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Terra de Canteiros

Moinho de rodizio, abastecido pelo regato de Roques (bacia 
hidrográ�ca do Neiva). De planta rectangular, este típico moinho 
de planura, em granito da localidade, já existia em 1837, sofrendo 
uma reparação em 1923. Restaurado pela autarquia em 2014, 
de acordo com um �el e pormenorizado projecto, o edifício, 
nos 27,00 m2, apresenta, em sintonia com a traça primitiva, 
uma porta a Nascente com os símbolos protectores gravados 
na ombreira, um janelo a Poente e uma janela a Sul, debaixo da 

qual, em fosso, se acha uma abertura de acesso ao rodízio e pela 
qual a água retoma o ribeiro, ao lado do lavadouro público do 
rio das Boucinhas, depois de mover as penas. A cobertura, em 
uma só água e em telha de meia cana, protege um pavimento 
em madeira, com um degrau de acesso à moega donde o milho 
caindo para o caneleiro, é regulado no abastecer das mós.

(Moinhos no Norte de Portugal)

MOINHO DO INÁCIO
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ESCOLA EB1 DE VILA DE PUNHE

A Junta de Freguesia tem prosseguido a sua ação 
de proximidade com a Escola Primária, e, de acordo 
com as suas competências, tem dotado o espaço 
de melhores condições para os alunos, professores 
e colaboradores, destacando-se as seguintes inicia-
tivas e atividades:

• visita à EB1 Vila de Punhe, no âmbito da aber-
tura do ano escolar, no dia 11 de Outubro onde 
ofertou uma pequena lembrança aos alunos, e 
promoveu uma reunião com o corpo docente, 
na qual foram apresentadas e debatidas al-
gumas actividades para os alunos, tendo em 
conta o seu envolvimento com as iniciativas 
da freguesia;

• distribuição do Postal de Natal, o qual possui 
poemas dos alunos; 

• re�orestação da área adjacente ao Moinho 
do Inácio, no âmbito do dia da �oresta autóc-
tone, com a plantação, pelos alunos, de diver-
sas árvores da nossa �oresta (pinheiro manso, 
azevinho, sobreiro, castanheiro, avelaneira, 
nogueira, laranjeira, carvalho, loureiro), entre 
outras espécies arbustivas (lúcia-lima, mirtilo 
e araçá);

• apresentação do Património cultural e histó-
rico da Freguesia, pelo presidente, em contex-
to de sala de aulas, a pedido do corpo docente; 

• cântico das Janeiras, pelas ruas da freguesia, 
acompanhados pelos idosos do projeto Ido-
so+Ativo;

• inauguração da Biblioteca Escolar da EB1-VP, 
no dia 7 de fevereiro, no âmbito do Programa 
Rede de Bibliotecas Escolares (PRBE) cujo ob-
jetivo é instalar e desenvolver bibliotecas em 
escolas públicas de todos os níveis de ensino, 
disponibilizando aos utilizadores os recursos 
necessários à leitura, ao acesso, uso e produ-
ção da informação em suporte analógico, ele-
trónico e digital. A Junta de freguesia cedeu al-
guns livros para acervo da referida biblioteca; 

• participação no des�le de Carnaval e festejos, 
no Largo das Neves, com as crianças do CSPVP 
e com os participantes do projeto Idoso+Ativo;

• Festa de encerramento do ano escolar e des-
pedida dos alunos do 4º ano, com convívio/
piquenique, entre alunos, familiares e encar-
regados de educação, corpo docente e funcio-
nárias da escola e executivo da Autarquia, no 
Moinho do Inácio.

Do mesmo modo, a autarquia também tem manti-
do uma presença regular nas actividades do Cen-
tro Social e Paroquial de Vila de Punhe, correspon-
dendo aos convites para comparecer nas festas da 
instituição, nomeadamente na de Natal e na dos 
Finalistas/Encerramento do Ano Escolar.
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O projeto IDOSO+ATIVO, da Junta de Freguesia, monitorizado 
por Adriana Morgado, conta com a implementação de várias 
iniciativas de animação lúdica, recreativa, cultural, física e de 
socialização as quais proporcionam à nossa população sénior o 
bem-estar físico, social e mental permitindo-lhes ter uma vida 
mais ativa e saudável.
Dentro dessas atividades tomaram parte:
+ no dia 8 de novembro, na sede da Autarquia, na palestra 
“Nutrição e Envelhecimento”, orientada pela Dra. Rayana Marcela, 
nutricionista da Câmara Municipal, e organizada pela CSIF do 
Vale do Neiva e CLDS3G Viana Sul;
+ no Cântico das Janeiras com os alunos da EB1-VP; 
+ no dia 1 de Março, no Des�le de Carnaval até ao Largo das 
Neves onde o festejaram com os alunos da Escola Primária e 
crianças do Centro Social e Paroquial; 
+ no dia 8 de abril, nas instalações do CRCN, na iniciativa «Música 
na Terceira Idade», a qual pretende estimular um estilo de vida 
saudável mediante da exploração dos sons do corpo e das 
histórias que cada um tem para partilhar sobre a música ou 
através dela;
+ no dia 20 de abril, sábado de Aleluia, na Queimada do Judas;
+ no dia 3 de maio, no passeio deste ano pelas Terras do Douro 
Litoral, visitou-se, de manhã, o Sea Life, onde se conheceu o meio 
aquático das raias, tubarões e muitos outros seres marinhos; e 

