações do 
Bicentenário do Cruzeiro do Senhor da 
Saúde, os alunos da EB1 efetuaram-lhe 
uma visita e tiveram uma “aula ao ar livre” 
com o Sr. Pe Alípio Torres.

Dia Mundial da Criança

A 1 de Junho, no parque do Bonfim, 
os alunos festejaram com alegria o dia 
mundial da Criança.

Festa de Final de Ano letivo
no Moinho do Inácio 

No dia 23 de junho decorreu, no Moinho 
do Inácio, a festa de encerramento do 
ano escolar com a despedida dos alunos 
do 4º ano da EB1-VP.

O convívio entre os alunos, professores, 
pais e encarregados de educação 
foi vivido com bastante satisfação e 
entusiasmo.

ESCOLA EB1 DE VILA DE PUNHE

ESCOLA DE BARROSELAS
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homenagem ao prof. doutor cónego amadeu rodrigues torres
requalificação do espaço junto à capela do senhor dos passos

Por iniciativa da Junta de Freguesia 
e Câmara Municipal, no dia 1 de 
Julho, foi prestada uma mais que 
merecida homenagem ao maior vulto 
literário de Vila de Punhe, no ano em 
que celebraria os 60 de ordenação 
sacerdotal, com a publicação de uma 
breve Antologia Poética e a afixação 
de um busto em baixo relevo, obra 
da autoria da família Mendanha, de 
Forjães, num espaço requalificado que, 
por cedência gratuita do casal António 
Araújo e D. Rosa Félix Souto, se pôde 
anexar, com o assentimento do pároco 
Pe. Pablo, ao recinto da capela do 
Senhor dos Passos, na Avenida Pe. Júlio 
Cândido da Costa.

No ato, o senhor presidente da Câmara, 

Eng. José Maria Costa, esteve ladeado 
pelo vice-presidente, Eng. Vítor Lemos, 
pelo reitor da freguesia, Pe. Pablo Lima, 
Presidente da Junta, António Costa, e 
pelos padres Pe. José Lima e Pe. Alípio 
Torres, irmão do homenageado.

Saudada a avultada assistência, onde 
se encontravam a presidente da 
Assembleia de Freguesia, Presidentes da 
Junta, familiares e amigos do Prof. Doutor 
Cónego Amadeu Rodrigues Torres 
(Castro Gil), elementos das associações 
locais e outros conterrâneos, e entoado 
o hino da padroeira Santa Eulália, o 
Presidente da Junta, ao traçar um breve 
perfil do homenageado, adiantou que 
teve o condão de o conhecer de perto e 
que nele sempre admirou a conciliação 
da simplicidade com o profundo saber, 
facto que lhe granjeara entre as muitas 
distinções, a atribuição das medalhas de 
Cidadão de Mérito da Cidade de Viana 
do Castelo, em 1997, nos seus 50 Anos 
de Vida Literária, e a de Cidadão de 
Mérito de Vila de Punhe, em 2007, no 
Jubileu Sacerdotal.

De seguida, o Prof. Doutor José Silva 
Lima, num eloquente e bem trabalhado 
panegirico, estruturado na vasta obra 
académica e literária de Amadeu Torres, 
iniciada ainda quando estudante com 
o livro “O meu caminho é este” e “O 
Sonho de um Castelo”, que lhe valeu 
o prémio Nacional de poesia heroica, 
e lhe concedera prestígio, prémios 
e condecorações a nível nacional e 
internacional, divagou acerca do Homem 
religioso, culto, académico e dedicado à 
sua terra, à cidade e à pátria. 

Após a declamação de algumas poesias, 
o senhor Pe. Pablo lembrou o professor 
e poliglota amigo, humilde e simples, 
exemplo marcante para os alunos e 

ACONTECIMENTOS   INICIATIVAS

porta aberta aos diálogos francos e 
sinceros.

