
MEMÓRIA E PATRIMÓNIO
A Vila de Ponte tem uma história 
ímpar e riquíssima, com mais de 
dois mil anos, que nos reporta à 
presença e atividade dos Romanos 
neste território  

OBRAS E PROJETOS ASSOCIATIVISMO
Requalificação exterior do edifício 
sede da Junta de Freguesia de 
Ponte: O primeiro passo para a 
futura Biblioteca e Universidade 
Sénior da Vila

Junta de Ponte assinou protocolos 
de apoio financeiro com todas as 
associações. Recomendações da 
Associação Protetora Animal de 
Ponte para o verão dos canídeos
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“A nossa Vila já 
alcançou por mérito 

próprio um lugar 
de destaque além-

fronteiras”

Realizou-se no passado sábado, 04 
de julho, mais um encontro dos ex-
-Combatentes da Guerra de Ultramar 
de Ponte. Este ano, devido à pande-
mia que nos assola a todos, o dia co-
memorativo foi celebrado com a co-
locação de uma coroa de flores junto 
ao monumento dos ex-Combatentes 
na vila, em homenagem aos camara-
das de armas já falecidos. Bem hajam!

Iniciou-se no passado mês de julho 
a requalificação exterior do Centro     
Paroquial Paulo VI (salão paroquial) 
localizado no largo da igreja de Pon-
te. A intervenção tem como finalidade  
resolver problemas existentes no edi-
fício. O telhado foi substituído,  bem 
como foi reparado e pintado todas 
as fachadas exteriores existentes no    
Salão Paroquial.

A Junta de Ponte continua a imple-
mentar medidas para minimizar os 
efeitos da propagação da doença 
COVID-19 junto da população. Por 
via disso inúmeras ações de desinfe-
ção decorreram no mês de julho, em 
locais de potencial contágio, como 
abrigos dos transporte públicos e 
mobiliário urbano. Esse trabalho con-
tinuará nas próximas semanas.

DIA COMEMORATIVO DOS 
EX-COMBATENTES DE PONTE

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
PAROQUIAL PAULO VI

CONTINUA A DESINFEÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO (COVID-19)

C omo Presidente desta prestigiada Vila, quero garantir a todos, 
sem exceção, que o trajeto que estamos a percorrer para a nossa 
Vila de Ponte é um caminho de afirmação, de orgulho e de con-

cretizações, que nos leva diariamente a trabalhar apaixonadamente por 
esta terra, potencializando as condições únicas que o nosso território nos 
proporciona. A Vila de Ponte possui um rico e vasto património paisagís-
tico, proporcionando aos seus concidadãos e a todos aqueles que nos 
visitam uma elevada qualidade de vida. Pelas suas condições únicas, Pon-
te diferencia-se de todo o restante território concelhio. Com mais de 5,5 
Km de margem banhada pelo rio Ave, sendo que 2,3 Km são em ambas 
as margens, Ponte é a Vila do concelho de Guimarães com mais território 
que confina com este valoroso recurso hídrico. Por isso, o rio Ave ofe-
rece-nos múltiplas possibilidades que nos permitem apostar forte nessa 
valência, o que já temos vindo a fazer, mas que queremos aprofundar 
e impulsionar cada vez mais. A nossa Vila já alcançou, por mérito pró-
prio, um lugar de destaque além-fronteiras e continuará a desempenhar 
um papel ativo de afirmação e desenvolvimento territorial. Ponte é, sem 
dúvida, uma Vila com futuro, com projetos sustentáveis, válidos, opor-
tunos e pertinentes. Para isso, continuo a contar com todos vós! Todos 
somos poucos para conseguirmos continuar a levar a bom porto esta nau 
carregada de história, de sucesso, de paixão, mas também de sonhos e 
fortes ambições. Ponte é um porto seguro. Ponte nunca mais irá parar!

