
OBRAS E PROJETOS
Executivo municipal aprovou no dia 
21 de setembro o início do proce-
dimento contratual para a constru-
ção da futura rotunda do Parque 
Industrial de Ponte (EN101)

ASSOCIATIVISMO AMBIENTE
Obras no Clube Desportivo de Pon-
te concluídas no próximo mês de 
outubro. ARCAP retoma atividade 
de várias secções com fortes limi-
tações e condicionalismos

Ponte ganha mais uma zona de 
lazer de excelência (antigos moi-
nhos) localizada junto ao Parque 
de Lazer da Ínsua. Vencedores do 
concurso Eco-Famílias em Ponte
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“A prevenção é uma 
responsabilidade 

coletiva que passa 
por todos nós!”

A Junta de Freguesia de Ponte, 
entregou material de proteção à 
Covid-19 ao Agrupamento de Escolas 
Arqueólogo Mário Cardoso, de 
Ponte, entre outros, 800 viseiras, que 
serão entregues a todos os alunos, 
professores e auxiliares. Foi igual-
mente entregue dispensadores com 
gel desinfetante, pulverizadores e 
tapetes desinfetantes. 

Com o findar do Verão e o início do 
Outono, período onde naturalmente 
passará a ocorrer maior precipitação, 
a Junta, como medida preventiva, 
tem reforçado a limpeza das sarjetas 
e valetas existentes na vila. Mesmo 
perante inúmeros constrangimentos 
de falta de recursos humanos, tal in-
tervenção continuará, por forma a 
reduzir significativamente o risco de 
inundações urbanas.

Como medida excecional de resposta 
à situação epidemiológica provocada 
pela Covid-19, a sessão ordinária da 
Assembleia de Freguesia de Ponte 
irá realizar-se no próximo dia 30 de       
setembro de 2020, pelas 21:00 horas, 
excepcionalmente mediante video-
conferência. Link de acesso:
https://us02web.zoom.us/
j/85992717589?pwd=Y0I2V1BZcTFIR
jd3T0hhaXhWeHdDdz09

EDUCAÇÃO: ENTREGA  MATE-
RIAL DE PROTEÇÃO À COVID-19

ESPAÇO URBANO: LIMPEZA DE 
SARJETAS E VALETAS

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA NO 
PRÓXIMO DIA 30 DE SETEMBRO

N  as últimas semanas, aumentaram os casos positivos de vírus  
SARS-CoV-2, responsável em humanos por causar a infeção    
COVID-19. Sem alarmismos, esta pandemia assume contornos 

que têm exigido a todos cuidados acrescidos. Por este motivo, a Junta 
de Freguesia de Ponte em cooperação com o Município de Guimarães 
e demais entidades, tem desenvolvido um trabalho de proximidade de 
modo a que, em cada momento, sejam adotadas as medidas adequadas 
de “combate” a este flagelo que malogradamente nos atinge. A situa-
ção pandémica relativa à COVID-19 não está de todo superada e deve 
continuar a merecer uma preocupação constante por parte de todos. A 
prevenção é uma responsabilidade coletiva que passa por todos nós! Por 
isso, precisamos de continuar a agir em conjunto, respeitando o cumpri-
mento de todas as medidas sobejamente conhecidas e preconizadas pe-
las Autoridades de Saúde. Por último, reitero uma vez mais o meu apelo, 
à responsabilidade de TODOS, bem como à necessidade de cada um, 
individualmente, contribuir para reforçar e se tornar “um escudo” indi-
vidual no local de trabalho, em sua casa e nos contatos sociais contra a 
propagação deste vírus. Ponte é reconhecidamente uma terra de homens 
e mulheres que abnegadamente, ao longo dos tempos, conseguiu sem-
pre superar todas as contrariedades que foram surgindo. É, pois, a todos 
estes homens e mulheres que dedico também, nesta mensagem, a minha 
imensa gratidão e admiração. Em comunidade, iremos vencer este vírus!