de tarde, antes do regresso à freguesia, o Museu Santa Maria de 
Lamas, popularmente apelidado da Cortiça, e a Capela-Museu 
de Santa Maria Adelaide;
+ no dia 9 de maio, na Escola Básica e Secundária de Barroselas, 
no projeto “Gerações de mãos dadas”, onde partilharam histórias 
dos seus tempos de criança e escutaram, dos jovens estudantes 
do 12.º Ano, contos e histórias atuais;
+ no dia 5 de Junho, a convite dos estudantes da licenciatura de 
Educação Social Gerontológica da Escola Superior de Educação 
de Viana do Castelo (IPVC), num conjunto de actividades de 
estimulação (cognitiva e sensorial) direcionadas para pessoas 
mais velhas, particularmente as que têm maior grau de 
autonomia e independência.
+ no dia 26 de Junho, no Centro Cultural, na festa de encerramento 
das atividades do “Projeto Vencer a Idade com Saúde 2018/2019”;
+ no dia 3 de julho, na escola primária, nas atividades físicas;
+ no dia 26 de julho, na comemoração do Dia dos Avós;

Em parceria com os projetos «Vencer a Idade com Saúde», 
«Sénior+Ativo», da Câmara Municipal, os participantes 
também podem usufruir de aulas de hidroginástica na piscina 
de Barroselas e de convívios de âmbito concelhio. 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

PROJETO IDOSO   ATIVO



4

Outrelo e das Neves, não faltou a tradicional mesa que, depois de se beijar Cristo 
Ressuscitado, fortalece o convívio dos presentes. Esta acção firmou, também, uma 
tradição religiosa, a de abrir as portas ao compasso pascal.

Na tarde da Sexta-feira Santa, 19 de 
abril, no âmbito do programa “Viana 
em Movimento”, da Rádio Alto Minho 
em parceria com a Câmara Municipal, 
foi realizado um direto no Largo das 
Neves, com o estúdio móvel junto à 
capela da Senhora das Neves, que 
teve como principal interesse promover 
o programa Páscoa à Três.

Mantendo a tradição de festejar o dia 
de S. Martinho, o Grupo de Amigos 
de Milhões, com o apoio da Autarquia, 
organizou no dia 10 de novembro, no 
Largo do Cruzeirinho (Milhões), o «3.º 
Magusto» aberto a toda a comunidade. 
A música popular, suavizando a tarde 
bastante cinzenta, permitiu que neste 
convívio a população desfrutasse de uma 
sã alegria e boa disposição. 
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CERIMÓNIAS PASCAIS

Na manhã de segunda de Páscoa, dia 22 
de abril, a Autarquia recebeu, pela 3.ª vez 
consecutiva, a visita da mordomia pascal 
no seu salão nobre, que contou com a 
presença dos elementos do Executivo e 
da Assembleia de Freguesia, do vereador 
Arq. Luís Nobre, em representação do 
Município de Viana do Castelo, e dos 
moradores da freguesia que não quiseram 
deixar de usufruir deste momento.
Após a visita pascal, liderada pelo 
mordomo José Manuel Gorito que nesse 
dia percorrera os lugares da Chasqueira, 

PROGRAMA ”VIANA EM MOVIMENTO”

3.O MAGUSTO 
LARGO DO CRUZEIRINHO (MILHÕES)

ASSINATURA DE PROTOCOLO COM A  
CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO

REUNIÕES MENSAIS COM A CSIF

Como de costume, a autarquia 
marcou presença, no Largo das 
Neves, para as cerimónias da 
Segunda-feira de Páscoa, assis-
tindo 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 que marcam o início 
com a distribuição do seu progra-
ma festivo.

Celebrado dentro de um es-
pírito de solidariedade e de 
cooperação mútua, destina-se 
a auxiliar as famílias econo-
micamente desfavorecidas a 
superarem as necessidades 
básicas do seu dia-a-dia.

A fim de sinalizar as situações 
mais graves de pobreza e 
exclusão social, nelas definem 
modos de atuação, mediante 
os seus recursos, e fomentam 
a participação da população e 
agentes da comunidade no 
desenvolvimento local. 