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

Caros concidadãos,
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No início do mês de junho, co-
meçou a limpeza da margem 
do Rio Ave, em Ponte, sobre-

tudo no percurso que liga os “antigos 
aviários” até ao Parque de Lazer da 
Ínsua, bem como do Parque de Lazer 
de Ponte até à “Praia Seca”. Como já é 
do domínio público, esta intervenção 
insere-se no projeto de construção 
da futura Ecovia do Ave e tem tam-
bém como finalidade a valorização e 
criação de novos espaços de lazer ao 
longo das margens do Rio Ave. Para 
além das inúmeras valências que es-
tão a ser criadas, este corredor verde 
será dotado de mobiliário urbano e 
sinalética informativa, bem como de 
marcos quilométricos, o que permitirá 
promover atividades de contato com 
a natureza e usufruto da paisagem. 

Com mais de 5,5 Km de mar-
gem com o Rio Ave, sendo 
que 2,3 Km são em ambas as 

margens, Ponte é a Vila do concelho 
de Guimarães com mais território que 
confina com este valoroso recurso hí-
drico. Com o início da construção da 
futura Ecovia, e com a aposta reite-
rada na limpeza das margens e leito 
do rio, torna-se possível disponibilizar 
a todos novas zonas de excelência. É 
este caminho que estamos a percorrer 
e vamos continuar a trilhar. 

Obra iniciou-se há 
dois meses com a 
limpeza da margem 
do Rio Ave

ECOVIA DO AVE: OS PRIMEIROS PASSOS 
DE UMA CAMINHADA DE SONHO
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N a sequência da limpeza da margem do Rio Ave, mais um espaço dedicado ao lazer foi alvo de be-
neficiação na Vila de Ponte. Desta feita, a “Zona de Lazer de Entre Pontes”, localizada no Parque 
de Lazer da Ínsua, junto à margem do Rio Ave, entre a Ponte da EN101 e a Ponte “Romana”. Esta 

recente intervenção é prova disso mesmo, pois criou uma nova zona de lazer que mudou completamen-
te o aspeto daquele espaço, fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos. 

ZONA DE LAZER ENTRE “PONTES” 
COM NOVA IMAGEM 
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SEDE DA BRIGADA 
VERDE DE PONTE TERÁ 
TELHADO ECOLÓGICO

BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS DE UMA 
COBERTURA AJARDINADA

Aumenta a retenção de 
água: Uma cobertura 
ecológica reduz o des-
perdício de água das 
chuvas, que corre livre-
mente pela cobertura até 
às condutas de águas 
pluviais, em cerca de 
50–90 %. 

Melhora o microclima: 
As coberturas vegetadas 
arrefecem considera-
velmente os edifícios e 
aumentam os índices de 
humidade no ar circun-
dante, melhorando por 
via disso o microclima da 
zona.

Retém as partículas de 
poeira tóxicas: A vegeta-
ção das coberturas eco-
lógicas funciona como 
um filtro ambiental, uma 
vez que, ajuda a filtrar as 
partículas poluentes e do 
pó que se encontram na 
atmosfera.

Aumenta a proteção 
contra o ruído: As áreas 
ajardinadas são bons 
isoladores naturais e ab-
sorvem mais som que as 
superfícies duras, redu-
zindo a reflexão do som 
e aumentando o isola-
mento sonoro até 8 dB.

Oferece um habitat natu-
ral: As coberturas, com 
ordenamento paisa-
gístico, compensam os 
espaços verdes que se 
perdem da construção 
de edifícios, e fornecem 
habitats naturais para 
pássaros, etc.

Com a colaboração do Laboratório da Pai-
sagem, a Junta de Freguesia de Ponte irá 
brevemente introduzir no telhado da sede 

da Brigada Verde (localizado no seu Horto) uma 
cobertura ajardinada, também designada por co-
bertura ecológica ou telhado verde. A melhoria do 
conforto térmico do “edifício” em madeira, a cap-
tação de CO2 e a promoção da biodiversidade, 
através do aumento da área verde são alguns dos 
benefícios desta cobertura ecológica. A imagem 
3D abaixo colocada representa o resultado final. 