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

Caros concidadãos,
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A Junta de Freguesia de Ponte informa 
a população que foi efetuado mais uma 
empreitada na reparação da rede de 
saneamento e da Rede de Águas Pluviais, 
ambas existentes na Urbanização de S. 
Gemil, em Ponte. Esta nova intervenção, 
surge em sequência de outras interven-
ções realizadas no local, que se esten-
deram pela Rua Dr. Hugo de Almeida e 
pela Rua da Fonte, as quais tiveram como 
finalidade resolver um problema que per-
durava há vários anos essencialmente na 
Urbanização de S. Gemil. 

URBANIZAÇÃO DE S. GEMIL
PREPARAÇÃO DA REDE DE SANEA-
MENTO E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

REQUALIFICAÇÃO 
DO EXTERIOR 
DO EDIFÍCIO DA SEDE 
DA JUNTA DE FREGUESIA 

Continuam as obras de requalificação do 
exterior do edifício-sede da Junta de Fre-
guesia . Depois de concluída a empreita-
da de substituição do telhado do edifício, 
renovou-se, entre outros, a rede de águas 
pluviais existente no local. Segue-se a 
requalificação das paredes exteriores e 
substituição de portas e janelas.  Relem-
bramos que estas empreitadas tem como 
finalidade possibilitar, entre outros, a cria-
ção da Universidade Sénior, bem como a 
da Biblioteca Pública.

As obras de requalificação do Parque Industrial 
de Ponte já arrancaram e deverão decorrer de 
forma faseada até ao final do primeiro semes-

tre do próximo ano. Com a construção da nova 
rotunda, a nascer no cruzamento com a EN101, irá 
permitir uma maior fluidez e segurança no trânsi-
to local e eliminará o ponto de conflito existente 

há décadas. Está previsto ainda, a pavimentação 
em betuminoso de outras vias de circulação auto-

móvel na zona empresarial, bem como a substi-
tuição da sinalização, a construção de um parque 
de estacionamento para camiões, e a colocação 

de um posto de carregamento elétrico rápido, 
entre muitos outros. 

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE
INDUSTRIAL DE PONTE
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O  Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, acompanhado pelo Vereador do Desporto e pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Ponte, visitou no passado dia 01 de setembro o Campo de Jo-
gos do Clube Desportivo de Ponte, com vista a acompanhar as obras em curso de colocação do 

relvado sintético do Campo n0 2 do clube, bem como, a requalificação das bancadas. Com um investimen-
to de 150 mil euros, assegurado pelo apoio financeiro concedido por parte do Município de Guimarães, Fili-
pe Oliveira, Presidente da Direção, adiantou que a obra deverá ficar concluída no próximo mês de outubro.

Estudo confirma que animais de 
estimação combatem a depressão

apap: rubrica animal

c.D. DE ponte: obra de COLOCAÇÃO DE SINTÉTICO 
CONCLUÍDA no próximo mês de outubro

Não é por acaso que animais são utilizados com fre-
quência para ajudar quadros de stress pós-traumático 
ou para auxiliar em tratamentos diversos. Uma pes-
quisa recente sugere que os benefícios da companhia 
de um animal de estimação podem ser ainda mais 
profundos. O estudo foi realizado por psiquiatras da 
Clínica Médico-Psiquiátrica da Ordem, na cidade do 
Porto, em Portugal, e publicado na revista científica 
Journal of Psychiatric Research, que contou com 80 
pacientes diagnosticados com distúrbio depressi-
vo grave, mostrou que metade dos pacientes que 

mantiveram contato 
com animais durante 
o tratamento, de-
monstraram melhorias 
significativas. O estudo 
sugere que os animais 
mais do que os me-
lhores amigos do ser 
humano, também po-
dem ser um excelente 
remédio.