ÁREA SOCIAL
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A autarquia de Vila de Punhe saúda 
todos os desportistas das nossas 
coletividades que participam nas várias 
modalidades e foram homenageados, 
no dia 25 de Janeiro, na Gala do 
Desporto 2019 do Município de Viana 
do Castelo, dando especial destaque, 
ao Vilapunhense, Tomás Matos Silva, 
Campeão Nacional 1ªs Pagaiadas 
Slalom K1 Menor (Canoagem), e 
às atletas do Grupo Juvenil de Vila 
de Punhe, Fátima Barros, Campeã 
Nacional de 10.000m Veteranos F35, 
e Fátima Dantas, Campeã Nacional 
10.000m Veteranos F55.  

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

ATRIBUIÇÃO DE "INSTITUIÇÃO DE MÉRITO"

Atribuição de “Instituição de Mérito”, 
pela Câmara Municipal, ao jornal “Amanhecer das Neves” 
e à empresa “Castanheira & Castanheira, Lda.”

Durante as comemorações do 171.º Aniversário 
de Elevação de Viana do Castelo a Cidade por D. 
Maria II, realizadas no dia 20 de janeiro de 2019, 
domingo, no Teatro Municipal Sá de Miranda, após o 
senhor Presidente da Câmara Municipal, José Maria 
Costa, afirmar que, através da atribuição de 23 títulos 
honoríficos, a comunidade vianense demonstrava o seu 
apreço institucional aos cidadãos e instituições que têm 
honrado, prestigiado e promovido Viana do Castelo, 
contribuindo para o seu progresso, desenvolvimento e 
prestígio.
Desta cerimónia, destaca-se a distinção de “Instituição 
de Mérito” concedida ao jornal “Amanhecer das Neves”, 
pelo relevante trabalho prestado à comunidade vianense 
no jornalismo, desde 1978; e à empresa “Castanheira 
& Castanheira, Lda.”, pelo relevante trabalho na 
dinamização da economia vianense, desde 1948. 
Pela prática destes actos notáveis e pela obtenção de 
êxitos relevantes a nível local, nacional ou internacional, 
fortalecendo o desenvolvimento e a notoriedade do 
município, região ou país, a autarquia de Vila de Punhe 
congratula-se com esta homenagem.

5

GALA DO DESPORTO 2019 - ATLETAS DE VILA DE PUNHE

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA  dia 2 de Junho, no Largo das Neves
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HOMENAGEM PÓSTUMA
AO PROFESSOR DOUTOR
AMADEU RODRIGUES TORRES

No dia 7 de junho de 2019, decorreu no Salão Nobre 
da Junta de Freguesia, uma Homenagem póstuma ao 
Professor Doutor Amadeu Rodrigues Torres (Castro Gil) 
aberta à comunidade.
Assumiu a presidência da mesa de honra o vereador Luís 
Nobre e ladearam-no o orador Dr. Porfírio Silva, António 
Moreira, António Costa (presidente da Junta), Prof. Teresa 
Almeida (moderadora do evento) e Alípio Torres.
Nas intervenções, o amigo e familiar, António Moreira (ex-
presidente da Junta), deu ênfase à criação da biblioteca, 
que guarda várias das obras do homenageado e muitas 
outras por ele ofertadas.
Numa alocução sentida, o Dr. Porfírio Silva explanou a 
vida e obra do homenageado, referindo-se ao espólio 
bibliográfico, em prosa e verso, legado, e recordou, de 
uma forma fluente e intimista, as memórias vividas em 
franco diálogo.
Este evento organizado pela Prof. Helena Imperadeiro, 
responsável pela Biblioteca da Escola Básica e Secundária 
de Barroselas, e Associação de Estudantes, representada por 
Pedro Moreira, em colaboração com Autarquia Vilapunhense, 
contou, ainda, com uma mostra de alguns livros, fotos, cartas 
e recortes de jornais do homenageado.

No âmbito das Jornadas Culturais do projeto Ncooltura, realizou-se: 
• a Palestra “Carlos Magno e o Império Carolíngio”, no dia 1 de dezembro de 2018, no 

Salão Nobre da Junta de Freguesia de Mujães, com os oradores Álvaro Campelo, 
antropólogo, e João Gouveia Monteiro, professor da Universidade de Coimbra e 

investigador do Centro de História da Sociedade 
e da Cultura, sendo o painel moderado por Marisa 
Magalhães, arqueóloga e membro da associação do NPAF. O Munícipio esteve representado 
pela vereadora da Cultura, Dra. Maria José Guerreiro. Esta palestra procurou compreender 
melhor a figura de Carlos Magno que, para além de ser considerado simbolicamente o “Pai 
da Europa”, está presente na representação teatral do Auto da Floripes; 
• a Palestra “Europa: (sempre) na encruzilhada”, no dia 12 de janeiro de 2019, no Salão 
Nobre da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, com os oradores José Alberto 
Rio Fernandes, Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos, José Maria Costa, 
Presidente da Câmara Municipal, e os eurodeputados, Francisco Assis (PS) e José Manuel 
Fernandes (PSD). A Europa, numa permanente encruzilhada, é um tema que merece e exige 
uma reflexão contínua que englobe vários atores e diferentes escalas e perspetivas, num 
ano marcado pelas eleições europeias. 
A organização esteve a cargo do Núcleo Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto, com 
o apoio das autarquias de Vila de Punhe, Mujães, União das Freguesias de Barroselas e 
Carvoeiro, e Câmara Municipal.

