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Terra de Canteiros

Lavristas 
Escultores

Quem nasce em berços de algodão em rama

Ou tem mecenas que lhe lance a mão,

Talvez vá de lavrista à profissão

De escultor, nome chique de igual trama.

Na minha terra não faltou a chama

Em pica-pedras de alta vocação.

Mas ajuntar a arte à inspiração

Naturalmente que algo mais reclama.

No adro da Igreja, longo e ajardinado,

Estátuas há; e o cemitério ao lado

Mostra outras ainda a quem por ali vai…

Artistas conterrâneos auto-sábios,

Esquecidos por mentes de alfarrábios (...)

Abril de 1969 - em Louvor de Viana 
e outros poemas

Amadeu Torres (Castro Gil)

Homenagem da Autarquia e do Povo de Vila de Punhe 
aos Pedreiros, Canteiros e Lavristas
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Caros (as) vilapunhenses,

Este último ano revelou-se deveras muito exigente, tanto no 
domínio económico e financeiro como no social com grande 
reflexo na vida de todos nós, devido ao aparecimento desta 
pandemia gerada pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2).
O executivo desta Autarquia, atendendo à classificação deste 
novo Coronavírus como pandemia, promulgado em Decreto 
do Presidente da República, e às diversas orientações, quer da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), quer da Direção Ge-
ral de Saúde (DGS), quer do Governo e da Câmara Municipal, 
para minimizar os efeitos da propagação da doença junto da 
população, aprovou e adotou um conjunto de medidas ex-
traordinárias, preventivas e de contenção, de caráter urgente 
de resposta a esta situação epidemiológica, destacando-se: 
o cancelamento de diversas atividades e eventos, inclusive: a 
abertura do Moinho do Inácio, a Queimada do Judas no Largo 
das Neves, a receção do Compasso Pascal na sede desta autar-
quia, a Queimada no Moinho (caminhada noturna no âmbito 
da sexta-feira’13), a Mostra de Sabores e Artesanato de Vila 
de Punhe e Ecos do Largo no mês de julho, a Desfolhada no 
Moinho do Inácio, o Magusto no Cruzeirinho, o Mercadinho de 
Natal, a Milha de Santa Eulália no Largo das Neves; a suspen-
são de todas as atividades do projeto Idoso+Ativo (aulas de hi-
droginástica atividades físicas, culturais, lúdicas e recreativas, 
como o Passeio Anual dos Idosos, Baile Sénior, comemoração 
do Dia dos Avós, entre outras); o encerramento do Parque In-
fantil e do Polidesportivo; o condicionamento do atendimento 
na secretaria da Junta; e a limitação do acesso e circulação de 
pessoas no cemitério.
De salientar que, ainda devido a esta pandemia, uma das medi-
das tomadas foi o apoio na campanha de vacinação descentra-
lizada contra a gripe 2020/2021 para a população idosa, com 
65 anos ou mais, e grupos de risco, que decorreu nas instala-
ções da Junta e onde foram vacinadas, nos dias 21 e 27 de ou-
tubro e 5, 9 e 16 de novembro, cerca de 400 pessoas, evitando, 
assim, aos residentes, deslocações desnecessárias ao centro 
de saúde; bem como no apoio à vacinação da Covid-19, quer 
na informação e inscrição, quer no transporte das pessoas que 
dele necessitaram para a deslocação ao centro de vacinação 
no Pavilhão Desportivo da Meadela.
Não obstante, apesar das dificuldades com que nos depara-
mos, nunca baixamos os braços demonstrando, de forma ine-
quívoca, que temos um 
rumo, um projeto consoli-
dado para fazer de Vila de 
Punhe uma terra compe-
titiva e atrativa onde cada 
um de nós sinta orgulho 
em pertencer e viver.
Durante o período de 
agosto de 2020 a julho 
de 2021 foram desenvol-
vidos diversos trabalhos 
pelos lugares da freguesia 
(Milhões, Chasqueira, Por-
tela, Arques, Outrelo, Ne-
ves e Regos) e que resul-
taram no seu progresso e 
desenvolvimento, sobre-
tudo nas várias áreas de 
intervenção, como: rede 