A direção da Aca-
demia Recreativa 
e Cultural Amigos 
de Ponte (ARCAP), 
informa que no 
seguimento das 
orientações da Dire-
ção Geral da Saúde, 
Governo de Portugal 
e demais autori-
dades, irá retomar 

a atividade das várias secções, ainda que com 
fortes limitações e condicionalismo. De fora deste 
reinício ficará a Acção Social como os serviços de 
medição arterial, visitas domiciliárias e afins. Esta 
tomada de posição vai de encontro à necessidade 
de proteção da faixa etária dos mais vulneráveis. 
A direção da ARCAP apela ainda “à compreensão 
de todos, e recomenda a cada um, o empenho 
responsável diante deste surto pandémico, nome-
adamente no cumprimento de todas as regras e 
diretrizes dos planos instituidos por cada secção. 
Estamos a preparar o regresso e muito em breve 
voltaremos a comunicar.”
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posso contar com eles para a superação de cons-
trangimentos e necessidades que possam surgir na 
nossa vida profissional. Os alunos, foco das nossas 
atenções, foram primordiais pelo entusiasmo que 
colocaram na relação professor/aluno, e na consoli-
dação das relações, cordiais e harmoniosas, estabe-
lecidas entre estes dois atores, porventura, os atores 
principais. Parabéns e o meu humilde reconhecimen-
to, pela forma como todos se comprometeram com 
este “forçado” modelo de ensino/aprendizagem nas 
nossas vidas.

3 - Como reagiram as Associações de Pais e as Fa-
mílias das vossas crianças e alunos ?
As Associações de Pais colaboraram de forma direta 
e cooperante, respondendo eficazmente às solicita-
ções necessárias. Quanto às famílias, delas obtive-
mos uma reação importante, tendo em conta todas 
as exigências decorrentes deste modelo de ensino, 
e que foram cumpridas com rigor e sentido de res-
ponsabilidade por parte dos pais e encarregados de 
educação, dando o exemplo no contato permanente 
com os educadores, professores titulares de turma 
e diretores de turma, para concertação de recursos 
de comunicação eficazes. Reorganizámo-nos e os 
pais foram, também, determinantes na árdua tarefa 
de criar condições de trabalho para os seus filhos e 
educandos.

4 - Que respostas foram encontradas para suprir 
os problemas colocados pela “COVID-19” e, por 
consequência, pelo o ensino à distância ?
Nas questões anteriores, já referi algumas das 
situações que nos obrigaram a um esforço tremen-
do para superar as dificuldades com que nos de-
parámos para encontrar soluções mais ajustadas à 
situação. Inequivocamente, quero deixar bem ex-

1 - Que efeitos sentiu com o encerramento dos Esta-
belecimentos Escolares ?
Foi difícil. De um dia para o outro, as escolas foram 
obrigadas a mandar os seus alunos para casa, tudo se 
alterou. Não porque achássemos que era a solução 
ideal, mas sim porque se tornava a única alternativa 
nas nossas vidas, pois ficámos com a sensação de que 
o “mundo desabou” sobre a nossa forma de estar, 
fazer e sentir a escola. O ambiente de trabalho, nestes 
44 anos de docente, sofreu uma hecatombe nunca 
sentida. Tudo se alterou completamente, fomos obri-
gados a reformular e contextualizar todas as estraté-
gias de ensino/aprendizagem, visando a criação de 
condições para um novo paradigma de vida. Organizá-
mo-nos, fomos produzindo recursos, ouvimos e rece-
bemos orientações, colhemos e revertemos práticas; 
estabelecemos parcerias para criarmos condições aos 
nossos alunos mais carenciados. Estabelecemos uma 
linha de conduta que nos fez projetar o “foco”, única e 
exclusivamente direcionado para as nossas crianças e 
alunos.

2 - Qual foi a reação dos seus docentes e discentes 
perante o distanciamento físico da Escola?
Os professores foram inexcedíveis, verdadeiros he-
róis, revelando o seu profissionalismo e capacidade 
de adaptação às novas circunstâncias de vida. Foram 
determinantes no sucesso que sinto que foi alcança-
do no final do ano letivo e que me induz a pensar que 

Com o regresso das aulas 
presenciais, Artur Monteiro, 
Diretor do AEAMC, fala sobre  
impacto pandémico na escola

ENTREVISTA
ARTUR MONTEIRO

DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO DE PONTE
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presso um sentimento de profundo agradecimento 
à importantíssima colaboração e disponibilidade por 
parte da Junta de Freguesia da Vila de Ponte, na 
pessoa do Dr. Sérgio Castro Rocha e da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, parceiros fulcrais e fundamen-
tais na oferta e cedência de recursos informáticos 
e tecnológicos para “cobrirmos” as necessidades 
dos nossos alunos. Estes parceiros foram também 
importantes no debelar das dificuldades encontra-
das no plano social, acentuadas, dia após dia, pelo 
confinamento, tendo colmatado este constrangimen-
to com a cedência imediata de géneros alimentícios 
e refeições, aos alunos e famílias.

