EDIÇÃO ANUAL N#12

AGOSTO 2020

INFOMAIL

Terra de Canteiros
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE
EDITORIAL
A Autarquia Vilapunhense, de acordo com as Competências que
lhe estão atribuídas, desenvolveu, durante o ano, a sua atividade
nas mais diversas áreas, obedecendo aos compromissos eleitorais
assumidos. Assim, no seguimento de muitos dos objetivos
que vinham a ser perseguidos, realçamos o prolongamento do
saneamento no lugar de Arques, a construção da sede do Grupo
Juvenil, a criação do Museu do Mel e Caulino, a beneficiação
da rede viária, entre outras actividades recreativas e
culturais.
Todavia, no mês de março, a nossa comunidade, devido
à situação de emergência de saúde pública provocada
pela doença Covid-19, vivenciou momentos nunca
antes experienciados.
O Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de
18 de março, determinou o estado de emergência em
Portugal, situação que exigiu a aplicação de medidas
extraordinárias e de caráter urgente de restrição de
direitos e liberdade, incidindo, designadamente, sobre
a matéria da circulação na via pública, regulando
a prossecução de tarefas e funções essenciais à
sobrevivência, as deslocações por motivos de saúde,
o funcionamento da sociedade em geral, bem como o
exercício de funções profissionais a partir do domicílio.
Neste sentido, e atendendo a que os contactos entre
pessoas constituem forte veículo de contágio e de
propagação do vírus, foram estabelecidas regras
aplicáveis ao funcionamento ou suspensão de
determinados tipos de instalações, estabelecimentos e
atividades, o executivo Vilapunhense, como medida de
prevenção e contenção da propagação do Coronavírus
e em defesa da saúde pública e proteção de cada
indivíduo, deliberou, relativamente ao funcionamento
da Secretaria, prestar somente os serviços mínimos,
privilegiando os contactos digitais ou telefónicos;
proceder ao encerramento do Parque Infantil e do
Polidesportivo, e, numa primeira fase, à adoção de medidas
de contenção e prevenção no Cemitério, seguindo-se o seu
encerramento.
Ainda na sequência das orientações da DGS e do plano
de contingência do Município de Viana do Castelo, o qual
recomendava a suspensão/cancelamento de todos os eventos
recreativos, desportivos, culturais e religiosos que implicassem
a utilização de espaço público e equipamentos das freguesias,
ficaram suspensas todas as atividades (Caminhada Noturna,
Queimada do Judas, compasso Pascal, entre outras), inclusive as
do Projeto Idoso+Ativo (aulas semanais, piscina e passeio sénior
a Melgaço).
Esta pandemia exigiu uma nova medida que colmatasse qualquer
necessidade que surgisse na população mais vulnerável da nossa
comunidade. Por isso, a Autarquia associou-se ao Centro Social
e Paroquial de Vila de Punhe, no sentido de adquirir diverso
equipamento de proteção individual, tendo em vista proteger

tanto funcionários como utentes da instituição que manteve
a sua ação do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), e de apoiar
todos aqueles que não tivessem retaguarda familiar suficiente
para resolver situações quotidianas (tais como aquisição de bens
essenciais, deslocações à farmácia, aos correios, etc), realizando
essas atividades por eles. Além disso, percebendo a dificuldade
que algumas pessoas, sobretudo os que englobam grupos

de riscos (idosos, grávidas, pessoas com doenças crónicas,
etc) pudessem ter na aquisição de máscaras de proteção para
acesso aos serviços públicos, como centros de saúde e unidades
hospitalares, disponibilizou kits com este material, através da
entrega ao domicílio, mediante pedido prévio. Este processo
de entrega do material foi a opção possível de forma a evitar o
desrespeito pelo determinado nas regras do confinamento. No
total, foram distribuídas 1400 máscaras, das quais 500 adquiridas
pela Junta de Freguesia e 900 disponibilizadas pela Câmara
Municipal.
Uma palavra de apreço a toda a população que, de uma
forma generalizada, se mostrou responsável e cumpridora das
recomendações da DGS no sentido de combater a pandemia
da Covid-19 e um agradecimento aos nossos funcionários que,
apesar da situação, asseguraram os serviços mínimos na gestão
e manutenção corrente da freguesia.
O futuro traz-nos esperança...ficaremos todos bem!
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ESCOLA EB1 DE VILA DE PUNHE
A Junta de Freguesia, no seguimento das suas competências,
tem dotado a Escola Primária com melhores condições para os
alunos, professores e colaboradores, e mantendo a sua ação de
proximidade, destaca as seguintes iniciativas e atividades:
• visita à EB1 Vila de Punhe, no âmbito da abertura do ano
escolar;
• Desfolhada no recinto escolar, no dia 3 de outubro;
• aula sobre património local, no Largo das Neves, com
a colaboração do Sr. Padre Alípio Torres, no dia 15 de
novembro;

• distribuição do Postal de Natal;
• cântico das Janeiras, pelas ruas da freguesia;
• participação no desfile de Carnaval e festejos, no Largo das

Neves, com as crianças do CSPVP e com os participantes
do projeto Idoso+Ativo;
Do mesmo modo, a autarquia também tem mantido uma
presença regular nas actividades do Centro Social e Paroquial de
Vila de Punhe, correspondendo aos convites para comparecer
nas festas da instituição, nomeadamente na de Natal.