Palestra
“Carlos Magno e o Império Carolíngio”

Palestra 
“Europa: (sempre) na encruzilhada”

FESTAS LOCAIS
Santa Eulália, São Sebastião

e Santo António
Nossa Senhora das Neves Festa d’Agonia

participação no cortejo etnográfico 
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A importância da conservação das florestas autóctones,  
em Portugal, fundamentou a criação do Dia da Floresta 
Autóctone, a 23 de novembro. 
Neste âmbito, a Autarquia, para assinalar e cumprir 
os fins desta efeméride, contou com a participação da 
comunidade escolar local. 
Esta atividade comemorativa decorreu nos terrenos 
contíguos ao Moinho do Inácio e permitiu, com a 
plantação das mais variadas espécies, cedidas pelo 
horto municipal (pinheiro-manso, azevinho, castanheiro, 
nogueira, carvalho e loureiro), criar uma nova mancha 
florestal diversificada.  
Se, por um lado, sensibilizar as crianças para a 
preservação da floresta foi o objetivo desta ação, por 
outro, requalificar o espaço verde adjacente ao Moinho, 

tornando-o numa mais-valia para os usufruidores deste recinto, 
foi, também, uma intenção da autarquia em prol da diversidade e 
segurança ambiental. 

A Junta de Freguesia, com o propósito de se comemorar o 
Dia dos Avós, assumiu a iniciativa de convidar avós e netos 
para participarem num convívio intergeracional no passado 
dia 26 de julho. Num espaço condigno para implementar os 
diferentes entretimentos, colocados à disposição de avós e 
netos, o palco escolhido para esta atividade foi o Polidesportivo 
junto à Escola Primária. Avós e netos tiveram, assim, um dia 
muito diferente, em que os valores geracionais que os unem 

saíram, certamente, muito mais reforçados, com atividades 
orientadas pela Adriana Morgado. Nesta mesma tarde, 
procedeu-se à inauguração das obras de requalificação do 
piso em relvado sintético do polidesportivo, com a presença 
do executivo camarário, representado pelos vereadores Arq. 
Luís Nobre e Carlota Borges, do presidente da Assembleia 
de Freguesia, Adão Lima, e demais populares. O evento foi 
terminado com um lanche ofertado pela Autarquia.

DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE
REFLORESTAÇÃO NO MOINHO DO INÁCIO

CRUZEIROS EM DIA FESTIVO DA PADROEIRA

DIA DOS AVÓS
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Decorreu na tarde de sá-
bado, do dia 8 de junho, 
a caminhada “Patrimó-
nio do Vale do Neiva”, 
organizada pelo Núcleo 
Promotor do Auto da Flo-
ripes 5 de Agosto, em 
parceria com a autarquia 
de Vila de Punhe. 
A iniciativa pretendeu 
assinalar o Dia Interna-
cional dos Monumentos 
e Sítios – Património e 
Paisagem Rural.
Reconhecer o valor do 
passado, proteger e va-
lorizar o património na-

tural, rural e edificado, torná-lo conhecido e acessível 
foi o mote para mais uma caminhada por trilhos reple-
tos de história, de forte simbolismo rural, e com pas-
sagens por espaços naturais e verdejantes, aprazíveis 
de visitar e desfrutar nesta tarde primaveril bastante 
agradável.
Com partida do Largo das Neves, o percurso, por ca-
minhos rurais e florestais da freguesia, teve como pa-
ragens principais o Castro de Roques (passagem pelas 
muralhas, balneário castrejo, pegada do santinho e es-
cavação arqueológica na acrópole), a Quinta dos Perei-

ras (exploração de vacaria), o Moinho do Inácio (onde 
foi servido o lanche) e a Lagoa da Infia (explorada pela 
Associação Portuguesa de Carpfishing dedicada à pes-
ca desportiva à carpa sem morte).
Aos participantes foram-lhes distribuídos os topoguias 
e disponibilizada a aplicação “Story Map”, com o trajeto 
da caminhada e com uma breve descrição dos diversos 
pontos de interesse ao longo do percurso.

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

JARDINS E
ESPAÇOS DE LAZER VERDES

boletim informativo

caminhada pelo património vale do neiva

PODA DAS ÁRVORES
No mês de janeiro realizou-se a poda das 
árvores no Largo das Neves, com o apoio dos 
serviços técnicos da Câmara Municipal.