5- Que efeitos e consequências se verificaram nas 
aprendizagens dos alunos ?
Tal como na questão anterior, reforço o facto de 
sentir que é prematuro avaliarmos os efeitos e 
constrangimentos sentidos nas aprendizagens dos 
alunos. O que sei é que perante tanta inquietude e 
preocupações associadas, a escola ainda não tem 
uma resposta pronta para superar as lacunas e 
défices de aprendizagens dos alunos, pois só agora 
é que passados 6 meses estão de volta à escola e 
por isso, não temos a “medida” exata para suprir-
mos as consequências de uma experiência forçada 
de ensino remoto e de aprendizagens remotas, e 
até de algumas sequelas de ansiedade. O que sei é 
que desenvolvemos um trabalho inestimável para 
recebermos os alunos, criando-lhes condições para 
recuperarem o tempo perdido.

6 - Que indicações têm as escolas e as autarquias, 
referentes ao novo ano letivo ? Como foi ser prepa-
rado ?
Todas as indicações estão normalizadas no tempo e 
na ação, pelo que já iniciámos todo o tipo de tarefas 
que nos permitirão criar condições para as nossas 
crianças e alunos regressarem à normalidade da sua 
vida escolar, em segurança e em conforto neces-
sários, dentro do seu espaço, cumprindo as regras 
adequadas ao momento. A Autarquia também já 
tem elaborado e partilhado com os Agrupamen-
tos de Escolas o seu plano de ação respeitante às 
CAF e AAAF, tendo como objetivo ajudar as nossas 
crianças e alunos a regressar a uma normalidade de 
ensino presencial, possível.

7 - Ao nível do Agrupamento haverá alguma novi-
dade ?
Está a ser preparado com todo o rigor e atenção 
necessários, todo um plano de procedimentos que 
permitirá à comunidade educativa ingressar, circular 
e permanecer em segurança, dentro dos espaços 
das unidades escolares do nosso Agrupamento, 
tendo como pressuposto central de que se forem 
cumpridas as regras adequadas, preservaremos a 
nossa e a segurança de todos. Juntamente com os 
meus colegas de Direção, Assistentes Técnicos e As-
sistentes Operacionais, desenvolvemos tarefas para 
criar condições de segurança, higienização e desin-
feção permanentes, de todos os espaços e recursos 
materiais e didáticos. Além de já nos apetrecharmos 
de todos os recursos de proteção pessoal para os 
alunos, assistentes e professores.
As novidades mais salientes têm como referência a 
entrada e saída das escolas, sendo feitas em dois 
tempos. Cada turma do 2o e 3o ciclo e Secundário, 
terá a sua sala para todas as disciplinas, exceto a 
Educação Física e Educação Musical. As refeições 
serão servidas em três momentos e com um número 
restrito de alunos, conforme as regras de distancia-
mento. Estas são as normas mais evidentes.
A cada aluno, será distribuído um “kit” com três 

“Coragem e determinação 
para enfrentarmos este ano 
letivo atípico, diferente de  
todos os anos de vida da 

escola pública“



ENTREVISTA

PONTE - GUIMARÃES
JUNTA DE FREGUESIA

SETEMBRO 2020 #.7

crianças e alunos, sendo exemplo destas referências 
os tempos atuais e as agruras sentidas. Presto-lhe 
um tributo de gratidão por tudo quanto tem feito e 
disponibilizado à nossa comunidade educativa. 