OS ALUNOS NO MUNDO DA APICULTURA
A 28 de fevereiro, os alunos e professores da EB1-VP, a
convite da Junta de Freguesia e no âmbito do projeto
Geoparque Litoral de Viana do Castelo, financiado pelo
Norte 2020, realizaram uma visita guiada pelo mundo
da apicultura, das abelhas e do mel.
O professor Paulo Garrido, como apicultor local,
com uma palestra nas instalações da escola EB1,
estimulou a população juvenil a conhecer um
pouco mais dos segredos da abelha do mel (Apis
mellifera), a importância da polinização, as flores mais
relevantes que as abelhas escolhem para produzirem
o saboroso mel, o seu processo de produção, os
tipos de méis existentes na nossa região e a vida das
abelhas no interior da colmeia. Com o objetivo de
visitar as abelhas e provar o seu mel, seguiram numa
caminhada ao apiário situado na encosta do monte
de Roques. Após uma breve abordagem histórica dos
equipamentos e tipos de colmeias e cortiços utilizados
pelos apicultores, os alunos para se sentirem na pele
de um apicultor, vestiram o equipamento de proteção
e dirigiram-se ao apiário para visitar o interior das casas
das abelhas – as colmeias.
No momento da abertura da colmeia e rodeados de
abelhas que circundavam as máscaras de proteção, o
grupo de pequenos e curiosos apicultores não resistiu
à pergunta “Onde está a rainha?”. Obviamente, no meio
de milhares de obreiras e de centenas de zangãos, não
foi fácil encontrar a rainha, ou abelha-mestra, mas com
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alguma paciência lá se descobriu a famosa, rodeada das suas abelhas
amas passeando sobre os seus favos de criação. Também verificaram
que o pólen é a fonte de alimento da criação e que a rainha só come
geleia real e ainda que os zangãos não picam.
Esta experiência não poderia terminar sem uma merecida degustação
de mel dando energia para a viagem de regresso à escola pelo que se
deixa um agradecimento especial à casa das Bétulas pela gentileza e
disponibilidade demonstrada.
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PROJETO IDOSO ATIVO
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 «Sénior+Ativo», da Câmara
Municipal, pode usufruir, também, de aulas de hidroginástica
na piscina de Barroselas e de convívios de âmbito concelhio.
Destacamos algumas das atividades onde, ao longo do ano,
tomaram parte:
• no Baile Sénior, na sede do CRCN, a 18 de setembro;
• na Desfolhada no Moinho do Inácio, a 22 de
setembro;
• no Dia Internacional do Idoso, na piscina de
Barroselas, a 1 de outubro;
• na Desfolhada na escola primária, a 3 de outubro;
• na Semana Europeia do Desporto, em Viana do
Castelo, a 3 de outubro, com a coordenação da
Beactive;
• na Queimada em Roques, a 13 de outubro;

• no Magusto, no Largo do Cruzeirinho, a 26 de outubro;
• no Halloween, a 31 de outubro;
• na Queimada no Mercadinho, no Largo das Neves, a 13 de
dezembro;
• na apresentação do projeto de cariz social “Ambulance for
Hearts”, a 13 de fevereiro;
• no Desfile de Carnaval até ao Largo das Neves, a 21 de fevereiro,
juntamente com os alunos da Escola Primária e crianças do
Centro Social e Paroquial;

Devido à situação de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19,
as atividades, no âmbito do Projeto Idoso+Ativo, ficaram temporariamente suspensas até nova
orientação.
Neste sentido, o passeio sénior, agendado para 1 de maio, à vila de Melgaço, com previsão de saída
às 7h30, do Largo das Neves, e chegada, ao mesmo local, às 20h00, com o itinerário: Vila de Punhe Ponte da Barca - Lindoso - Termas Romanas de Bande (Galiza-Espanha) - Melgaço (Espaço Memória e
Fronteira (museu) e passagem pela Festa do Alvarinho e do Fumeiro) - Vila de Punhe, teve também de
ser cancelado.

4º MAGUSTO

LARGO DO CRUZEIRINHO
(MILHÕES)

A fim de festejar o Dia de São Martinho, o Grupo de Amigos de
Milhões, com o apoio da Autarquia de Vila de Punhe, organizou,
uma vez mais, o convívio do dia de S. Martinho, no dia 26 de
outubro, no Largo do Cruzeirinho (Milhões).
Nesta confraternização, aberta a toda a comunidade, ao som da
música popular, que proporcionou momentos de alegria e boa
disposição, foram ofertadas as tradicionais castanhas assadas.
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AMBIENTE
TRILHO CASTRO DE ROQUES - CAMINHADA "PASSOS DE MEMÓRIA"
Com saída do Largo das Neves, realizou-se a 19 de outubro mais um percurso “Passos
de Memória”, desta vez com o Trilho do Castro de Roques (PR19), que, uma distância
de 13.4 Km, percorre as Freguesias de Vila de Punhe, Vila Franca, Subportela e Mujães
revelando a riqueza paisagística, ecológica e cultural das mesmas.
Integrado na Rede Municipal de Percursos Pedestres do Município, os percursos,
além de promover o exercício físico, são um excelente modo de conhecer locais
com paisagens deslumbrantes e o património cultural e natural da freguesia (como
Igreja e Capelas, Castro de Roques e Balneário Castrejo, Boca da Serpe, Quintas e
Miradouros).