Coube ao senhor presidente da Câmara, ao 
dar por finda a homenagem, adiantar que 
Vila de Punhe, ao preservar a memória do 
Prof. Doutor Cónego Amadeu Rodrigues 
Torres, deve sentir-se orgulhosa de ter 
sido o berço de um dos maiores e ilustres 
vultos no campo literário, a nível nacional 
e mundial, como são comprovadoras as 
distinções e louvores que em vida lhe 
foram tributados.
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MOINHO DO INÁCIO

TRILHO DO CASTRO DE ROQUES

O Moinho do Inácio teve as portas 
abertas a todos os visitantes no fim-
de-semana de 7 e 8 de Abril, no 
âmbito do Dia Nacional dos Moinhos. 
Esta autarquia aderiu à iniciativa 
denominada “Moinhos Abertos 2017”, 
sendo um dos 350 moinhos inscritos 
na Rede Portuguesa de Moinhos.

No seguimento de obras de beneficiação, 
procedeu-se à colocação de iluminação 
pública.

No âmbito das Comemorações do Dia 
Europeu do Enoturismo, realizou-se 
no dia 12 de novembro de 2016, mais 
um percurso “Passos de Memória”, 
desta vez com o Trilho do Castro 
de Roques (PR19), localizado nas 
freguesias de Mujães, Vila Franca, Vila 
de Punhe e Subportela (concelho de 
Viana do Castelo) e integrado na Rede 
Municipal de Percursos Pedestres do 

Município. No final do Percurso, houve um almoço vínico 
(almoço volante), num solar (Quinta da Portela-Vila de Punhe) 
que o trilho atravessa.

Anteriormente fora realizada a limpeza dos acessos e a 
colocação de sinalética apropriada.

jardins e espaços de lazer verdes
PARQUE DO BONFIM

Este local, bastante atrativo, que proporciona condições para 
a realização de atividades ao ar livre e de aproveitamento 
para, quem quiser, se refrescar nas águas do ribeiro de Roques 
na época de Verão, foi alvo de algumas obras de beneficiação 
como:  a execução de uma rede pluvial, a construção de um 
murete com o objectivo de melhorar a segurança para quem 
frequenta o espaço, a colocação de aparelhos de manutenção 
física. 
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A vontade de viver a quadra natalícia foi o motivo pelo qual muitas 
pessoas passaram, no fim-de-semana de 17 e 18 de dezembro, 
pelo largo das Neves. A Junta de Freguesia, em parceria com 
o Núcleo Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto, criara e 
implementara um programa quer para as crianças e jovens, quer 
para os adultos e idosos. Do projeto do “Mercadinho de Natal”, 
reeditado pelo terceiro ano consecutivo, constaram:

– a “I Milha Santa Eulália”, no dia 10 de dezembro, no Largo das 

MERCADINHO DE NATAL

Neves, resultante da parceria do Grupo Juvenil de Vila de Punhe e 
Junta de Freguesia, na qual  participaram o Grupo Juvenil de Vila 
de Punhe, Associação Desportiva Darquense, Clube de Atletismo 
Olímpico Vianense, Qualiquímica e atletas em nome individual;

– um concerto de cantares natalícios, na noite de sexta-feira, 
dia 16 de dezembro, na Igreja Matriz de Vila de Punhe, pelas 
Cantadeiras do Vale do Neiva, Orquestra Musical da Banda de 
Escuteiros de Barroselas e Coral de Santa Eulália de Vila de Punhe;

– no sábado, dia 17 de dezembro, das muitas atividades que 
se sucederam, destacam-se: a animação musical ao vivo; a 
inauguração do presépio, obra que nasce do empenho de um 
Vilapunhense, Sr. Fernando Martins que lidera um grupo de 
voluntários sempre dispostos a engrandecer a representação do 
nascimento do Menino Jesus, e que há dez anos consecutivos 
tem lugar no Largo das Neves. Desta cerimónia não se alheou a 
população, devido ao significado que tem para todos. 

– no último dia, domingo, a chegada do Pai Natal que, de 
charrete, irrompeu pelo espaço para ocupar o seu lugar no 
cadeirão, privilegiou as dezenas de crianças que o seguiram 
com os rostos inundados de felicidade. 

Estes eventos visaram o fortalecimento do espírito natalício, 
a animação cultural, social e religiosa da freguesia, a 
dinamização da economia local, comprovada pelas várias 
barraquinhas com produtos à venda, desde os alimentares e 
os de artesanato aos de decoração.