viária, saneamento, educação, cultura, desporto, ambiente, ce-
mitério, centros cívicos, ação social, etc.
Evidenciamos, neste período, a inauguração da sede do Grupo 
Juvenil de Vila de Punhe; a ampliação da rede de saneamento 
no lugar de Arques, tendo sido repavimentada em betumino-
so toda a artéria; a pavimentação de diversos arruamentos no 
lugar de Milhões e Regos; as obras na Escola Primária; a refun-
cionalização da Azenha do Bonfim com a implementação de 
um Forno Comunitário, cuja inauguração está para breve; e a 
construção de um monumento de homenagem aos canteiros 
e pedreiros de Vila de Punhe que, pelo seu trabalho e maestria 
na arte de talhar a pedra, elevaram o nome de Vila de Punhe 
pelos quatro cantos do mundo. Foi, ainda, dado início à obra 
do Fórum Cultural das Neves que incluirá áreas expositivas, 
que irão promover os valores identitários do Vale do Neiva, 
assim como um espaço para promoção de eventos culturais, 
entre outros.
Refere-se, ainda, que está para breve a ampliação da rede de 
saneamento na estrada nacional, entre o limite de Vila Fria e 
a sede desta autarquia, tendo mesmo já sido assinado o con-
trato para a Execução do Sistema Elevatório de Vila de Punhe.
Temos feito, nestes últimos anos, um grande esforço na recu-
peração e valorização dos nossos espaços verdes de forma a 
torná-los atrativos onde as pessoas possam conviver e confra-
ternizar.
Assim, no seguimento de muitos dos objetivos que vinham 
a ser delineados, satisfez-se a maioria das preocupações do 
executivo no desenvolvimento continuado da freguesia e na 
melhoria da qualidade de vida da população, assegurando 
também a realização de projetos em áreas tão diferenciadas, 
sobretudo, no apoio a Instituições de Solidariedade Social, Es-
cola 1º Ciclo, Instituições Desportivas, Recreativas e Culturais, 
na manutenção de equipamentos, na execução de alargamen-
tos, pavimentações, conservação e limpeza de caminhos, e na 
realização de eventos que valorizaram e lançaram o nome da 
freguesia.
Deixamos, também, uma palavra de reconhecimento e grati-
dão ao executivo camarário, a todas as associações da fregue-
sia, aos nossos funcionários e demais parceiros que, pelo seu 
empenho e pela sua dedicação, muito contribuíram para o de-
senvolvimento da freguesia.
Um bem-haja a toda a população de Vila de Punhe!

boletim informativo

EDITORIAL
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VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
A Autarquia de Vila de Punhe prestou apoio, sempre que 
necessário, nas deslocações de pessoas para o Centro de Vaci-
nação COVID-19, instalado no Pavilhão Desportivo da Meadela.

Colaborou, ainda,  através de marcações “auto-agendamento” 
da vacinação contra a Covid-19 e nos pedidos de emissão de 
certifcados digitais.

A Unidade Móvel de Saúde (UMS), que integra o projeto “Saúde mais 
Próxima”, o qual pretende promover a equidade na saúde e reforçar a 
rede de cuidados de saúde de proximidade no concelho, beneficiando a 
população e as freguesias com maiores limitações físicas e geográficas no 
acesso aos serviços de saúde, tem estado estacionada no logradouro da 
Junta de Freguesia, quinzenalmente (segundas ou quintas-feiras), entre as 
09h00 e as 12h00, desde Fevereiro.
Fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Centro Humanitário 
do Alto Minho da Cruz Vermelha Portuguesa, a Unidade Móvel de Saúde 
(UMS) presta, gratuitamente, cuidados de saúde adaptados às principais 
necessidades da população, constituindo-se não só como um ponto de 
rastreio e tratamento, como também de educação e promoção da saúde. 
Nesta unidade é possível a avaliação da Tensão Arterial, Glicemia Capilar 
(Diabetes), Oxigenação Sanguínea, Pulso, Frequência Respiratória, Peso, 
Altura e IMC, administração de Injetáveis e tratamento de feridas. É também 
possível ter acesso a consulta de enfermagem - Análise  e esclarecimento 
de dúvidas sobre estado saúde; Encaminhamento para outras valências 
(Médico de Família, Psicologia, Assistência Social, Fisioterapia, entre outras). 
A equipa de saúde está também disponível para promover ações de 
sensibilização para a comunidade ou instituições. 
Este projeto pretende contribuir para a manutenção da autonomia, 
independência, qualidade de vida e recuperação global das pessoas 
de idade mais avançada, prioritariamente na sua área de residência, 
combatendo o isolamento e a exclusão social.