IMAGEM 3D
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OBRAS EM PONTE NÃO PARAM
A obra, que teve início no passado dia 14 de 

julho, irá transformar por completo, a “casa” de 
todos os concidadãos da Vila de Ponte. Como 

é consabido, atualmente o edifício alberga para 
além da sede da Junta de Freguesia, da sede do 

Grupo Folclórico da Vila de Ponte, da sede dos 
Ex-Combatentes da Guerra de Ultramar, e da 

Sede da Plataforma Teresa Madre Calcutá (Cerci-
gui), também alberga a Loja Social de Ponte e um 
auditório. Com a conclusão desta obra, o edifício 

albergará também a sede do Clube Desportivo 
de Guimarães, uma biblioteca, e a Universidade 
Sénior da Vila de Ponte. O resultado final desta 

intervenção será o constante da foto abaixo  

REQUALIFICAÇÃO EXTERIOR DO EDIFÍCIO 
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

CEMITÉRIO DE PONTE COM 
NOVAS SEPULTURAS

Encontra-se concluída a emprei-
tada no Cemitério de Ponte que 

possibilitou criar mais de meia 
centena de novas sepulturas.  

Com um prazo de execução de 
15 dias, a intervenção deveu-se à 
necessidade em aumentar o es-

paço disponível para salvaguardar 
situações futuras a nível de gestão 
de sepulturas no nosso cemitério. 

Com esta obra, o cemitério de 
Ponte detém atualmente mais de 

mil Sepulturas. 

POR SI, PARA SI, CONSIGO!

IMAGEM 3D
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OBRAS EM PONTE NÃO PARAM

Depois das recentes repavimentações ocorridas 
no passado mês de junho na Rua Emílio Caste-
lar Guimarães, na Rua Reitor Joaquim Augusto 
Maciel Ribeiro Torres (tramo de Campelos), e 
na Travessa do Talho, a Junta de Freguesia de 
Ponte informa a população que no passado mês 
de julho foram repavimentadas a Travessa do 
Rio, a Rua do Rio e a respetiva rotunda existente 
no local, uma obra que ficou a cargo da empre-
sa “José Augusto Mendes Ribeiro, Lda”. Mais se 
informa, que a Junta de Freguesia irá ainda no 
decurso deste ano iniciar uma outra empreitada 
no local que irá, entre outros, aumentar os luga-
res de aparcamento automóvel.  

Encontra-se concluída a obra 
de alargamento de parte da 
Rua Eng. Margaride, em Ponte. 
Esta intervenção, surgiu no 
seguimento de uma outra 
empreitada de alargamento 
efetuada no mês passado no 
mesmo arruamento, e teve 
como finalidade melhorar as 
condições de mobilidade e 
segurança pedonal e rodoviá-
ria de todos os que utilizam 
diariamente aquela artéria de 
Ponte.

PAVIMENTAÇÃO >> 
TRAVESSA DO RIO, RUA DO RIO E ROTUNDA

ALARGAMENTO >> 
RUA ENG. MARGARIDE

POR SI, PARA SI, CONSIGO!

ANTES
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“OS ROMANOS”
Todas as freguesias têm uma história que se per-
de na noite dos tempos. Porém, muitos são os 
elementos que, pelo trabalho dos estudiosos, nos 
certificam da passagem do homem sobre a terra. 
Na Vila de Ponte, não é diferente, existem ele-
mentos factuais que nos reportam à presença e 
atividade dos romanos neste território. Nesse pe-
ríodo temporal, os romanos estabeleceram a sua 
principal residência exatamente no local onde hoje 
está localizada a Igreja Matriz (largo da Igreja), 
constituindo aí uma “Villa” ou “grande instalação 
agrícola romana”, que explorou toda esta zona.