Parque do Bon�m

Eira no Moinho do Inácio

Parque da Antela

Regato das Boucinhas
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DESFOLHADA NO MOINHO DO INÁCIO

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

dia nacional dos moinhos:
moinho do inácio

No âmbito do Dia Nacional dos 
Moinhos, que se assinala a 7 de 
Abril, realizou-se o “Dia dos Moi-
nhos Abertos de Portugal”, inicia-
tiva organizada pela Rede Portu-
guesa de Moinhos, cujo objetivo 
é fazer funcionar em simultâneo 
e abrir ao público, para acesso 
livre, tantos moinhos quantos for 
possível em todo o país.
Assim, para assinalar mais uma 
manifestação cultural e patrimo-

nial na freguesia que faz parte 
de um roteiro nacional para a 
divulgação dos vários tipos de 
moinhos existentes, o Moinho de 
Água do Inácio, peça integrante 
da Rede Portuguesa de Moinhos, 
abriu portas nos dias 6 e 7 de 
Abril. 
A todos aqueles que o visitaram 
foi ofertado, pela Junta de Fre-
guesia, broa, mel e licores de pro-
dução artesanal e local.

A fim de realçar a importância das relações 
entre as pessoas, os lugares e a sua história, 
e o valor da partilha de memórias culturais 
entre gerações, a Autarquia Vilapunhense 
organizou a “Desfolhada’18”, tendo como 
parceiros a Associação das Cantadeiras 
do Vale do Neiva, a Comissão de Festas 
de Santa Eulália e a Associação Renascer 
Padela.
A atividade iniciou-se com uma caminhada, 
com saída do adro da Igreja Paroquial, rumo 
ao Moinho do Inácio. Neste local, desfolhadas 
as espigas do milho, seguiu-se a malhada 
na eira e a colocação da palha em medas. 
De salientar que a malhada foi realizada, 
pela primeira vez, na réplica de uma eira 
tradicional, em granito, recentemente 
construída pela Junta de Freguesia.
Após tão grande lida, na tarde do domingo, 
dia 23 de setembro, os participantes 
petiscaram umas fêveras no pão e vinho a 
acompanhar, ofertadas pela Organização. 
Não quis deixar de participar neste evento de 
revivalismo tradicional a Câmara Municipal, 
fazendo-se representar, para tal, pelo seu 
vereador Luís Nobre.
A animação foi assegurada pelas 
Cantadeiras do Vale do Neiva e pelo Grupo 
Musical Renascer Padela. Conseguiu, 
assim, a Organização levar os participantes a 

experimentarem ou relembrarem, com êxito, 
a desfolhada e as suas variadas tarefas, em 
ambiente de confraternização e alegria.
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A Autarquia de Vila de Punhe, em par-
ceria com o NPAF 5 de Agosto, levou a 
efeito, nos dias 15 e 16 de dezembro, 
a 5.ª edição do Mercadinho de Natal, 
no Largo das Neves.
A diversidade do programa, colocado 
à disposição da população, proporcio-
nou muitas referências ao Natal, mas, 
devido ao mau tempo que se fez sentir, 
as atividades para o dia de sábado fi-
caram prejudicadas. No entanto, à noi-
te, na capela da Sagrada Família, da 
Quinta dos Arrais, teve lugar um recital 
de Poesia e Música, com recitação de 
poemas, de vários autores, alusivos à 
época natalícia. 
Agradece-se a colaboração dos de-

clamadores Conceição Gonçalves, 
Tomás Gonçalves e Alberto Quares-
ma, do trompetista, Tiago Peixoto, e 
a amabilidade dos proprietários, D. 
Maria dos Prazeres Lages Malafaia e 
seu marido, Luís de Sá Malafaia, pela 
cedência da referida capela. 
No domingo, realizou-se, na parte da 
manhã, a III Milha Santa Eulália, em 
parceria com o Grupo Juvenil de Vila 
de Punhe, e apoiada pela Câmara 
Municipal, Associação de Atletismo 
de Viana do Castelo e Terapias Ale-
xandra Carvalho. Esta prova, bastante 
concorrida, de participação gratuita, 
dirigida a todos os escalões etários, 
contou com a participação de vários 

clubes do distrito, nomeadamente: 
Grupo Juvenil; CAAV-Centro Atletismo 
de Arcos de Valdevez; Garinos_Asso-
ciação Desportiva Darquense; Ciclo-
nes Sanitop; Sira-Sociedade Instrução 
e Recreio Aldreense; CAOV-Clube de 
Atletismo Olímpico Vianense; Terapias 
Alexandra Carvalho; Qualy Química e 
Individuais.
As atividades programadas para a 
tarde, tiveram como público-alvo as 
crianças que, depois de se divertirem 
com os póneis e brincarem nos insu-
fláveis, festejaram a chegada do Pai 
Natal que, brindando-as com a entre-
ga de lembranças, encerrou mais uma 
edição do Mercadinho de Natal.