VILA DE PUNHE E ALVARÃES UNEM-SE A FAVOR DO AMBIENTE
No dia 24 de abril as autarquias de Vila de Punhe e Alvarães procederam, com o apoio do
município vianense, a uma ação de limpeza tendo em vista a remoção e recolha de monstros
domésticos (sofás, colchões, móveis, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre outros) que,
inconscientemente e de forma inadvertida, foram depositados nas bermas dos caminhos
vicinais que atravessam estas duas autarquias.
A atividade, realizada pelos funcionários de cada autarquia, pretendeu restituir as condições
de salubridade dos espaços naturais, a sua recuperação estética e ecológica e, ainda, alertar os
cidadãos para a falta de civismo destes despejos indevidos. Aproveitamos para relembrar que a
população pode solicitar aos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo a sua recolha, que é
feita de forma gratuita ao domicílio, através do contacto 258
248 100.
Nesse dia, tivemos a presença do vereador do Ambiente,
Ricardo Carvalhido, que louvou este tipo de ação que visa
essencialmente promover e valorizar a paisagem natural do
nosso território.
No âmbito dos seus projetos relacionados com o ambiente
e biodiversidade, as autarquias envolvidas têm desenvolvido
um importante conjunto de iniciativas tendo em vista a
preservação e conservação dos valores naturais do território.
A natureza, sendo uma componente essencial para o garante
da qualidade de vida do ser humano, urge ser protegida e
conservada. A defesa do ambiente e dos recursos naturais
cabe a cada cidadão.
Assim, pretendemos que a população colabore para que
tenhamos a freguesia mais limpa e asseada, usufruindo todos
de uma paisagem e de um ambiente mais protegidos.

PODA DE ÁRVORES
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Foi efetuada a poda dos plátanos do recinto da escola
primária, com o apoio dos serviços camarários.
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JARDINS E ESPAÇOS
DE LAZER VERDES
Locais bastante atrativos para lazer, que proporcionam
boas condições para realização de atividades ao ar livre
(passeios, manutenção física, piqueniques, etc).
Calvário de Arques

Fonte de Outrelo

Moinho do Inácio

Parque do Bonfim

Caminho junto ao Moinho do Inácio

ÁREA SOCIAL
Caixa
solidária
A Autarquia de Vila de Punhe também aderiu à
iniciativa da Caixa Solidária, proposta por Inês
Pereira, estudante do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, que a colocou na Mesa dos
Três Abades, no Largo das Neves.

REUNIÕES MENSAIS
COM A CISF

Contando com a participação das Juntas de Freguesia e de agentes económicos,
académicos, sociais, desportivos e culturais locais, a Comissão Social Interfreguesias reune,
mensalmente, no sentido de sinalizar as situações mais graves de Pobreza e Exclusão
Social existentes; caracterizar e priorizar os actuais problemas sociais locais e identificar
os recursos e as potencialidades existentes; encaminhar para o CLAS os problemas que
excedam a capacidade dos recursos da Freguesia, propondo as soluções mais adequadas;
e promover mecanismos de rentabilização dos recursos existentes na Freguesia.

PROJETO
COMÉRCIO
SEGURO
De forma a garantir que todos os negócios estão a cumprir todas as recomendações de prevenção da Covid-19, lançadas pela
DGS, o Vereador Luís Nobre e o Presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo, Manuel Cunha Júnior, estiveram em
Vila de Punhe para promover, em conjunto com o Presidente da Junta, António Costa, a iniciativa “Comércio Seguro” e Comércio
Local, através da distribuição de “kits” do projeto “Comércio Seguro”.
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EVENTOS
CORTEJO FESTA DA AGONIA
Em data comemorativa dos 60 anos da conclusão da edificação Templo
de Santa Luzia, a autarquia colaborou, no cortejo Histórico-Etnográfico
da Romaria da Senhora da Agonia, com a cedência do trator da Junta;
com a participação de um grupo de jovens e das Cantadeiras do Vale
do Neiva, que desfilaram como figurantes; no carro alusivo à visita de
D. Manuel II ao Monte de Santa Luzia; e, de forma a evocar a memória
de todas as pessoas que estiveram ligadas à construção do Templo,
no carro alegórico representativo de todos os pedreiros do concelho,
muitos de Vila de Punhe, entre os quais o mestre Emídio Pereira Lima.
Salienta-se a homenagem de dois vilapunhenses que trabalharam na
conclusão dos trabalhos do templo, António Barros da Silva e Manuel
Rodrigues da Costa (entretanto falecido em setembro de 2019).

FILATELIA
Presença, a 2 de outubro de 2019, na sessão solene de
inauguração da Exposição Internacional “Atlantic–Alpen
Adria, rumo aos 500 anos do correio em Portugal”,
organizada pela Federação Portuguesa de Filatelia, com
a cooperação da Associação de Filatelia e Coleccionismo
do Vale do Neiva, da autarquia Vianense e dos CTT, que
decorreu de 1 a 6 de Outubro, no Centro Cultural de
Viana do Castelo, e contou com coleções filatélicas de
elevado nível de Portugal, Áustria, Croácia, Eslovénia,
Hungria e Itália.