10 - Qual a mensagem que deseja deixar à sua Co-
munidade Educativa ?
A mensagem é de coragem e determinação para 
enfrentarmos este ano letivo atípico, diferente de 
todos os anos de vida da Escola Pública, porque 
apesar das alterações curriculares que se foram 
dando no Ensino no nosso país, ao longo de déca-
das do pós-25 de Abril, sempre soubemos interpre-
tar e transformar, com resiliência e disponibilidade, 
todas as derivas dessas mudanças, adaptando e 
trabalhando nesse sentido, conseguindo diversifi-
car para construir um referencial de permanente 
crescimento da justiça educativa, da inclusão e da 
multiculturalidade. Hoje enfrentamos o maior desafio 
que nos foi colocado, sem sabermos as origens e 
o porquê de tamanha dificuldade, por isso faremos 
da nossa vontade e disponibilidade, recursos aními-
cos para responder a estas exigências ocultas que 
nos vão perturbando, mas nunca mudarão a nossa 
vontade de contrariar e de vencer, a pouco e pouco, 
todas as vicissitudes que nos aparecerão no ime-
diato ou logo a seguir, sentindo eu, como líder da 
nossa comunidade educativa, que estamos prepa-
rados para os tempos vindouros e para “colorir” o 
cinzento deste horizonte que nos escureceu a alma. 
Coragem e alegria neste regresso à escola.

máscaras de proteção, preparadas para 25 lavagens 
cada, o que significa que estarão disponíveis para 
75 utilizações. Os pais e encarregados de educação, 
para terem acesso às escolas do Agrupamento e 
aos seus serviços administrativos, devem agendar 
com os coordenadores de estabelecimento (escolas 
do pré escolar e do 1o ciclo) ou com o PBX da Escola 
sede.

8 - Quais são os constrangimentos e as necessida-
des que acha que possa vir a sentir ou a vivenciar ?
Os constrangimentos vêm sempre do exterior, ou 
neste caso, se cada um cumprir com a sua tarefa 
cívica, prevenindo-se e cumprindo com as regras 
determinadas pela Direção Geral de Saúde, estará a 
contribuir para a segurança e o bem estar de cada 
criança, aluno ou colega. A Escola presencial mudou 
de paradigma, tendo como evidência o facto de se 
tornar num local diferente em termos de postura, 
saber estar e saber respeitar os efeitos e conse-
quências  que a falta de cumprimento de regras 
possam degenerar. Nunca sabemos de onde vem 
o perigo, mas o que temos de saber é que uma de-
satenção pode fazer desmoronar todo um trabalho 
feito com responsabilidade e de respeito pela vida 
das pessoas. Penso que respondi intencionalmente 
à questão, reforçando o facto de que há a  necessi-
dade central de sermos colaborativos na responsa-
bilidade de cada um e no respeito pela partilha dos 
valores da vida. A Escola ainda é o centro mobili-
zador dos Afetos e do sentido Humanista que nos 
apetrecha de valores para a vida. Gostaria de deixar 
uma mensagem à Câmara Municipal de Guimarães e 
ao Dr. Domingos Bragança, que se reveste de uma 
necessidade sentida e constatada no que se refere 
às obras de requalificação da Escola sede do Agru-
pamento. Temos a promessa e sei que o Sr. Presi-
dente cumpre sempre com a sua missão.

9 -  Qual o papel da Junta de Freguesia da Vila de 
Ponte na relação com as Escolas Sede e Básica/JI 
de Ponte?
Saliento o facto da existência de uma relação de 
proximidade e de dedicação por parte do Dr. Sérgio 
Castro Rocha e do seu executivo, à nossa causa. 
Sinto-me um privilegiado, respeitando as devidas 
competências e as relações institucionais decorren-
tes, por lidar com um ser humano fantástico e um 
autarca genuíno na ação, pois responde com asser-
tividade e resiliência às nossas solicitações, visando 
sempre dotar as nossas crianças e alunos de con-
dições para evoluirem no seu percurso escolar e ao 
longo da vida. Tenho por ele um enorme apreço e 
admiração, pois conseguiu estabelecer um paradig-
ma inovador na forma como interpreta as relações 
de proximidade em relação às necessidades, reso-
lução das carências sociais e escolares das nossas 
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Depois da beneficiação da zona 
“Entre Pontes“, mais um espaço 
dedicado ao lazer foi alvo de be-