ILUMINAÇÃO DE NATAL
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Apesar de agendada para as 21 horas 
do sábado, dia 24 de Setembro, a 
chuva que caíra obrigou a adiá-la para 
o domingo, dia 25.

Respeitando as atividade do programa, 
pelas 15 horas saíram os caminhantes 
do adro da igreja paroquial em direção 
ao Moinho do Inácio. 
Lá chegados, entre sorrisos e cantigas, 
desfolharam o milho, recordaram as 
antigas malhadas e o modo de fazer as 
medas de palha.
Concluíram esta ação com um 
abundante lanche (fêveras, assadas 
no local, água, vinho e licores), que a 
todos satisfez.
Estas atividades, despertando o 
interesse da comunidade, contribuem 
para que a mesma, em ambiente 
recreativo e de lazer, vá perpetuando 
as memórias agrícolas da terra.

Realizou-se no dia 13 de janeiro a 
7.ª edição da “Sexta-feira’13” com a  
“Queimada na Lagoa da Infia” que 
envolveu mais de 600 pessoas.

A caminhada noturna teve como 
destino a Lagoa da Infia que, depois de 
ter “nascido” da extração de caulinos, 
foi revitalizada e requalificada para a 
pesca desportiva de carpas, promovida 
pela APFC. 

O muito frio e o misticismo da sexta-
feira’13 não foram suficientes para 

amedrontar ou afugentar os participantes 
nem para estragar uma noite de festa. 

Na verdade, a alegria, a boa disposição e 
o convívio foram palavras de ordem que 
o céu bem estrelado testemunhou.

Ao longo da caminhada os participantes 
foram surpreendidos com momentos 
hilariantes de terror, que foram 
protagonizados pelos menos jovens 
(“Idoso+Ativo”) e por diversos 
adolescentes locais. 

Chegados à Lagoa da Infia, e já com 
umas “broas de sangue” (compota de 
morango) no “papo” e muita animação à 
mistura, aludiu-se ao falso ídolo Bezerro 
para, depois da habitual e contagiante 
coreografia do “Luar’13”, se dissipar 
nas cinzas do fogo. Para terminar, o 
“pregador”, depois de “aportar” de bote, 
fez o tradicional esconjuro acompanhado 
da queimada galega para afugentar 
todos os males e nos proteger até à 
próxima sexta-feira’13.

Organizada pela Junta de Freguesia 
de Vila de Punhe com o apoio do 
Núcleo Promotor do Auto da Floripes 
5 de Agosto, a iniciativa procurou dar a 
conhecer mais um elemento patrimonial 
da comunidade, permitindo, assim, que 
num ambiente de convívio e misticismo 
irónico, se junte aventura e cultura.

3.ª desfolhada 16 ª Moinho do inácio

queimada na lagoa da infia
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IV mostra de sabores e artesanato e
7º encontro de teatro popular do noroeste peninsular 2017

A Junta de Freguesia de Vila de Punhe, em parceria com várias 
entidades locais, realizou, no dia 15 de Julho, no Largo das Neves, a 
IV Mostra de Sabores e Artesanato com o intuito de proporcionar um 
contacto entre os artesãos e a população, permitindo a divulgação e 
valorização dos produtos locais tais como pão, doces regionais, mel 
e compotas, fumeiro, vinhos, gastronomia regional, velas aromáticas 
e bijuteria.

Do programa do evento constaram diversificadas atividades: 
concertinas, fitness, bombos; a representação da peça “Auto da 
Floripes de Palmo e Meio” (com as crianças do CSPVP); um jantar 
solidário (rojões com arroz e batata frita, salada e caldo verde) 
revertendo a receita a favor do Centro Social e Paroquial de Vila de 
Punhe; e, ainda, variadas manifestações de teatro popular, com a 
presença de grupos de Espanha (Galiza) (os “Folión Os Viticultores”, de 
Vilamartin Valdeorra; “Moro Y Cristiano de Mouriscados”, de Mondariz; 
“Pandereteiras de Mouriscados”; “Dança das Espadas e Penlas de 
Redondela”, de Pontevedra; “Danzas dos Cobres – Madames y Galáns”, 
de Cobres – Pontevedra) e de Portugal (as “Pauliteiras de Malhadas”, 
de Miranda do Douro), incluídas na 7ª edição do Eixpressões – 
Encontro de Teatro Popular do Noroeste Peninsular, cujo projeto é 
desenvolvido e implementado pelo Núcleo Promotor do Auto da 
Floripes com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.