JORNAL AMANHECER DAS NEVES
COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO
No âmbito da celebração do
40.º aniversário do lançamento
do primeiro número do
jornal Amanhecer das Neves,
o presidente da Junta de
Freguesia marcou presença,
no dia 7 de dezembro, na
sessão solene da abertura com
a inauguração do carimbo
comemorativo, e, a 22 de
fevereiro, no encerramento das
comemorações, com o Jantar
de Gala, no qual, a Autarquia
foi reconhecida pelo apoio
sempre demonstrado a esta
instituição.

6

Inauguração do carimbo

Jantar de Gala

Jantar de Gala

(fotos Jornal Amanhecer das Neves)
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GALA DE DESPORTO 2020 - ATLETAS DE VILA DE PUNHE
A 4.ª Gala do Desporto, “Viana’20”, realizada no dia 24 de janeiro,
foi o evento que reconheceu e homenageou, publicamente, o
esforço e a dedicação dos atletas vianenses que alcançaram o
título de campeão nacional e dos que chegaram aos pódios de
provas internacionais, e também, dirigentes, técnicos, clubes
e associações que mais se notabilizaram no desempenho das
suas funções desportivas.
Neste acontecimento, promovido pela Câmara Municipal
de Viana do Castelo, que serviu, igualmente, para publicitar
a candidatura desta a Cidade Europeia do Desporto 2022 e
para receber a distinção de Cidade Amiga do Desporto, foram
agraciados 144 atletas campeões nacionais dos quais 3 são
naturais ou militam em clubes vilapunhenses.
A atleta júnior Francisca Silva Barros Miranda Lima, em
representação do Clube Náutico de Ponte de Lima, é campeã
nacional de velocidade, canoagem K4 500m, e vencedora da
Taça de Portugal de maratonas K1; a atleta veterana do Grupo
Juvenil de Vila de Punhe, Fátima Dantas, é campeã nacional
dos 5000m e dos 3000m em pista coberta; e o atleta iniciado
do Centro Recreativo e Cultural das Neves, Rodrigo Peixoto, é
campeão nacional escolar de ténis de mesa, pares misto, em
representação do Agrupamento de Escolas de Santa Maria

Maior. Estes títulos alcançados referem-se à época desportiva 2018/2019.
A autarquia de Vila de Punhe saúda todos os desportistas das nossas
coletividades que participam nas várias modalidades e foram
homenageados na referida Gala do Desporto 2020.

CIDADÃO DE MÉRITO
DE VIANA DO CASTELO
No âmbito das comemorações do 172º aniversário da elevação de Viana do
Castelo a Cidade, pela rainha D. Maria II, a Câmara Municipal, distinguiu, no dia
20 de janeiro de 2020, como Cidadão de Mérito:
• o comediante Joaquim Araújo Frutuoso Pereira - nascido a 3 de janeiro
de 1948, na freguesia de Moreira - Ponte de Lima, que representa o Auto da
Floripes há mais de 50 anos, tendo a sua estreia a 5 de agosto de 1965 como
soldado cristão, e, actua, há mais de 30 anos no papel de Almirante Balaão.
Viveu vários anos na rua Matias Santos, em Vila de Punhe, e, atualmente,
reside perto das antigas instalações do Externato das Neves.
• e, a título póstumo, Manuel Geraz Ribeiro (f. 2001) - nascido a 5 de junho
de 1953, em Vila de Punhe, que após concluir o Curso Superior de Teatro
na ESAP, participara em vários espetáculos das companhias portuenses
«Teatro Experimental do Porto e Seiva Trupe», fora um dos fundadores
do Teatro do Noroeste em Viana do Castelo (desenvolvendo uma intensa
atividade como ator e encenador), e professor de Expressão Dramática na
Escola Superior de Educação.

FOGUEIRA DE NATAL
Promovida pelo Lenhadores do Largo realizou-se, no dia 28 de dezembro, no Largo das Neves,
mais uma edição da Fogueira de Natal, que, este ano, teve reportagem televisiva no Jornal da
Noite da SIC. A Câmara Municipal fez-se representar pelo vereador Luís Nobre.
À noite, no brinde com os autarcas que partilham o lugar das Neves, a Autarquia fez-se representar
pelo seu executivo.
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QUEIMADA EM ROQUES
Apesar de ter sido agendada para sexta-feira, dia 13 de Setembro,
devido ao período crítico de altas temperaturas e risco de
incêndio elevado, teve de ser adiada e realizou-se, no dia 11 de
outubro, a XI edição da “Sexta-feira13 Queimada”, denominada
“Queimada em Roques”. Com o ponto de partida dos adros
das igrejas paroquiais de Vila de Punhe, Mujães, Vila Franca e
Subportela, foram mais de 600 participantes que caminharam
até ao Castro de Roques para uma iniciativa profundamente
popular.
Numa noite já de outono, mas agradável e convidativa, o
percurso passou pelas diversas ruas e caminhos das freguesias
envolvidas. Depois dos ruidosos bombos e das jovens do
“Luar’13” com as suas coreografias, ouviu-se o satírico esconjuro
e serviu-se a aconchegante queimada galega. Houve, ainda,
comes e bebes para apoiar o associativismo de Vila Franca.
Sempre com o propósito de valorizar o património local, a
caminhada permitiu uma vista fabulosa sobre o vale do Lima,
bem como o contacto com o Castro de Roques.
As autarquias (Vila de Punhe, Mujães, Vila Franca e União de
Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã), o Núcleo
Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto e os demais parceiros
uniram-se para trabalhar em conjunto e comprovaram que
é viável, com bons resultados, melhorar a oferta cultural,
trabalhar em cooperação e promover a participação das
pessoas e das instituições. São estas iniciativas reconhecidas
que proporcionam o convívio, a coesão e cooperação, como
também hábitos saudáveis e uma necessária sensibilização para
o património natural e cultural da nossa região.