boletim informativo
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MERCADINHO DE NATAL

No Largo das Neves, iluminado com motivos natalícios, Desde a 
abertura do Mercadinho de Natal, sobressai, ao centro, o grandioso 
Presépio que já vai na sua 12.ª edição, e é resultante do empenho 
de um grupo de Vilapunhenses sempre dispostos a engrandecer a 
representação do nascimento do Menino Jesus. 
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No âmbito do projeto 
“Viana Abraça”, os Ser-
viços Municipalizados de 
Saneamento Básico de 
Viana do Castelo proce-
deram à distribuição de 
kits de compostagem, de 
porta em porta, de forma 
gratuita.
Vila de Punhe abraçou 
este projeto!

Realizou-se, no dia 22 de 
Dezembro, no Largo das 
Neves, uma grande e longa 
“Fogueira de Natal”.
Ao longo da tarde e da noite, os 
participantes puderam desfrutar 
de sabores gastronómicos 
(destaque para o tradicional 
vinho quente e sopa de burro 
cansado), da decoração e 
dos sons tradicionais das 
concertinas (Balugães), dos 
bombos (S. Sebastião de 
Darque), da gaita-de-foles 
(Gaiteirinho) e dos tambores. 
Depois do brinde, com “vinho 
quente”, dos três autarcas, 
das freguesias de Vila de 
Punhe, Mujães e Barroselas, 
com a presença do vereador 
Luís Nobre da Câmara 
Municipal e de toda a equipa 
dos “Lenhadores do Largo”, 
o machado, numa cerimónia 
simbólica, foi transferido pelo 
Paulo Afonso para o novo 
“Mordomo do Machado”, Joel Monteiro, de Barroselas.
Este evento foi organizado pelos Lenhadores do Largo, com a 
parceria do NPAF 5 de Agosto e Padela Natural.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE
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FOGUEIRA DE NATAL
ILUMINAÇÃO DE NATAL 
NA FREGUESIA

A autarquia participou na formação “Freguesia+Próxima”, da Câmara Municipal, 
que visa reforçar a formação dos funcionários das Juntas de Freguesia do 
concelho, a fim de cumprir o programa tecnológico para que os cidadãos acedam 
a informação da atividade municipal, licenciamentos, processos e informações 
variadas da autarquia.
Este programa é uma aposta do Município na proximidade, reforçando o papel 
das Juntas de Freguesia como pontos de informação ao cidadão, de forma a 
aproximar ainda mais a administração dos munícipes, tornando-as entidades de 
capilaridade de informação do município.

Ao atingirem a aposentação, o tratorista, Sr. José Avelino 
Rodrigues Fernandes Pita, e o cantoneiro, Carlos Ribeiro da 
Costa (“Carones”), a Autarquia, em 2018, em reconhecimento 
dos seus serviços prestados e da dedicada colaboração, 
ofertou-lhes uma lembrança num almoço de confraternização.

FORMAÇÃO freguesia + próxima 

distribuição de kits 
de compostagem

funcionários da autarquia
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Ecos de uma misticidade an-
cestral e de uma religiosidade 
popular vibraram, no largo das 
Neves, pela noite adentro, pro-
porcionando, aos presentes, 
um grande espetáculo de ima-
gem, som e luz muito raro de 
se encontrar nesta região.
Foi na noite de sábado, dia 20 
de julho, que um conjunto de 
grupos de arte popular prota-
gonizaram este espetáculo. As 
Marchas Populares de Subpor-
tela desfilaram para uma evo-
cação dos Santos Populares. 
O Luar`13 apresentou danças 
de Bollywood, uma mistura 
de vários estilos de danças. 
O grupo “Danzas de Cobre” 
exibiu as danças folclóricas de 

Pontevedra, 
Galiza. Os 
representan-
tes de Lugo, 
Galiza, apre-
s e n t a r a m , 
teatralmente, 

uma invocação dos espíritos e almas 
dominados pelo demónio e, a finalizar, 
realizaram uma queimada galega segun-
do os preceitos populares de Cervo, que, 
quando distribuída, animou, ainda mais, 
os ânimos dos presentes. 
Este evento, inserido em mais uma Mos-
tra de Sabores e Artesanato, organizada 
pela Junta de Freguesia de Vila de Pu-
nhe, em parceria com o Núcleo Promotor 
Auto da Floripes 5 de Agosto, incluiu, ain-
da, momentos de diversão durante o dia, 
tais como: atuação dos Zés Pereiras da 
Associação Cultural e recreativa de Deo-
criste e das Concertinas Foz do Lima; 
aula de fitness – bokwa; a representa-
ção do Auto da Floripes, pelas crianças 
do Centro Social e Paroquial de Vila de 
Punhe, e insufláveis para divertimento 
dos mais novos. As tradicionais tendas 
de venda de artesanato, pão, doces re-
gionais, fumeiro vinhos e gastronomia 
regional rodearam o largo. A noite ter-
minou com a atuação do grupo musical 
Triunvirato e do DJ Begoods, na praceta 
da Bandeira, promovida pelos estabele-
cimentos comerciais envolventes.