No âmbito da campanha de prevenção da gripe sazonal 
implementada pela Direção Geral de Saúde, decorreu, entre 21 de 
outubro e 16 de novembro de 2020, nas instalações da Junta de 
Freguesia a Vacinação contra a gripe 2020/2021. 
Este ano, os Centros de Saúde, em parceria com a Câmara Municipal, 
adotaram uma estratégia de vacinação descentralizada nas sedes 
das Juntas de Freguesia para a população idosa com 65 anos, ou 
mais, e grupos de risco. 
Neste sentido, a Autarquia de Vila de Punhe aliou-se a esta 
campanha, facilitando todo este processo e evitando deslocações 
desnecessárias aos centros de saúde. 
Assim, nos dias 21 e 27 de outubro e dias 5, 9 e 16 de novembro, nas 
nossas instalações foram vacinadas 350 pessoas, algumas das quais 
foram, ainda, vacinadas com a vacina do tétano.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

SAÚDE MAIS PRÓXIMA

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
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Apesar da situação epidemiológica, que 
vivemos realçam-se, algumas atividades dos 
alunos da escola EB1 de Vila de Punhe, como: a 
comemoração do dia Mundial da Criança; a visita 
ao Museu do Mel e do Caulino e a festa de Final 
de Ano.

boletim informativo

ESCOLA DE VILA DE PUNHE EB1

Num dos momentos mais esperados do ano pelas nossas 
crianças, o Pai Natal chegou, em charrete, a Vila de Punhe, no 
dia 18 de dezembro.
Deslumbrando os miúdos da Escola Básica e do Centro Social 
e Paroquial distribuiu-lhes uma pequena recordação (agenda, 

calendário e Postal de Natal, alusivo ao Presépio no Largo das 
Neves).
Agradecemos a todos os que colaboraram para que as nossas 
crianças tivessem um dia feliz.

PAI NATAL ESPALHA MAGIA ÀS NOSSAS CRIANÇAS

Máquina de desinfeção

Finalistas

Visita ao Museu do Mel e Caulino

No arranque do novo ano letivo, a Autarquia 
continua a sua ação junto da comunidade 
escolar e, no âmbito das suas competências, 
tem dotado o espaço de melhores condições 
para os alunos, professores e colaboradores e, 
para que a EB1-VP, abrisse com todas as normas 
de segurança emanadas pelas autoridades de 
saúde e cumprisse o seu Plano de Contingência, 
foi efetuada a marcação de sinalização no 
pavimento, a colocação de desinfetante nas 
entradas do edifico e a limpeza do recinto. 
Apoiamos, também, a aquisição de uma 

máquina de desinfeção e ofertamos, a cada 
aluno um frasco individual de desinfetante 
álcool gel. Entre vários apoios, destacam-se, 
ainda: a conservação e limpeza do recinto 
escolar; a manutenção do polidesportivo 
para a prática regular das atividades físicas e 
desportivas; a colaboração na colocação de 
uma ajudante de cozinheira a meio tempo; a 
ajuda financeira para aquisição de material de 
expediente e de limpeza; e a colocação de uma 
tarefeira de apoio ao estudo, fora do horário 
letivo.

Escola Primária Centro Social e Paroquial
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Decorreram os Censos (Recenseamentos da População e da Habitação), 
operações estatísticas, feitas de dez em dez anos, que se destinam a 
obter informação essencial para o desenvolvimento económico e social, 
constituindo-se como instrumentos indispensáveis ao planeamento 
informado dos serviços e à definição de políticas, nas mais variadas áreas. 
Os dados censitários permitem obter, para cada nível geográfico, uma 
“fotografia” das pessoas e das suas condições de habitabilidade, da estrutura 
social e económica do País, e permitem identificar, por exemplo: como 
distribuir os fundos pelas Câmaras Municipais, o número de escolas, creches, 
lares de idosos que são necessários; onde se devem construir as vias de 
comunicação, os hospitais, etc.. 
Deste modo, ficamos a saber: quantos somos, como somos, onde vivemos, 
como vivemos. 

Resultados provisórios:

As atividades do programa Idoso+Ativo, da Junta de 
Freguesia, devido à situação de emergência de saúde pública 
ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, tiveram de 
ser interrompidas logo que foi decretado o primeiro Estado de 
Emergência. 
No entanto, logo que possível, o projeto “Idoso+Ativo”, 

monitorizado por Adriana Morgado, irá continuar 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, podem usufruir, 
também, de aulas de hidroginástica na piscina de Barroselas e 
de convívios de âmbito concelhio. 