QUEIMADA NO MERCADINHO
Com o frio e a chuva já de Inverno e com o Natal à porta,
chegou a última sexta-feira’13 do ano 2019. Já em ambiente
natalício e de transição para o novo ano, fez-se o último
esconjuro que, por um lado, afugentou as maleitas e
infortúnios de 2019 e, por outro, impedirá, por certo, que as
mesmas transitem para o ano 2020.
Com o ponto de partida do adro da igreja paroquial de Vila de
Punhe, os participantes caminharam até ao Largo das Neves
onde se realizou o Mercadinho de Natal. Com muita e variada
animação ao longo do percurso, a caminhada terminou com
uma exibição popular que incluiu coreografias, esconjuro e
queimada galega. O percurso passou pelas diversas ruas e
caminhos da freguesia vilapunhense.
Apesar da chuva e do frio condicionarem a iniciativa, a
mesma não se deixou de realizar nem os participantes
ficaram desiludidos ao saírem do conforto das suas casas
para participarem numa atividade carregada de convívio,
misticismo, aventura e cultura.
Esta iniciativa denominada de "Queimada no Mercadinho",
foi a XII edição e vem no seguimento das várias organizadas
no âmbito da “Sexta-feira’13 Queimada”.
A autarquia, bem como os demais parceiros, revelaram que
é viável melhorar a oferta cultural, trabalhar em cooperação
e promover a participação das pessoas e das instituições.
O "Luar'13", o projeto "Idoso + Ativo" e as Cantadeiras do
Vale do Neiva voltaram, com o mesmo empenho e num
cruzamento de gerações, a participar na animação e na
coreografia.
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DESFOLHADA NO MOINHO DO INÁCIO
A Junta de Freguesia de Vila de Punhe organizou, no dia 22 de
setembro, a “Desfolhada’19” que teve como palco o terreno
anexo ao Moinho do Inácio, o qual havia sido alvo de obras de
melhoramento e embelezamento, com a plantação dos mais
variados tipos de árvores silvestres e frutícolas, ao longo da faixa
de terreno contigua ao ribeiro de Roques.
Quando os milheiros ficaram à mercê das mãos das dezenas
de pessoas, que os rodearam, despontou a alegria que uma
desfolhada oferece. Tirados os folhelhos das espigas, em busca de
uma vermelha, e levadas a cesto para a eira, iniciou-se a malhada. A
animação foi assegurada pelas Cantadeiras do Vale do Neiva e pelo
Grupo “Concertinas Foz do Lima”.
Após tão grande lida, os participantes tiveram direito à merenda
ofertada pela Organização.
Não quis deixar de participar neste evento de revivalismo
tradicional a Câmara Municipal e, para tal, fez-se representar, pelo
seu vereador Luís Nobre.
A organização conseguiu, mais uma vez, levar os participantes a
experimentarem ou relembrarem, com êxito, a desfolhada e as
suas variadas tarefas, em ambiente de confraternização e alegria.

MERCADINHO DE NATAL
O espírito natalício é fortalecido não só quando partilhado entre os
entes queridos mas também quando experimentado socialmente,
o que veio a acontecer, sobejamente, nesta quadra religiosa, em
Vila de Punhe, pois esteve à disposição de todos um grande
programa de eventos.
A realização da 6.ª edição do Mercadinho de Natal, no Largo das
Neves, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, foi o ponto de referência
para a concretização das iniciativas do programa cujo objetivo
principal passa pela animação natalícia na freguesia, promoção do
comércio local e confraternização entre toda a comunidade.
Como o dia 13 calhou numa sexta-feira, houve o mote para mais
uma queimada que principiou com uma caminhada noturna,
seguindo-se o esconjuro, e terminando com a oferta da queimada
aos participantes. No dia 14, sábado, o polidesportivo de Vila
de Punhe recebeu o torneio de futebol inter lugares. Seguiu-se
a implementação de um vasto conjunto de iniciativas, como: a
Cantata de Natal, com as crianças do Centro Social e Paroquial de
Vila de Punhe, fitness e atuação de grupos de concertinas. No final
da tarde, houve o lançamento de um carimbo comemorativo dos
CTT alusivo à 13.ª edição do Presépio. O programa do dia terminou
com a oferta de um lanche. No dia 15, domingo e último dia do
Mercadinho, o largo das Neves foi o palco da partida e chegada dos
atletas das sete equipas inscritas, que cumpriram os 1609 metros
da IV Milha Santa Eulália. Para a tarde, estava prevista a chegada
do Pai Natal com brindes para as crianças. Todavia, porque as
condições climáticas estiveram adversas, agendara-se a sua vinda
para o último domingo de dezembro, dia 28, antecedendo a
Fogueira de Natal.
Estas atividades, promovidas pela Junta de Freguesia de Vila de