boletim informativo

Organizada pelas autarquias de Vila de Punhe, Mujães e 
Barroselas/Carvoeiro, e pelo Núcleo Promotor do Auto da 
Floripes 5 de Agosto, realizou-se, no dia 20 de abril de 2019, 
sábado de aleluia, a Queimada do Judas, no Largo das 
Neves, inserida na “Páscoa a Três”. 
A noite teve início com um concerto dos “Artmusic Ensemble” 
na capela da Senhora das Neves, seguindo-se a Queimada 
do Judas. No final do cortejo, da dança e da coreografia, 
foi divulgado o testamento, lido o esconjuro e servida a 
queimada galega. 
Desta vez o escolhido para Judas foi o Nicolas Maduro, 
atual presidente da Venezuela, que numa réplica do seu 
rosto e num corpo que representava uma garrafa de 
vinho com o rótulo de Maduro, e respectiva bandeira, 
foi enforcado, queimado e estourado devido aos seus 
pecados. A diversão teve continuidade nos cafés locais.
Pela qualidade e alcance do evento, agradece-se às entidades 
e pessoas que se associaram à iniciativa, como o grupo 
“Idoso+Ativo”, “Luar’13”, Grupo S. Paulo da Cruz, Escuteiros de 
Mujães, Comissão de Festas da Senhora das Neves, Centro 
Dramático de Viana, Academia Jadança, entre outros.

VI MOSTRA DE SABORES E ARTESANATO E TEATRO POPULAR
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JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE

principais obras e melhoramentos efetuados
SETEMBRO 2018 A JULHO 2019

A Junta de Freguesia, usufruindo da útil colaboração dos 
funcionários, tem desenvolvido as suas atividades nas 
diversas áreas de atuação e de competência. Assim, 
tem mantido a freguesia limpa e asseada, procedendo 
à limpeza e manutenção do cemitério (com colocação 
de baldes e vassouras), arruamentos públicos, acessos 
a caminhos vicinais do Monte de Roques e Infia, 
centros cívicos, jardins e espaços de lazer, bem como à 
desobstrução de sarjetas, valetas e regos de águas.

No seguimento de muitos outros trabalhos, efetuou: a 
pavimentação, em cubo de granito com goma de cimento, 
da valeta da rua da Portela (no cruzamento com a Avenida 
Júlio Cândido da Costa, junto aos edifícios escolares); a 
reparação do bebedouro para animais junto ao tanque da 
Portela; a construção de uma eira, com pedras antigas, 
no recinto anexo ao Moinho do Inácio, a fim de permitir 
que a tradição das desfolhadas e malhadas seja mantida; 
o alargamento da Travessa das Oliveiras; a colocação 
de postes e respetivas luminárias nas ruas da Aldeia 

e Outrelo; a conclusão das obras na Fonte do Souto, 
com a colocação de uma grade metálica de proteção ao 
tanque; a requalificação da sede da Junta de Freguesia; 
a beneficiação do cemitério; a construção da sede do 
grupo juvenil e a requalificação do polidesportivo. 

No parque do Bonfim foram reparadas e pintadas, de 
branco, as paredes da poça, reparado o piso junto ao 
lavadouro e plantada uma bétula. 

Pelos SMSB foi implementada a rede de abastecimento 
de água pública na rua do Lamoso e substituída a da 
rua do Sarrão, com o objetivo de pavimentar as referidas 
ruas.

A Infraestruturas de Portugal (IP), depois de várias 
reclamações desta Autarquia, procedeu à alteração da 
localização do semáforo do lado do Largo das Neves, 
facilitando a circulação no local e à pavimentação dos 
passeios, em betonilha de cimento, nas ruas Auto da 
Floripes e Manuel Araújo Coutinho.

MOINHO DO INÁCIO Rua do lamoso

Construção de eira no Moinho do Inácio

travessa das oliveiras rua da portela pontelha dos regos largo das neves

Alargamento Colocação de sinalética
Reparação do bebedouro 
para animais

Relocalização 
do semáforo

Reforço de abastecimento de água

Rua da Portela RUA DO SARRÃO

Pavimentação da valeta
Substituição da rede de 
abastecimento de água
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O edifício da sede da Junta de 
Freguesia foi alvo de obras 
de requalificação, das quais 
se destacam: a limpeza e 
impermeabilização do telhado 
e da cantaria de granito, com 
aplicação de hidrofugante; o 
reboco e pintura das paredes 
exteriores do edifício, da 
arrecadação e dos muros de 
vedação do recinto; o restauro 
das duas portas de madeira; a 
substituição da caixilharia das 
janelas de madeira por alumínio 
termolacado à cor verde (a fim 
de melhorar o conforto térmico e 