neficiação na Vila de Ponte. Desta feita, a  
“Zona de Lazer dos Moinhos“, localizada 
junto ao  Parque de Lazer da Ínsua (anti-
gos moinhos). A intervenção, iniciada em 
junho do corrente ano, insere-se no pro-
jeto da Ecovia do Ave, e tem como finali-
dade a valorização e criação de novos es-
paços de lazer ao longo das margens do 
Rio Ave. Esta nova intervenção comprova 
Com mais de 5,5 km de margem 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 con-
fina com este valoroso recursos hídrico.

nova zona de excelência criada no 
parque de lazer da ínsua em ponte

A Junta de Freguesia de Ponte no âmbito da sua candidatura ao 
prémio nacional Eco-Freguesias XXI, promovido pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, lançou no passado mês de julho um de-
safio às famílias de Ponte a serem Eco-Famílias XXI, através de um 
concurso anual que pretende distinguir e premiar as famílias da vila 
com maiores preocupações ambientais e com as práticas mais sus-
tentáveis. Um Júri independente da ABAE avaliou todas as candida-
turas apresentadas, tendo privilegiando as famílias que pelas suas 
ações demonstraram essencialmente preocupações em 6 domínios: 
água e energia, resíduos, espaços interiores e exteriores, consumo, 
mobilidade e Comunidade: espaços verdes e participação. As 3 fa-
mílias em Ponte com maior pontuação foram: 10 lugar: Daniela Lima 
Caldas; 20 lugar: Teresa Silva; 30 lugar: Sabina Ferreira da Costa. Os 
vencedores irão receber os prémios no próximo mês de outubro. 
Aos vencedores, e a todos os que participaram neste concurso, um 
bem-haja, pois continuam a contribuir para que Ponte seja uma vila 
cada vez mais amiga do ambiente! Parabéns.

VENCEDORES DO CONCURSO 
ECO-FAMÍLIAS XXI EM PONTE 2020

A limpeza da margem do rio ave 
que se iniciou há dois meses, 
tem proporcionado novas zonas 
de lazer
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ponte: do século I d.c. ao início do 
berço da nacionalidade

Assim, no período pós-Romano, e 
após alguns séculos de ocupação, 
que levou literalmente à romaniza-
ção do norte da Península Ibérica, 
onde foram construídas estradas, 
pontes, vilas, onde foram igual-
mente implementados costumes, 
idioma, ordenamento jurídico e 
tantos outros benefícios, a pre-
sença dos Romanos foi interrom-
pida pela chegada dos Suevos, 
que durante duas centenas de 
anos comandaram o Reino Suevo, 
com capital em Bracara Augusta, 
hoje a histórica cidade de Braga.

O Reino dos Suevos (409 - 585 dC), 
foi o primeiro estado pós-Romano 
da Europa no tempo das invasões 
Germânicas, foram os primeiros a 
cunhar uma moeda própria e os 
primeiros a terem um monarca 
suevo convertido ao Cristianismo, 
o Rei Requiário em 448 dC. Volvi-

No Boletim Informativo da 
Vila de Ponte do mês de 
agosto, reportarmo-nos à 

presença nesta terra dos Roma-
nos. Nesta edição iremos por sua 
vez debruçar-nos sobre a presen-
ça de outros povos, não menos 
importantes, na construção dos 
“alicerces” desta grandiosa terra.

dos cerca de dois séculos, o Reino 
Suevo foi absorvido pelos Visigodos. 