Punhe, em parceria com o Núcleo Promotor do Auto da Floripes 5 de
Agosto, realçaram os belos momentos de convívio vividos por Vila de
Punhe e pela sua gente.
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LANÇAMENTO DO POSTAL E CARIMBO COMEMORATIVO
A 14 de dezembro de 2019 foi inaugurado o carimbo comemorativo
da 13.ª Edição do Presépio, no Largo das Neves, emitido pelos Correios
de Portugal (CTT), acompanhado pelo respetivo postal ilustrado. Nesta
iniciativa da autarquia de Vila de Punhe, inserida na programação
do Mercadinho de Natal, e resultante da parceria com a Associação
de Filatelia e Colecionismo do Vale do Neiva, estiveram presentes a
vereadora Dra. Carlota Borges, em representação do município, e o
antropólogo Doutor Álvaro Campelo.
O Presidente da Junta, António Costa, iniciou a sessão afirmando, em
traços gerais, que a origem da primeira edição do Presépio, no Largo das Neves, no Natal de
2007, resultara do voluntarismo de um grupo orientado por Fernando da Palmira e composto
por Amadeu Silva, Conceição Gonçalves, António Veiga e Manuel Queira (estes dois já falecidos),
os quais aceitaram o convite da autarquia liderada, na época, por António Moreira. Ocupando
uma área de cerca de 50.00m2 do espaço central do Largo das Neves, não têm faltado, ao
longo destes ininterruptos 13 anos, qualidade e criatividade artística à equipa responsável
pela sua elaboração. Associado ao evento do “Mercadinho de Natal”, continua a ser sempre
mais apreciado, valorizado e visitado o que contribui, de uma forma social, recreativa, cultural
e coletiva para a dinamização do comércio local. Finalizou a sua intervenção agradecendo a
participação e o empenho do atual grupo de colaboradores, formado pelos senhores Fernando
da Palmira, Manuel Costa, António Pereira, Adriano Costa, Agostinho Morgado, bem como pelos
funcionários da autarquia, os quais, ao longo de uma semana, imbuídos por um forte espírito
comunitário, demonstram grande carinho e esmero na sua execução.
O Doutor Álvaro Campelo deu uma pequena aula sobre as tradições, nomeadamente, as
contextualizadas com o solstício de inverno e, consequentemente, com a época natalícia.
Explicou a sobreposição da data de celebração do nascimento de Jesus Cristo, o surgimento
e a evolução do presépio, a árvore de Natal, entre outros símbolos e simbologias associadas à
celebração do Natal. No fundo, mais uma bela e oportuna intervenção de um académico que
tem manifestado uma disponibilidade ímpar e um carinho muito grande pela nossa região.
Encerrando a sessão, a Vereadora Dr. Carlota Borges enalteceu o trabalho desenvolvido pela
autarquia vilapunhense sempre muito bem apoiada pelas associações locais que, em conjunto,
têm desenvolvido um profícuo trabalho em prol da defesa, preservação e valorização das suas
tradições e valores culturais.No salão esteve patente o quadro filatélico, “O Presépio - da origem
à tradição”, da conterrânea Susana Pereira, para além dos trabalhos realizados, o ano transato,
pelos alunos da EB1 de Vila de Punhe, alusivos ao tema do Natal. Estiveram, ainda, expostas
fotografias das anteriores 12 edições do Postal de Natal relativo ao presépio no Largo das Neves.
Espera-se que esta iniciativa, feita de forma singela, sirva de fonte inspiradora de paz e de
harmonia e de franca confraternização entre toda a nossa comunidade.

PRESÉPIO NO LARGO DAS NEVES
E ILUMINAÇÃO DE
NATAL NA FREGUESIA
No dia 8 de dezembro foi inaugurado o presépio, uma notável
obra do engenho popular e procedeu-se à ligação da Iluminação
Natalícia em ruas, avenidas e jardins da Freguesia.

10

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

TORNEIO DE FUTEBOL 5
Na manhã de sábado, dia 14 de
dezembro, decorreu, no polidesportivo,
o 1.º Torneio de futebol Inter lugares
da Freguesia, com a participação de 6
equipas, cujos jogadores, representando
os lugares dos Regos, Neves, Arques,
Chasqueira, Outrelo e Milhões, deveriam
ser naturais, ou residentes, desse mesmo
lugar. No final dos jogos da primeira

Neves - Chasqueira

Arques - Chasqueira

eliminatória, houve um almoço convívio
no Largo das Neves.
Da fase final, que teve lugar na manhã
do dia 28, saiu vencedora a equipa da
Chasqueira. Tratou-se de mais uma
excelente iniciativa que veio intensificar
os laços de amizade e o convívio na
nossa comunidade, nesta época especial
do Natal.