acústico no interior do edifício, mas mantendo-se a traça original da antiga escola primária); a colocação de painel de vidro 
temperado nas duas entradas; a instalação de uma antecâmara em vidro temperado na secretaria; a pintura e substituição 
dos cabos de aço dos mastros das bandeiras; e a substituição da sinalética identificativa da sede da Junta por uma em inox.
Foi uma ação necessária face à degradação que se fazia sentir, ficando, agora, à vista de todos o excelente resultado dos 
trabalhos. De realçar que as últimas obras estruturais no edifício datavam do ano de 1997, altura da inauguração do edifício 
como sede da autarquia
Seguir-se-á, agora, a construção, nas traseiras do edifício-sede da Junta, do Museu do Mel e do Caulino, o que vai aumentar 
a oferta cultural disponível.

Nos últimos tempos, a Autarquia tem levado a efeito vários melhoramentos 
no cemitério, entre os quais a limpeza e beneficiação do mausoléu e área 
envolvente, beneficiação da Capela de Repouso, colocação de corrimão, em 
inox, no acesso à parte nova. 
Recentemente, foram executadas as obras de beneficiação do muro de 
vedação do cemitério, tendo-se procedido à limpeza e lavagem da cantaria, ao 
preenchimento, em cimento, das juntas do muro de granito, confinante com o 
arruamento público, e à pintura da fachada, gradeamento e portões de ferro. 
Foram ainda rebocados e pintados os muros de vedação interior.
Está prevista a beneficiação dos arruamentos, na parte antiga do cemitério, e 
o melhoramento da drenagem das águas pluviais.

sede da junta de freguesia

cemitério
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Foram iniciados os trabalhos referentes à empreitada 
“Remodelação do Edifício Sede do Grupo Juvenil de Vila de 
Punhe – 1.ª Fase”.
O edifício, com uma área bruta de construção de 366,00m2, 
alberga um espaço para estabelecimento de bebidas (bar) 
e sala de convívio, balneários, instalações sanitárias, sala 
polivalente, ginásio e uma garagem. 
Espera-se com este investimento público dotar a coletividade de 
um espaço condigno e adequado para o reforço e dinamização 
das suas atividades desportivas e sociais.

O polidesportivo de Vila de Punhe, espaço para a prática de desporto 
coletivo e de acesso imediato e gratuito, foi alvo de uma profunda obra 
de requalificação cujos trabalhos incidiram na reparação da vedação do 
recinto desportivo, pintura dos muros envolventes e bancadas, substitui-
ção das balizas e do piso para um de relva sintética. A colocação do piso 
sintético, o aspeto mais emblemático desta requalificação, vai minimi-
zar riscos de lesões nos utilizadores deste espaço, bem como, colocá-
-los numa posição mais confortável para a prática desportiva. As novas 
estruturas do referido recinto desportivo foram inauguradas no dia 26 
de julho com a presença dos vereadores Luís Nobre e Carlota Borges, 
em representação do Município de Viana do Castelo. O vereador Luís 
Nobre enalteceu o trabalho de recuperação e as vantagens que apresenta, 
em particular, o facto de se situar junto à EB1, oferecendo melhores 
opções à comunidade escolar para a prática desportiva e o Presidente 
da Junta referiu que esta obra se destina a servir, com novas e melhores 
condições, os alunos da EB1 e a comunidade local e agradeceu o apoio 
que recebeu da Câmara Municipal na execução deste trabalho de requa-
lificação. Esta cerimónia contou com a presença de muitos populares e 
animada pelo grupo de bombos a cargo da Comissão de Festas de Vila de 
Punhe e finalizou com um lanche ofertado pela Autarquia Vilapunhense 
cuja atividade esteve associada à comemoração do Dia dos Avós. 

A Autarquia pede que respeitem as regras de utilização: 
• Marcar a utilização do espaço na Junta de Freguesia;
• Utilizar equipamento adequado ao piso em relva sintética;
• Regar o relvado antes dos jogos.

GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE

POLIDESPORTIVO



JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA DE PUNHE

Rua da Chasqueira, 74
4905-642 Vila de Punhe
Tel. 258 772 855

junta.vilapunhe@hotmail.com
www.jf-viladepunhe.com
      www.facebook.com/FreguesiaViladePunhe 

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

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 secre-
taria da Junta para tratarem da sua lega-
lização.

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, identi�cando a rua e o nú-
mero de porta.

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, identi�cando 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, entre as 9h 
e  12h e/ou as 13h e as 17h, os interes-
sados deverão ligar para n.º 258 806 986 
(ou 258 806 900), ou  acedendo ao portal 
www.smsbvc-pt para procederem à mar-
cação da recolha.
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