A presença deste povo na Vila de 
Ponte, é documentada em 20 de 
abril de 911, quando Ordonho II, Rei 
dos Visigodos, doou a Santiago de 
Compostela, a Igreja de S. João de 
Ponte, sita na margem do Rio Ave, 
com a sua Vila e terrenos envol-
ventes, com todos os seus direitos 
e prestações, tudo quanto aí nos 
obteve e escriturou a Abade Hono-
rico. (Vid. História de Santiago de 
Compostela, II, 1899, Apend. 30, de 
A. Lopez Ferreiro, onde refere que: 
“in território bracarense ecclesiam 
Sancti Joahannis in ripa de Ave 
cum sua Villa vel adjacencias, cum 
cunctis prestationibus suis quan-
tum ibi HONORICUS ABBA obtinuit 
et nobis per scripturam concessit”).

E disso nos certifica quatro déca-
das depois o Rei Ramiro II, sucessor 
de Ordonho II, quando em 950 dC, 
doou desta feita ao Mosteiro de Gui-
marães, de que era fundadora sua 
sobrinha, a Condessa Mumadona, o 
nosso Cenóbio ou pequeno mostei-
ro designado por São João Baptista 
(entretanto extinto) que foi fundado 
na margem (esquerda) do Rio Ave, 
perto da ponte de pedra (“Cenobio 

nostro nuncupato Sancti Joahan-
nis Baptiste que est fundato ripa 
rivulo Ave, prope ponte petrina”). 

Dos numerosos mosteiros men-
cionados nos documentos dos 
séculos IX a XI, destacam-se os 
de Guimarães e Lorvão. Porém, o 
pequeno mosteiro referenciado 
desta freguesia (Ponte) é mais an-
tigo do que o de Guimarães, pois 
já no princípio do século X, fora 
doado como se disse anterior-
mente a Santiago de Composte-
la, e só posteriormente, à funda-
dora do convento de Guimarães, 
Mumadona, por seu tio, Ramiro II.

Volvidas algumas décadas, e com 
menos de um século de história 
da nação portuguesa, com o be-
neplácito régio de D. Afonso II – 
30 Rei de Portugal - em finais do 
Século XII, e pertencendo sempre 
ao termo de Guimarães, a “Vila de 
Ponte” foi propriedade de D. Pe-
dro Alvites, Cavaleiro Português - 
10 Mestre templário eleito nos três 
Reinos (Portugal, Leão e Castela).

No Boletim de outubro, daremos 
conta da Carta de Foral concedida 
no Séc. XII a Ponte por D. Teresa e 
depois confirmada por D. Afonso II.

IMAGEM ILUSTRATIVA REI RAMIRO II DE LEÃO
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Caminhei devagar no seio da minha 
terra natal
Fui à procura de um lugar solitário
Onde o silêncio é Rei

Esse lugar já há muito que lá morava
Em tempos idos, ninguém lhe dava 
um vintém
Hoje é um lugar para se amar

Encontrei-o sossegado e sereno, 
com a porta aberta
Entrei e sentei-me naquela pedra 
fria
Por momentos, senti-me ausente

Ouvindo apenas os pássaros a     
cantar e a água a correr
Que Paz fazia naquele cantinho
E tudo à volta é Poesia a flutuar

São versos em forma de pétalas
Onde o tempo parou e o lago é 
pequeno
Naquele lugar, não há reboliço

Apenas o sossego sagrado
Há um castanheiro que abençoa
A mesa e os bancos de pedra

Que coabitam na perfeição
E o Poeta sempre de alma aberta
Busca o silêncio, naquele cantinho

Sou um humilde Poeta sentado     
naquela pedra fria
Sou sonhador ao pé daquele lago
O silêncio e a natureza são almas 
perfeitas

Que só o Poeta entende
Aquele Cantinho passa-se a chamar
O refúgio do Poeta sonhador

Onde a liberdade é sinónimo de 
amar
Aquele cantinho natural

O Cantinho do Poeta

Serafim Mota

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

Informa-se que continua até ao 
próximo dia 30 de setembro, a 
campanha de recolha de material 
escolar (novo ou usado) que será 
doado ao Agrupamento de esco-
las Arqueólogo Mário Cardoso, de 
Ponte, que o fará chegar aos alu-
nos mais carenciados. Os interes-
sados poderão entregar o material 
na secretaria da junta no horário 
laboral.