Grande parte da toponímia de Ponte (nomes dos 
lugares, das quintas e propriedades) foram “pos-
tos” pelos romanos. Existe por exemplo no “Arra-
balde”, na ravina sobranceira ao Rio Ave a “FON-
TE LIBA”. Parece não existirem dúvidas de que 
foi uma fonte de água cristalina a que os romanos 
atribuíram significado especial para as suas “liba-
ções rituais” ou “sagradas” em honra das Ninfas. 
Também no recinto da Igreja, apareceu há umas 
décadas um desses monumentos. Em 1948, ao de-
molir uma velha cozinha de propriedade do Assen-
to, apareceu uma “ARA ROMANA”, com a inscrição 
“NINPHIS G SVLP. FES TVS EX VOTO” (Caio Sul-
pício Festo, consagrou às Ninfas em cumprimen-
to de voto) que foi oferecido ao Museu da Socie-
dade Martins Sarmento, em 14 de junho de 1949.
Muitos séculos antes, terá existido pelo menos ou-
tra, que os construtores do primeiro templo cris-
tão, sediado no largo da Igreja, aí pelos anos oi-
tocentos ou novecentos, utilizaram para fazer um 
“cachorro” românico ou pré-românico, que apare-
ceu ao demolir uma parede, a quando da amplia-
ção da atual igreja. Esse cachorro foi aproveitado 
e utilizado como mísula sobre a pia de batismo da 
cripta, na qual se colocou a imagem de S. João 
Batista. Da mutilação escaparam algumas letras 
desconexas que ficaram embutidas na parede. 

Há bastantes anos, numa escavação para plantação 
de videiras, no quinteiro ou pátio da outrora Resi-
dência Paroquial, entrementes demolida, apareceu 
também uma sepultura formada de estrelas de pe-
dra, aliás destruídas pelo hortelão, que nos pareceu 
ser de origem romana, o que nos leva a crer que aí 
terá sido o cemitério desses nossos antepassados. 

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS
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“OS ROMANOS”
Outro facto incontornável da presença dos Ro-
manos na Vila de Ponte é a Ponte de Campelos. 
É comumente aceite que se trata de uma pon-
te tipicamente Romana. Possui 4 arcos e ta-
lhamares do lado montante. Muitas das adue-
las que formam os arcos são almofadadas.

A ponte de Campelos, apesar de pouco sabermos 
do ponto de vista arqueológico sobre a zona onde 
está implantada, deverá ter sido importantíssima 
para a região desde época romana. Aqui vinha dar 
diretamente a estrada de Braga e, daqui e para Sul, 
saíam três vias. A primeira, em direção à ponte de 
Negrelos (Lordelo/Moreira de Cónegos) dirigia-se 
depois para o Porto. A segunda, em direcção a Vi-
zela, tinha a sua continuação até Entre-os-Rios. A 
terceira, fazia ligação à ponte do Arco de Pombeiro 
e, daí, por Amarante até Baião ou Mesão Frio, onde 
passaria o Douro. Durante a Idade Média a Ponte de 
Campelos terá mantido uma importância enorme 
nas ligações entre Guimarães e Braga. É, desde mui-
to cedo, frequentemente referida na documentação 
medieval como ponte “vetera” ou ponte “petrina”.

A designação toponímica de Ponte, aliás, não é 
estranha, uma vez que Ponte tem um significado 
facilmente reconhecido, cuja origem deste título 
nasce de uma estrutura pétrea erguida sobre o 
rio Ave, que tudo indica ser romana. Esta “ponte 
petrina”, próxima do extinto cenóbio de S. João 
Baptista, é referenciada em 1059, numa doação 
de Ramiro II ao mosteiro vimaranense, funda-
do pela Condessa Mumadona. A origem da Vila 
de Ponte (S. João de Ponte) é ainda mais antiga, 
existindo escritos de Abril de 911, cujo documento 
faz menção à ‘villa’ e ‘ecclesia’ de “Sancti Johan-
nis in ripa de Ave”. Pertencendo sempre ao termo 
de Guimarães, Ponte foi propriedade de D. Pedro 
Alvites, em finais do século XII. Ferreira de Almei-
da, célebre protestante, aponta para a existência 
de “restos de arquitetura pré-românica e/ou visi-
gótica” em S. João de Ponte, indicando que res-
tos de cerâmica comum ou de construção, assim 
como um pequeno “cossoiro”, surgiram nesta terra.