Neves - Regos

Outrelo - Arques

Milhões - Regos

IV MILHA SANTA EULÁLIA
O Largo das Neves foi, mais uma vez, o palco da partida e chegada dos atletas que cumpriram os
1609 metros da IV Milha Santa Eulália. O tempo chuvoso que se fez sentir, não foi, suficientemente,
desmotivador para as sete equipas de atletismo inscritas na prova: o Grupo Juvenil de Vila de Punhe,
AD Correlhã, AD Darquense, Cyclones Sanitop, C.A. Arcos de Valdevez, C.A. de Mazarefes e Escola de
atletismo da Trofa.
Organizada, no dia 14 de dezembro, pela Junta de Vila de Punhe, em parceria com o Grupo Juvenil,
de novo, primou pela boa organização. Todos os que não ocuparam os lugares no pódio foram
agraciados com uma medalha de participação, entregue pela Autarquia Vilapunhense.
Sendo o último evento desportivo do ano, nesta freguesia, regista-se, com agrado, o empenho dos
promotores e patrocinadores para que o sucesso fosse alcançado, tal como veio a acontecer.
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nova via do vale do neiva
Foi assinado, no dia 22 de maio de 2020, o Protocolo de Colaboração para
Apoio Técnico no Projeto de Execução da Nova Via do Vale do Neiva entre
o Município e a Infraestruturas de Portugal. Trata-se de um investimento de
8 milhões de euros para a construção de uma nova ligação entre o Vale do
Neiva e a autoestrada A28 que irá criar uma ligação com uma extensão de 5,2
quilómetros, tendo as duas vias de rodagem uma largura de 7 metros.
O Vale do Neiva, composto por Alvarães, Vila de Punhe, Mujães, Barroselas e
Carvoeiro, abrange um tecido económico diverso, de variados setores, como o
agroindustrial, o da extração de caulinos, da produção cerâmica, da indústria
têxtil, o da fileira das madeiras, a indústria metalomecânica e a logística,
responsável por um terço da riqueza gerada no concelho.
A via terá início no nó da A28, junto à rotunda da EN13, na Zona Industrial do
Neiva. O investimento entre terraplanagens, drenagens, pavimentos, redes e
iluminação, equipamentos de sinalização e segurança, ascende a 5,5 milhões
de euros, correspondendo as expropriações a um total de 2,5 milhões de
euros.
O acesso da A28 ao Vale do Neiva é uma nova ligação da A28/Zona Industrial do
Neiva à área empresarial do Vale do Neiva que visa melhorar a acessibilidade de
pessoas e bens às empresas que estão situadas neste território. Nas freguesias
de Vila de Punhe e Barroselas, os novos troços rodoviários propostos, para
além de uma ligação mais fluída e segura à autoestrada A28, vão melhorar,
através dos seus nós de ligação, a mobilidade interna intrafreguesias, ligando
estradas nacionais a vias municipais através de um novo corredor rodoviário.
Com a criação desta nova via, pretende-se não só desviar o tráfego da EN308,
mas também promover a utilização de meios de transporte mais sustentáveis,
nomeadamente o uso da bicicleta, através de uma via dedicada a ciclistas ao
longo de toda a extensão da via.

moinho do inácio - espigueiro
Para reforçar a história cultural
apresentada pelo Moinho do Inácio
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e ajudar os seus visitantes a melhor
compreender todo o processamento

ancestral do cereal, está a ser edificado,
na sua envolvente, um espigueiro.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

principais obras e melhoramentos efetuados
SETEMBRO 2019 A JULHO 2020
A Junta de Freguesia, contando com a prestimosa colaboração
dos funcionários, tem desenvolvido as suas atividades nas diversas
áreas de atuação e de competência.
Assim, na continuidade de muitos outros trabalhos, tem conservado
a freguesia limpa e asseada, fazendo a limpeza e manutenção do
cemitério (com colocação de baldes e vassouras), dos arruamentos
públicos, centros cívicos, jardins e espaços de lazer, bem como a
desobstrução de sarjetas, valetas e regos de águas.
No tocante a obras, na rua do Sarrão, procedeu à pavimentação
do piso, em cubo de granito, à colocação de nova tubagem e
sargetas, para recolha das águas pluviais, e à substituição da rede
de abastecimento de água (pelos SMSB); no largo 10 de Dezembro
(Milhões), efetuou a reparação do passeio, do pavimento, em
cubo de granito, e a execução de novas caldeiras para as árvores
“Lagestroemia” (Árvore de Júpiter) que vieram substituir os Plátanos
(os quais foram cortados porque as raízes estavam a degradar o
piso); no entroncamento da rua da Portela com a EN308, realizou o

arranjo e pintura do “redondo”; na rua Fonte do Souto, colaborou
na pavimentação, em cubo de granito com goma de cimento, de
parte da valeta; na rua da Estrada Real, executou a rede de recolha
de água pluvial; na rua Senhor da Saúde, procedeu à reconstrução
de muro devido a alargamento; e, com a colaboração da Divisão
da Rede Viária da Câmara Municipal, efetuou a pavimentação, em
betuminoso, dos alargamentos efetuados na travessa das Oliveiras,
rua Cancela da Agra, rua de Tourais e rua Nossa Senhora do Carmo.
Na Escola Primária, foram realizadas diversas reparações nas
instalações sanitárias e cozinha, foi colocada uma cobertura em
chapa metálica no anexo do polidesportivo e, a parede exterior
junto à porta de entrada, foi rebocada e pintada.
No cemitério, efetuou-se a pintura dos muros e procedeu-se à
colocação de duas cruzes antigas, de ferro, nas paredes. Estas cruzes
faziam parte de sepulturas que se encontravam abandonadas.
Na continuidade destes, outros, mais prementes, serão executados
pela freguesia.