No fim-de-semana, dia 05 e 06 de Setembro, realizou-se o 10 Passeio 
Solidário Ponte 4X4. Cerca de meia centena de veículos, oriundos 
de diversas localidades de Portugal, participaram nesta iniciativa de 
cariz solidária, a favor da “Acreditar - Associação de Pais e amigos 
de  Crianças com Cancro”. Um agradecimento especial ao concidadão 
Daniel Castro pela organização desta iniciativa. A todos sem exceção, 
um bem haja! Ponte não pára!!!

A Junta de Freguesia de Ponte 
informa a população em geral 
que por deliberação da Câ-
mara Municipal da Guimarães,           
ratificada pela Assembleia      

CAUSA SOLIDÁRIA COLOCA MEIA CENTENA 
DE VEÍCULOS 4X4 A RODAR NA VILA DE PONTE

RUA DE S.GEMIL COM 
NOVAS REGRAS DE 
TRÂNSITO

Municipal, foi aprovada a alteração à postura de trânsito na Rua de 
S. Gemil. A referida rua, passará a ser de sentido único obrigatório        
sul-norte, entre a Rua do Montinho e a Rua do Ave (acesso automó-
vel ao Parque de Lazer). Esta alteração, tem essencialmente como          
objetivo melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária e 
pedonal, sendo precedida da requalificação da Rua de S. Gemil.

CAMPANHA DE 
RECOLHA DE MATERIAL 
ESCOLAR
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Atenta a necessidade de se resolver um problema rodoviário existente há algumas décadas, a Junta de Freguesia de 
Ponte informa a população que foi aprovado na passada segunda-feira, dia 21 de setembro, na reunião ordinária do Exe-
cutivo da Câmara Municipal de Guimarães, o início do procedimento contratual para a construção da futura Rotunda do 
Parque Industrial de Ponte (EN101). A empreitada terá um custo estimado não superior a €817.456,36 (IVA Incluído), e um 
prazo de execução não superior a 180 dias. Esta mais-valia rodoviária, ansiada por todos, será finalmente uma realidade! 
De referir que o projeto contempla, entre outros, zonas ajardinadas e uma ecovia, estando assegurado o seu financia-
mento através do protocolo celebrado entre o Governo de Portugal e o Município de Guimarães num montante de 18 
milhões de euros.

INÍCIO DO PROCEDIMENTO CONTRATUAL PARA A CONSTRUÇÃO DA 
ROTUNDA DO PARQUE INDUSTRIAL DE PONTE – EN101 

O Clube Operário de Campelos é um dos clubes desportivos mais antigos de Guimarães, e o futebol foi sempre a sua 
modalidade de eleição ao longo de mais de sessenta e sete anos de atividade. No ano passado, foi feito um grande 
investimento Municipal no seu campo de jogos, dotando-o de um relvado sintético para a prática desportiva, que tem 
sido utlizado por diversos clubes para o desenvolvimento das suas atividades desportivas. Acontece, que um dos muros 
de contenção do campo de jogos ameaça ruir, pelo que há uma necessidade urgente de proceder à sua consolida-
ção. O Departamento de Obras Municipais procedeu ao levantamento desta situação, e apresentou um orçamento de 
€4.560,69 para a realização do referido muro de suporte. Neste sentido, foi aprovado na passada segunda-feira, dia 21 
de setembro, na reunião ordinária do Executivo da Câmara Municipal de Guimarães, a atribuição de um subsídio ao Clube 
Operário de Campelos no valor de €4.560,69 para a realização da obra.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE OPERÁRIO DE CAMPELOS PARA 
MURO DE CONTENÇÃO DO SEU CAMPO DE JOGOS

EN101
SENTIDO BRAGA

SENTIDO PARQUE 
INDUSTRIAL

EN101
SENTIDO GUIMARÃES

FUTURA VIA DE 
ACESSO AO AVEPARK

CAMPO DE JOGOS JOSÉ MARIA MACHADO VAZ



O VÍRUS NÃO 

NÓS SIM
DISCRIMINA

NÃO DISCRIMINE QUEM TESTOU  
POSITIVO PARA COVID-19

COVID-19