Na próxima edição do Boletim Informativo da Vila 
de Ponte daremos conta de outro período histórico 
onde se comprova que Ponte, é indubitavelmente 
uma das freguesias/vilas mais antigas do concelho 
de Guimarães e com uma história ímpar e riquíssima. 

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS
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APOIO ao associativismo

A Junta de Freguesia de Ponte celebrou no passado mês de julho com todos os agentes desportivos, so-
ciais, recreativos e culturais da Vila de Ponte, protocolos de apoio financeiro, num total de vários milhares 
de euros, com vista à continuidade ou incremento de projetos ou atividades de reconhecido interesse 

para a vila, de caráter regular ou meramente pontual. Nessa senda, foram contempladas com esses apoios 
financeiros as seguintes associações ou entidades: Clube Desportivo de Ponte; Clube Operário de Campelos; 
Escuteiros de Ponte (CNE 307); Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos (CSRCC); Clube Desportivo de 
Guimarães; Grupo Folclórico da Vila de Ponte; Centro Popular dos Trabalhadores de Ponte (Pescadores); Aca-
demia Recreativa e Cultural Amigos de Ponte (ARCAP); Grupo Coral de Ponte; Irmandade Senhor dos Aflitos; 
Irmandade Nossa Senhora do Rosário; e, Associação Protetora Animal de Ponte (APAP). 

Para Sérgio Castro Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de Ponte,  “Mesmo num período em que gran-
de parte das associações se encontram inativas devido à pandemia, não poderíamos deixar de demos-
trar o nosso incentivo”. Os apoios que a Junta de Freguesia de Ponte concede anualmente às suas asso-

ciações, têm essencialmente como finalidade garantir a regularidade das suas atividades, consubstanciando-se 
não só em apoios financeiros, mas também em apoios extraordinários para obras e equipamentos, cedência de 
instalações para sedes e/ou para ensaios, reuniões ou outras atividades, apoio técnico e logístico ao desenvol-
vimento de projetos, viaturas, entre muitos outros. 

Junta de Ponte assinou protocolos de atribuição de apoio 
financeiro com associações da Vila

GRUPO FOLCLÓRICO DA VILA DE PONTE GRUPO CORAL DE PONTE

CENTRO SOCIAL RECREATIVO E CULTURAL 
DE CAMPELOS (C.S.R.C.C.)

ACADEMIA RECREATIVA E CULTURAL    
AMIGOS DE PONTE (A.R.C.A.P.)
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CLUBE OPERÁRIO DE CAMPELOS

ESCUTEIROS DE PONTE (CNE 307)

ASSOCIAÇÃO PROTETORA ANIMAL             
DE PONTE (A.P.A.P.)

IRMANDADE SENHOR DOS AFLITOS

IRMANDADE NOSSA SENHORA                     
DO ROSÁRIO

CLUBE DESPORTIVO DE PONTE

CLUBE DESPORTIVO DE GUIMARÃES CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES 
DE PONTE (PESCADORES)
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A versão 2020/21 do clube desportivo de ponte 
que vai na próxima temporada disputar o patamar 
maior da A.F.B. (o campeonato Pró Nacional) apre-
sentou-se no passado dia 25 de julho aos sócios.