Freguesia

Vila de Punhe

N.º Alojamentos

2426

N.º indivíduos

4339

Variação 2011/2021

Alojamentos

44
N.º N.º

-207

Indivíduos

3,69
% %

-9,11

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE
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"voto de pesar"
Manuel António da Costa Ribeiro

No passado dia 22 de março de 2021 faleceu, na freguesia de Vila de 
Punhe, Manuel António da Costa Ribeiro, nascido a 21 de Maio de 
1952, na freguesia de Darque.
A sua morte prematura aos 69 anos deixou um grande pesar e 
consternação na comunidade, pois era visto, pelos seus familiares, 
amigos e população em geral, como uma pessoa bondosa, humilde, 
trabalhadora, bem-humorada, conversadora, que gostava da sua terra 
e, facilmente, conquistava amizades.
Pessoa ativa na sociedade, trabalhou como Técnico Industrial na 
empresa Portucel; integrou, entre outras coletividades, a Comissão de 
Festas de Vila de Punhe; ocupava o cargo de tesoureiro na direção 
do Centro social e Paroquial de Vila de Punhe; e era membro da 
Assembleia de Freguesia, em regime de substituição, no mandato 
2017-2021. 
Pela perda para a freguesia, a Junta e Assembleia de Freguesia de Vila 
de Punhe, aprovou um voto de pesar pela morte de Manuel António 
Ribeiro, apresentando sentidas condolências à sua família e a todos os 
que sentem profundamente a sua ausência.

PROJETO IDOSO   ATIVO

censos 2021
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ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS
PARA VILA DE PUNHE

boletim informativo

GALA DO DESPORTO 2021

EVENTOS

No âmbito das comemorações do 173º aniversário da 
elevação de Viana do Castelo a Cidade, pela rainha D. 
Maria II, celebradas a 20 de janeiro de 2021, a Câmara 
Municipal, entre várias distinções, reconheceu com:

TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO DE MÉRITO
• António Barros da Silva 
Nascido a 19 de Junho de 1935, pelos relevantes serviços 
prestados à preservação do património imaterial (saberes 
e ofícios tradicionais) enquanto canteiro na construção 
do Templo-Monumento de Santa Luzia, atualmente 
Santuário Diocesano do Sagrado Coração de Jesus.

TÍTULO HONORÍFICO DE INSTITUIÇÕES DE MÉRITO
• o Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe, 
pelos relevantes serviços prestados, desde 1981, no 
âmbito da resposta e apoio social, promovendo e 
incentivando a solidariedade. Detentor das valências: 
creche (berçário e transição), pré-escolar (dos 3 aos 5 
anos), Centro de Atividades de Tempos Livres “CATL” 
(para crianças do 1º ciclo do ensino básico) e Serviço de 
Apoio Domiciliário “SAD”;
 
• o Grupo Juvenil de Vila de Punhe, 
pelos relevantes serviços em prol do desporto e da 
formação de crianças e jovens. (Esta distinção já havia 
sido entregue no dia em que a coletividade assinalara os 
seus 35 anos de existência).

Contudo, a Sessão Solene Comemorativa do Dia da 
Cidade, devido aos constrangimentos provocados pela 
pandemia, foi sendo sucessivamente adiada, tendo 
sido realizada a 30 de abril, no Teatro Municipal Sá de 
Miranda.

Decorreu, no dia 28 de maio, no auditório do Centro 
Pastoral Paulo VI, em Darque, de forma condicionada 
e com diversas medidas de prevenção da covid-19, a 
V Gala do Desporto de Viana do Castelo.
Este evento anual, organizado pelo Município 
vianense, visa distinguir e premiar as entidades e 
agentes desportivos que, durante a época passada, 
mais se notabilizaram pelos resultados alcançados 
ou pelos serviços prestados ao desporto de Viana do 
Castelo. 
Apesar de ser um ano atípico, foram distinguidos 96 
campeões, 93 deles nacionais e três europeus de 11 
modalidades e diferentes escalões etários, dos quais 
se realça a atleta do Grupo Juvenil de Vila de Punhe, 
Fátima Dantas, campeã nacional de 3.000m Pista 
Coberta Veterano F55, e as atletas vilapunhenses do 

clube Viana Remadores do Lima, Francisca Strauss e Íris Barros, campeãs 
nacionais de velocidade 2X infantil. A Autarquia Vilapunhense felicita as 
atletas e deseja-lhes outros triunfos no futuro.

Filipa Dantas Francisca Strauss Íris Barros

António Barros da Silva

Centro Social
e Paroquial
de Vila de Punhe

Grupo Juvenil
de Vila de Punhe
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JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

No dia 8 de dezembro  de 
2020, procedeu-se à  ligação 
da Iluminação Natalícia em al-
gumas ruas, avenidas e jardins 
da Freguesia.