Rua do sarrão

Substituição de conduta de abastecimento de águas e pavimentação em cubo
Travessa das oliveiras

rua cancela da agra

rua de tourais

rua n.ª Senhora do carmo

Pavimentação de alargamentos
Rua Estrada Real

Rua SENHOR DA SAÚDE

Colocação de conduta para recolha de águas pluviais

Alargamento de troço

lago 10 de dezembro

escola primária

Pavimentação do piso e passeio e execução de caldeiras para árvores

Arranjo e pintura de muro
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museu do mel e do caulino na sede da junta de freguesia
O Museu do Mel e do Caulino, imóvel que
alberga a história da apicultura e da extração
do minério de terras vilapunhenses e
vizinhas, em fase de conclusão, funcionará
no edifício da sede da Junta de Freguesia.
O reforço da oferta cultural, em especial
aquele que está estritamente ligada ao
passado da Freguesia, tem sido uma das
grandes apostas da Autarquia.
Por conseguinte, foi alvo de grandes
remodelações, desde beneficiações no
interior (entrada, biblioteca Dr. Amadeu
Torres, onde ficará instalado um painel
digital interpretativo do Geoparque Litoral
de Viana do Castelo, casa de banho e
anexo); substituição de caixilharia; e no
exterior, feita a pavimentação em cubo e
construção de um espaço ajardinado.

Hall de entrada: antes e depois

Biblioteca: antes

depois

Antigo anexo e futuro Museu (aspeto das obras)

Substituição de caixilharia

Espaço exterior

cemitério
Numa primeira fase, a Autarquia, dando cumprimento às medidas
de prevenção e proteção resultantes do Plano de Contingência à
Covid-19, adoptou medidas de contenção e prevenção no Cemitério,
nomeadamente a aplicação de algumas regras de distanciamento
social e retirada dos materiais de limpeza disponíveis.
Porém, a 2 de Abril de 2020 foi renovado o Estado de Emergência,
o que estipulava o encerramento de todos os locais públicos, e a
Autarquia viu-se obrigada a encerrar o Cemitério.

Páscoa (12 de abril)
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Todavia, o facto dos portões do Cemitério estarem fechados não
conduziu ao afastamento do dever da Autarquia de permitir as
manifestações de saudade pelo que, em nome da população, esta,
com a cooperação das nossas floristas, colocou, por duas vezes,
uma na Páscoa e outra no Dia da Mãe, um arranjo floral na entrada
principal.
Felizmente já procedeu à sua reabertura, apesar de ainda se ter de
cumprir algumas das normas emanadas pela DGS.

Dia da Mãe (3 de maio)

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE
GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE
A empreitada relativa à “Remodelação do Edifício Sede do
Grupo Juvenil de Vila de Punhe”, que albergará um espaço para
estabelecimento de bebidas (bar) e sala de convívio, balneários,
instalações sanitárias, sala polivalente, ginásio e uma garagem,
está em fase de conclusão.
Trata-se de uma obra muito importante para a vida associativa
e desportiva da associação, uma vez que este edifício de
raiz trará maior comodidade e conforto para a sua crescente
atividade que tem no atletismo a sua maior aposta desportiva.
Por conseguinte, verificou-se ser imprescindível executar
também arranjos exteriores, nomeadamente, a pavimentação
da rua Grupo Juvenil e a execução de passeios e baía de
estacionamento na Avenida da Igreja, artéria que serve esta

sede, e que recebeu uma nova rede de iluminação LED, muito
mais eficiente, que resulta no aumento da intensidade da luz e
na redução do consumo energético.

SANEAMENTO
É sempre uma necessidade básica dispor de uma rede de
saneamento capaz de suprir as necessidades da população. Para
tal, a Autarquia tem exercido junto das entidades competentes
um diálogo com resultados positivos e é assim que decorre mais
uma obra de alargamento da rede de saneamento básico público,

que vai servir os moradores da rua de Arques, Quelha do Cantinho
e parte das rua dos Emigrantes e da Nossa Senhora do Carmo.
Também o pavimento destes arruamentos irá ser alvo de obras de
requalificação total, bem como de encaminhamento das águas
pluviais.

Quelha do Cantinho

Rua de Arques

Rua Nossa Senhora do Carmo

Rua dos Emigrantes
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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 atraso, pois,
em caso de incumprimento, serão
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.
CIAB
O CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo,
situado na Av. Rocha Paris, 103,Viana
do Castelo, através da mediação,
conciliação e arbitragem, colabora na
resolução dos conflitos de consumo
que surgem entre consumidores e
empresas, devido ao fornecimento
de bens e da prestação de serviços.
Caso precise, contacte 258 809 335
ou
ciab.viana@cm-viana-castelo.pt
(de segunda a sexta-feira, das 9h00 às
13H00 e das 14H00 às 17H00).
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.
ÁGUA PÚBLICA
Se detetar ruturas nas condutas de
abastecimento de água pública ligue
para a AdAM (Águas do Alto Minho)
258 806 900/800 202 238 ou para
a Junta de Freguesia 258 772 855,
identificando a rua e o local da rutura.
CONTENTORES INDUSTRIAIS
Os Serviços Municipalizados (SMVC)
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-12h
e/ou das 13h-17h, os interessados
deverão ligar para n.º 258 248 100, ou
acedendo ao portal www.smvc.pt para
procederem à marcação da recolha.