Clube Desportivo de Ponte
APRESENTAÇÃO DO PLANTEL 20/21

Clube Operário de Campelos
REELEIÇÃO DE JOSÉ PIMENTA

rubrica animal

Para animais de companhia (cães, 
gatos e furôes) nascidos após 
25 outubro 2019, a identificação 
nomeadamente colocação de chip 
e registo no SIAC tem de ser reali-
zada até 120 dias (4 meses) após o 
seu nascimento.

Para animais de companhia nasci-
dos antes de 25 outubro 2019:

 > Para cães o prazo é de 1ano (ou 
seja máximo  até 25 outubro de 
2020) mesmo para os nascidos 
antes de 1 julho de 2008;

> Para gatos e furões o prazo é de 
3 anos (ou seja máximo até 25 outu-
bro de 2022);

> Animais (cães, gatos e furões) 
com microchip mas sem registo no 
SIAC, o prazo é de 1ano (ou seja 
máximo até 25 outubro 2020).

DEIXE SEMPRE OS ANIMAIS COM 
ACESSO A ESPAÇOS COM SOMBRA E 
ÁGUA FRESCA

CONHEÇA QUAIS OS PRAZOS 
LEGAIS PARA COLOCAÇÃO DE MI-
CROCHIP NOS ANIMAIS DE COM-
PANHIA (CÃES, GATOS E FURÕES)

Recomendações da Associação Protetora 
Animal de Ponte (APAP) para o seu animal 
de estimação, neste período de verão.

José Pimenta, foi reeleito no passado dia 31 de julho 
em Assembleia Geral, realizada nas instalações do 
clube, para mais um mandato (um ano) na presidên-
cia do Clube Operário de Campelos.

ANIMAIS DE PELOS ESCURO TENDEM 
A ABSORVER MAIS OS RAIOS DE SOL 
E OS DE PELO CLARO DEVEM USAR 
PROTETOR

EVITE PASSEAR ENTRE AS 10H E 
AS 17H. TENHA ATENÇÃO À TEMPE-
RATURA DO CHÃO. O CHÃO QUEN-
TE PODE MAGOAR A PATA DO SEU    
ANIMAL  

DIMINUA A QUANTIDADE DE EXER-
CÍCIOS QUE PRATICA COM O SEU 
ANIMAL
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CONTATE-NOS
PODE ESTAR EM CONDIÇÕES DE BENEFICIAR DE MÃO DE OBRA GRATUITA  

SE TEM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 ANOS; 
OU SE É PORTADOR DE DEFICIÊNCIA; OU SE TEM DOENÇA CRÓNICA

TEM A TORNEIRA A PINGAR? PRECISA SUBSTITUIR UMA LÂMPADA?
PRECISA PINTAR UMA PAREDE?

LOJA SOCIAL
JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

programa

Pequenas reparações ao domícilio
Juntaamigaamiga
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Num trabalho permanente, a Junta 
de Freguesia tem envidado esfor-
ços no que respeita à manutenção, 
ao embelezamento, e ao asseio da 
Vila, facto pelo qual Ponte é, de 
resto conhecida. Conscientes deste 
papel, mesmo perante inúmeros 
contrangimentos, a Junta tem 
adquirido ao longo do ultimos anos 
equipamentos que permite otimizar 
esse trabalho.

Neste belo cantinho
Sob o sol da primavera
Percorro o meu caminho
E não vou sozinho
És tu quem me espera

Debruçada sobre o rio
O Ave por ti adorado
Mostras todo o teu brio
Mesmo em tempo mais frio
Fazes dele o teu amado

Nas tuas ruas eu procuro
Lugar onde quero estar
És o meu porto seguro
És meu passado e futuro
Terra que vou sempre amar

Tens em teus braços historia
Os tempos Romanos te dão fama
Tuas ruas têm a memoria
Que transborda de gloria
Neste nosso povo que te ama

Nos teus caminhos me encontro
No sonho que me fazes viver
Não vejo em ti confronto
Mas um povo sempre pronto
Para te ajudar a crescer