No dia 15 de Abril, 
Sábado de Aleluia, 
teve lugar a quarta 
edição da “Queimada 
do Judas”, no Largo 
das Neves. 

Do programa constou 
um concerto musical 
na Capela da Senhora 
das Neves com o 
grupo “Contraponto”, 
o cortejo fúnebre, a 
leitura do testamento, 
o esconjuro, a queima 
do Judas, finalizando-

se a noite com a tradicional queimada galega. 

Nesta atividade contamos com a participação de vários 
parceiros entre os quais as Cantadeiras do Vale do Neiva e 
as jovens do Luar 13’.

 Tratou-se de uma organização conjunta entre o Núcleo 
Promotor do Auto da Floripes e as três Juntas que partilham 
o lugar das Neves.

queimada do judas
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“As comunidades e o desenvolvimento de 
base local”, que teve como oradores Dr. 
Carlos Miguel (Secretário de Estado das 
Autarquias Locais), Prof. Ricardo Bento e 
Prof. Rio Fernandes. 

A 16 de Junho, no Mosteiro Beneditino 
de Carvoeiro, na 3.ª sessão do referido  
programa sob o tema “Caminhos 
de Santiago: vivências, contextos e 
perspectivas”, com as presenças de Joel 
Cleto, historiador, professor universitário 
e apresentador do programa de televisão 
“Caminhos da História”, do Porto Canal, 
Xerardo Pereiro, docente da UTAD e Pe. 
César Maciel, presidente da Associação dos 
Caminhos de Santiago de Viana do Castelo.

As Jornadas Culturais N-Cooltura são 
organizadas pelas Juntas de Freguesia de 
Vila de Punhe, de Mujães e da União de 
Barroselas e Carvoeiro, contando com a 
colaboração do Núcleo Promotor do Auto 
da Floripes 05 de Agosto.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

n-cooltura

No dia 27 de Maio, na sede do Neves 
Futebol Clube, edifício pertencente a 
esta autarquia, realizou-se a 2.ª sessão 
do programa deste ano das jornadas 
culturais N-Cooltura, sob o tema “A Cultura 
Popular: Sentidos e Lugares”, moderada 
pelo comediante do Auto da Floripes, 
Luís Franco, teve as participações de 
Domingos da Calçada, da freguesia de 
Durrães, memorialista e contista, com 
vasta produção literária; do Padre Fontes, 
de Montalegre, historiador e dinamizador 
da cultura popular das terras de Barroso, 
mentor do congresso de Medicina Popular 
de Vilar de Perdizes e das míticas Sextas-
Feiras 13’ da vila de Montalegre; e do 
professor Álvaro Campelo, investigador, 
antropólogo, autor de dezenas de artigos 
em revistas especializadas. Os presentes 
tiveram a oportunidade de partilhar 
mais um momento de aprendizagem, de 
conhecimentos e de experiências. A sessão 
culminou com o preparo de uma queimada 
galega e leitura de esconjuro pelo Padre 
Fontes, junto ao cruzeiro do Senhor da 
Saúde em plena comemoração do seu 
bicentenário.

***

No âmbito do projeto N-Cooltura, a 
autarquia marcou presença, a 1 de Abril, 
no colóquio desenvolvido na sede da 
Junta de Freguesia de Mujães sob o tema 

arraiais

Com o apoio da Junta, realizou-se, no dia 5 de Novembro,  o magusto/
convívio no Largo do Cruzeirinho, em Milhões.

Festejou-se, no dia 23 de Junho, o S. João no Lugar do Outrelo, organizado 
pelos moradores, e no dia 24, no Largo das Neves, ao cuidado da Comissão 
das festas das Neves.

FESTAS LOCAIS

Festas de Vila de Punhe

Festas das Neves
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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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