PRESÉPIO NA FREGUESIA

ILUMINAÇÃO DE NATAL NA FREGUESIA

Foram, ainda, elaborados alguns presépios na freguesia, 
notáveis obras do engenho popular,  no intuito de avivar 
a crença no nascimento do Menino e manter a tradição 
secular.

POSTAL DE NATAL

Av. Pe Júlio Cândido da Costa

Largo das NevesLargo do Cruzeirinho, Milhões
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Moinho do InácioParque do BonfimParque da Antela

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

boletim informativo

OBRAS NA ESCOLA PRIMÁRIA

jardins e espaços de lazer verdes

A Autarquia de Vila de Punhe usufruindo do confinamento 
obrigatório, uma das medidas implementadas pelo estado de 
emergência, que motivou o encerramento da escola primária, 
aproveitou a altura para, a fim de melhorar as condições de 
funcionamento da escola, realizar obras de manutenção e 
beneficiação nomeadamente: a substituição da rede de vedação 

existente, a repavimentação do logradouro, a substituição dos rufos 
da cobertura e caleiras, reparação de parte do soalho no polivalente, 
pinturas interiores, a substituição dos cortinados da cantina, entre 
outras.
Foi, ainda, efetuada a poda dos plátanos do recinto escolar, com o 
apoio dos serviços camarários.

Substituição de vedação

Substituição de caleira

Repavimentação do logradouro

Reparação do soalho

Repavimentação do logradouro

Substituição dos cortinados da cantina

Fonte do SoutoFonte do Outrelo
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monumento homenageativo
aos pedreiros, canteiros e lavristas

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

centro social e paroquial de vila de punhe
bênção das novas viaturas

Consagrados no brasão da fre-
guesia, conforme a descrição 
poética: «Por isso Vila de Punhe 
expressa com distinção os seus 
méritos verdadeiros, da arte dos 
seus canteiros nos picos do seu 
brasão», estes artistas, homens 
pedreiros-lavristas e mestres de 
cantaria cujas obras, dissemina-
das sobretudo pelo norte do país, 
atestam, pela monumentalidade 
perfetiva, pelo grandioso belo 
e resistente aspeto, o empenho, a coragem, a abnegação 
e sábia competência de que eram credores, são dignos de 
serem sempre recordados pelo que, desta forma simples e 
humilde, a Junta de Freguesia decidiu homenageá-los com 
a execução e implantação de uma estátua na Av. Pe Júlio 
Cândido da Costa.
Inaugurada no dia 25 de julho, pelas 11h30, dia comemo-
rativo das festas locais, contou com a presença dos verea-
dores Luís Nobre e Ricardo Rego, da Câmara Municipal, do 
Presidente da Junta e da Assembleia de Freguesia e demais 
elementos autárquicos, do Pe. Domingos Meira, pároco da 
freguesia, do Pe Alípio Torres, de António Barros, recente-
mente galardoado com o Diploma de Mérito atribuído pela 
Câmara Municipal de Viana do Castelo pelos seus préstimos 
na construção do templo de Santa Luzia, do escultor Cláudio 
Alves, convidados e muito povo a que se seguiu um verde 
de honra.
A inauguração deste monumento é um sinal de reconheci-
mento e de gratidão da autarquia, representando toda a po-
pulação vilapunhense, pelos homens de hoje e de outrora que 
marcaram gerações e deixaram a sua marca indelével pela sua 
arte, engenho e mestria no trabalhar da pedra bruta.

A cerimónia da bênção das duas novas viaturas do Centro Social e 
Paroquial de Vila de Punhe teve lugar na manhã do dia 6 de dezembro 
de 2020 (domingo). 
A aquisição pelo CSP-VP das duas viaturas, de nove lugares, foi 
apoiada financeiramente pelo Instituto da Segurança Social e pelo 
Município Vianense. 
Na bênção, presidida pelo Pe. Domingos Meira, estiveram presentes, 

além dos elementos da direção e funcionários da instituição, a 
Câmara Municipal, representada pelo Presidente, José Maria Costa, e 
vereação, e Junta e Assembleia de Freguesia de Vila de Punhe.
O reforço da frota de viaturas vai facilitar e tornar mais confortável 
o transporte das crianças que frequentam as várias valências da 
instituição. Servir mais e melhor passa a ser um objetivo muito mais 
tangível para o Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe.
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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, realizando 
a limpeza e manutenção do cemitério e dos espaços 
ajardinados da freguesia.
Relativamente a obras, foram objecto de pavimentações, 
em betuminoso, as ruas do Extremo e do Mirante; e, 
em semi-penetração, a rua do Lamoso e duas artérias 
perpendiculares à rua da Travessa, no lugar dos Regos, nas 
quais, foram, também, executadas a rede pluvial e feita a 
substituição do ramal de abastecimento de água.
Quanto a alargamentos, foram realizados trabalhos nas 
ruas dos Albardeiros e Senhor da Saúde.
Na continuidade destes, outros, mais prementes, serão 
executados pela freguesia.

principais obras e melhoramentos efetuados
SETEMBRO 2020 A JULHO 2021

Rua senhor da saúde - alargamento

rua dos albardeiros

rua do lamoso

Rua manuel araújo coutinho

Após vários pedidos desta Autarquia, a Infraestruturas de 
Portugal, executou um muro de suporte de terras na rua 
Manuel Araújo Coutinho.
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Rua do extremo

Rua do mirante

arruamentos perpendiculares à rua da travessa
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No âmbito da melhoria da acessibilidade pedonal, a Autarquia de Vila de Punhe 
procedeu a trabalhos de construção de passeios na rua de Alvarães (lado direito 
sentido Norte-Sul).
Trata-se de uma importante obra para segurança dos peões, tendo em conta que este 
arruamento, além de efetuar a ligação com a freguesia vizinha de Alvarães, serve os 
utentes da extensão de saúde de Alvarães (Pólo da UCSP Barroselas) e os utilizadores 
do apeadeiro de Alvarães (linha ferroviária do Minho).

Situada na margem direita do regato de Roques, a antiga azenha, de uma mó, já 
laborava para a Casa do Monte no século XIX. 
Ainda que o registo, em nome de João Luís Monteverde da Cunha Lobo, date de 1943, 
a posse adveio-lhe por herança da esposa. 
Adquirida, no século XX, por Maria da Silva Cravo, os herdeiros, Joaquim Franco da 
Costa e Maria de Jesus da Silva Ribeiro, por escritura pública, datada de 11/01/2017, 
cederam-na à Junta de Freguesia.
Não sendo viável o seu refuncionamento como moagem, a Autarquia, em 2021, alterou-
lhe o seu uso antigo, reconvertendo-a num forno comunitário, onde será possível cozer 
pão. 
Para tal, até ao momento, procedeu à substituição da cobertura de telha cerâmica de 
barro vermelho, à substituição das caixilharias existentes em alumínio por portadas em 
madeira, ao revestimento das paredes e pavimento, à colocação de forno, dala e lareira, 
à requalificação do espaço envolvente com colocação de mesas e bancos de granito e à 
colocação de um módulo sanitário, pré-fabricado, revestido a madeira de pinho tratado.
Esta nova oferta vem alargar a área de lazer do parque do Bonfim, facultando mais um 
local para encontros, convívios e confraternização, e acentuará o desenvolvimento 
turístico, social, recreativo e cultural da freguesia.

RUA DE ALVARÃES

FORNO COMUNITÁRIO AZENHA DO BONFIM
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Foi inaugurada, no dia 6 de dezembro, 
a obra de ampliação da Rede de 
Saneamento da rua de Arques, a qual 
servirá todos os fogos situados à face desta 
artéria e aliviará os seus proprietários 
de muitos dos constrangimentos 
provocados pelo uso das fossas sépticas 
ao oferecer uma alternativa, bem mais 
viável, para a sua eliminação.
Na sessão, estiveram presentes o 
presidente da Junta, António Costa; o 
da Assembleia de Freguesia, Adão Lima, 
o presidente da Câmara Municipal, 

RUA DE ARQUES
INAUGURAÇÃO DA 1.ª FASE DO SANEAMENTO

Eng. José Maria Costa, o vice-presidente, Eng. Vítor Lemos, e os 
vereadores Luís Nobre, Carlota Borges e Ricardo Rego. 
No momento da inauguração, o Presidente do Município referiu 
que “esta é uma grande infraestrutura que, apesar de estar sob 
o solo, olhará pela saúde dos locais”, e o Presidente da Junta, 
António Costa, em nome da Autarquia e da sua população, 
reconheceu e agradeceu o empenho da Edilidade Vianense 
na concretização desta importante ampliação da rede de 
saneamento e pavimentação das artérias intervencionadas.

Como resultado desta obra, toda a rua de Arques teve de ser 
intervencionada. Um piso betuminoso, em toda a área, e bermas 
com escoamento de águas pluviais, construídas em betão, fazem 
desta artéria estruturante, no lugar de Arques, um trajeto seguro 
e cómodo, quer para as viaturas, quer para os peões que lá 
transitam. 
No âmbito desta empreitada foram, ainda, pavimentadas, em piso 
betuminoso, parte da Rua Nossa Senhora do Carmo e repavimentada, 
em cubo de granito, parte da rua dos Emigrantes.
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GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE

No dia 25 de outubro, foi inaugurada a nova sede do Grupo Juvenil 
de Vila de Punhe que contou com a presença do presidente da 
Câmara Municipal, Eng. José Maria Costa, dos vereadores Vítor 
Lemos, Luís Nobre e Ricardo Rego, do presidente da Junta e 
da Assembleia de Freguesia, António Costa e Adão Lima, do 
presidente da coletividade, Manuel Martins, e demais dirigentes, 
atletas, associados, populares e do pároco, Pe. Domingos Meira, 
que procedeu à bênção das instalações. 
A coletividade foi, ainda, distinguida, no dia em que assinalou 
35 anos de existência, com o título honorífico de “Instituição 
de Mérito” pelo Município  Vianense. O presidente da Câmara 
parabenizou a autarquia e a coletividade pelo esmero que tiveram 
na execução da obra, pela requalificação do local e pela traça 
arquitetónica que chama atenção de quem passa pela Avenida 
da Igreja. Referiu que Viana do Castelo “é um Município amigo do 
desporto” e que acredita que “apoiar associações desportivas e 
atletas é fundamental, assumindo-se como um verdadeiro ato de 
cidadania”. Por isso, considerou que este foi “um dia de festa” que 
visa contribuir para o desenvolvimento desportivo e humano de 
todos os atletas e jovens que integram a coletividade. 
Esta obra resultou da vontade e do empenho desta autarquia 
em realizar um sonho antigo da coletividade, em ter melhores 
condições desportivas e sociais para os seus atletas e associados 
e do esforço financeiro da Câmara Municipal. 
A Junta de Freguesia, aproveitando esta comemoração, concreti-

zou a assinatura do Contrato de Comodato, aprovado em Assem-
bleia de Freguesia anterior. O Presidente da Direção, Manuel Mar-
tins, defendeu que “os atletas de grande nível que já passaram e 
passam pelo clube são a motivação necessária” para que a cole-
tividade trabalhe dia após-dia. Mais referiu que “o novo edifício 
magnífico” se apresenta como uma “chama grande” que motiva 
atletas, treinadores e dirigentes. 
O Grupo Juvenil de Vila de Punhe, constituído a 25 de outubro 
de 1985, dedica-se, no presente, à prática do atletismo, tendo, 
no entanto, no seu já longo palmarés vários títulos nacionais 
e regionais e a realização de diversas atividades culturais e 
sociais.

Em Janeiro de 2021, foi iniciada, pela Câmara 
Municipal, a empreitada de construção do 
Fórum Cultural das Neves, obra que implica 
a reconstrução integral de um edifício no 
centro das Neves e que irá representar um 
investimento de 286 mil euros.
O novo espaço incluirá áreas expositivas 
que irão promover os valores identitários 
do Vale do Neiva, um espaço para formação, 
discussão e promoção de eventos culturais 
com uma sala/auditório, uma biblioteca 
dedicada ao Vale do Neiva e ainda um 
espaço memória que recordará, entre outras 
personalidades que marcaram a região, 
nomes como Leandro Quintas Neves ou 
Amadeu Torres.

Projecto do edifício
FÓRUM CULTURAL DAS NEVES
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Inauguração da Porta do Neiva
A 18 de Maio, dia em que se comemora o Dia 
Internacional dos Museus, na presença do Exe-
cutivo Municipal, Autoridades e Associações 
locais, Comunicação Social e parceiros do pro-
jeto do Geoparque Litoral (Casa das Bétulas, 
Blisq, Masaro, Horto Municipal, MODL INOV e 
funcionários), foi inaugurada a primeira das 3 
portas, denominada “Porta do Neiva do Geoparque de Viana do Castelo - Mu-
seu do Mel e do Caulino”.
Alvo de uma candidatura, da Junta de Freguesia de Vila de Punhe, ao Progra-
ma Operacional Norte 2020, o projeto, reaproveitando o anexo/logradouro, do 
edifício da sede da autarquia, e utilizando, também, a Biblioteca Doutor Ama-
deu Torres “Castro Gil”, criou, numa área de exposição interativa com cerca de 
70 m2, e numa combinação perfeita da vegetação arbustiva, ligada à indústria 
da Apicultura, e dos materiais inertes/caulino, à indústria extrativa, um pro-

grama educativo articulado com os agrupamentos 
escolares.
O espaço, que, no passado, foi uma escola, volta a ter 
uma vertente pedagógica, pois tem como função ser 
um centro de acolhimento turístico-educativo voca-
cionado para a promoção do património identitário 
da margem esquerda da Ribeira Lima e valorização 
dos produtos endógenos, potenciando múltiplas 
atividades onde os visitantes poderão conhecer os 
sítios da geodiversidade do Vale do Neiva e as áreas 
classificadas locais, nomeadamente os monumentos 
naturais e os arqueossítios, como o Castro de Roques, 
e usufruir de experiências significativas e inovadoras 
com ligações muito próximas às incansáveis traba-
lhadoras e muito úteis abelhas com visitas pedagó-
gicas aos apiários. Relativamente ao caulino, a sua 
exploração incide localmente no Monte da Infia par-
tilhado pelas freguesias de Vila de Punhe e Alvarães, 
no chamado “Couto Mineiro”, encontrando-se regis-
tos antigos, sobre a atividade da sua extração. 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

MUSEU DO MEL E DO CAULINO
NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA

De referir que o Geoparque Viana do Castelo integra três Portas, cada qual representativa de um setor-território e destinadas à sua di-
vulgação e promoção: 1 - Porta do Atlântico – Observatório do Litoral Norte, responsável pela valorização do setor costeiro de Viana do 
Castelo; 2 - Porta do Neiva - Museu do Mel e do Caulino, responsável pela valorização do setor marginal-sul do rio Lima; e 3 - Porta das 
Argas - Museu do Património Mineiro das Argas, responsável pela valorização do setor marginal-norte do rio Lima.
O Museu pode ser visitado ao fim de semana (Sábados: 10h00-13h00/14h00-18h00 e Domingos: 15h00-19h00) ou por marcação prévia 
(258 821 091 / geral@geoparquelitoralviana.pt).



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

Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta-feira
09H30 - 12H30 |  15H00 - 19H00

MUSEU DO MEL E DO CAULINO
Horário de Funcionamento:
Sábado - 10h00-13h00 | 14h00-18h00
Domingo - 15h00 - 19h00
Visitas guiadas por marcação:
geral@geoparquelitoralviana.pt | 258 821 091

TAXAS DE SEPULTURAS
A Junta lembra o pagamento da taxa 
anual de 5€ (deliberada em Assem-
bleia de Freguesia, a 17/04/1994) para 
custear a limpeza, água, luz e prepara-
ção das sepulturas. Em caso de incum-
primento, na altura de algum funeral 
ou feitura de obras, terão de  pagar a 
totalidade das taxas em atraso. Pede, 
ainda, aos concessionários de sepultu-
ras ou jazigos sem alvará que se dirijam 
à secretaria da Junta para tratarem da 
sua legalização.

REGISTO E LlCENCIAMENTO
DE CANÍDEOS
Após a vacinação, é obrigatório proce-
der ao registo e renovar o licenciamen-
to de todos os cães, para isso é favor 
passarem na Junta de Freguesia.

CIAB
O CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo, 
situado em Viana do Castelo, colabora 
na resolução dos conflitos de consu-
mo 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 sex-
ta-feira, 9h-13h/14h-17h).

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Se detetar avarias na iluminação pú-
blica ou lâmpadas fundidas contacte 
https://www.e-redes.pt/ ou a Junta de 
Freguesia, identificando o local.

ÁGUA PÚBLICA
Se detetar ruturas ou avarias nas con-
dutas de abastecimento de água pú-
blica ligue para a AdAM 258 806 991 
ou Junta de Freguesia, identificando o 
local.

CONTENTORES INDUSTRIAIS
Os SMVC dispõe de serviços auxiliares 
de recolha gratuita de REEE, de resí-
duos verdes ou de monstros, em sua 
casa. As recolhas poderão ser pedidas, 
através do n.º 258 248 100, ou email 
geral@smvc.pt  todos os dias úteis, 
9h-12h/13h-17h. 

QUEIMAS E QUEIMADAS
Para eliminar os sobrantes agrícolas 
ou florestais, é sempre necessário, em 
qualquer  época do ano, comunicar ou 
pedir autorização.  Se usar o fogo, sem 
autorização, poderá ser multado.
Comunique as Queimas e Queimadas 
ao ICNF através do nº 808 200 520 ou 
https://fogos.icnf/nfoQueimasQuei-
madas/
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