Quero ser sempre teu 
Nos teus braços descansar 
Conhecer o que em ti viveu
Fazer de ti um sonho meu
E em ti sempre ficar

Foi de ti que eu nasci
Bebi água da tua fonte
Contigo eu sempre aprendi
Que o meu lugar é aqui
Minha amada Vila de Ponte

Ponte, foi uma vez mais, con-
templada por parte do Municí-
pio de Guimarães com a colo-
cação de diversos Moloks em 
diversos arruamentos da Vila. 
Tais equipamentos substitui a 
recolha porta a porta e tradu-
z-se numa maior salubridade 
urbana.   

MANUTENÇÃO
DOS ESPAÇOS VERDES

O Cantinho do Poeta

COLOCAÇÃO DE
NOVOS MOLOKS

João Oliveira

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

ALTERAÇÃO DA POSTURA DE TRÂNSITO 
>> RUA DA BARREIRA (PONTE) 
A Junta de Freguesia de Ponte informa a população em geral que por 
deliberação da Câmara Municipal da Guimarães, ratificada pela Assem-
bleia Municipal, foi aprovada a alteração à postura de trânsito na Rua 
da Barreira, em Ponte. A referida rua, passará a ser de sentido único 
obrigatório nascente-poente, perdendo prioridade no entroncamen-
to com a Rua Monte da Ínsua. Esta alteração, que será implementada 
brevemente, tem essencialmente por objetivo melhorar as condições 
de segurança rodoviária do local.



MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

PONTE - GUIMARÃES
JUNTA DE FREGUESIA

AGOSTO 2020 #.15

A Câmara Municipal de Guimarães 
continua a acompanhar e apoiar, no 
corrente mês de agosto, alguns alunos 
de famílias carenciadas através do for-
necimento de refeições por take-away, 
mas também com a entrega de caba-
zes e disponibilização de atividades de 
ocupação de tempos livres por forma 
a minimizar carências agravadas pela 
atual pandemia.

São Gualter, religioso franciscano, veio 
para Portugal no início do século XIII 
enviado por São Francisco de Assis. A 
Festas da Cidade e Gualterianas são-lhe 
dedicadas. A devoção dos vimaranen-
ses a São Gualter é grande, motivo pelo 
qual vivemos em Guimarães dias de 
verdadeira tradição.

EDUCAÇÃO 
E AÇÃO SOCIAL

FESTAS 
GUALTERIANAS

De 21 de julho a 17 de novembro estão 
abertas as candidaturas +CO3SO EM-
PREGO. Os apoios a conceder permitem 
a comparticipação integral de custos 
diretos com os postos de trabalho 
criados (incluindo o próprio emprego) e 
ainda apoio a projetos para a expansão 
de pequenas, médias e microempresas 
ou para a criação de novas empresas, 
designadamente na área de recursos 
endógenos, do artesanato e da econo-
mia verde. (+ info em www.soldoave.pt)

CANDIDATURAS 
+ CO3SO EMPREGO 

No passado dia 22 de julho, no Centro 
Cultural Vila Flor, a Câmara Municipal 
de Guimarães celebrou protocolos com 
instituições da área social do concelho, 
onde o Centro Social e Paroquial de S. 
João de Ponte foi contemplado com 
um apoio financeiro no montante de 
€15.000,00, e o Centro Social Recre-
ativo e Cultural de Campelos, com um 
apoio no montante de €51.000,00.

PROTOCOLOS 
COM INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS DE PONTE



O VÍRUS NÃO 
TIRA FÉRIAS.

PROTEJA-SE A SI E AOS  OUTROS

COVID-19

• LAVE A FREQUENTEMENTE AS MÃOS

• MANTENHA A ETIQUETA RESPIRATÓRIA

• MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL

• EVITE AGLOMERAÇÕES

• ADOTE COMPORTAMENTO PREVENTIVO

• SEJA UM AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA


