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 BREVES

 FICHA TÉCNICA

A empreitada de construção da rede de 
águas pluviais no Loteamento da Póvoa, 
em Ponte, encontra-se concluída, resol-
vendo-se assim um problema de décadas.

A Junta de Freguesia de Ponte informa 
que continua a distribuir máscaras sociais 
à população em geral, devendo para tal 
as levantar na secretaria.

DISTRIBUIÇÃO MÁSCARAS SOCIAISLOT. PÓVOA - OBRA CONCLUÍDA

“Vamos fazer deste 
Natal um ponto de 
viragem, com uma 
nova luz ao fundo 

do túnel, para que o 
novo ano que se avi-
zinha e que se deseja 

mais feliz, livre de 
pandemia (...)”

Sérgio Castro Rocha

Informa-se a população em geral que por 
deliberação do Município de Guimarães, a 
alteração à postura de trânsito na Rua da 
Barreira, encontra-se em vigor.

RUA DA BARREIRA - TRÂNSITO

MENSAGEM DE NATAL

ONatal é sempre uma época do ano muito especial, rodeada de magia 
e propícia à intensidade de sentimentos, à qual certamente ninguém 
consegue ficar indiferente. Este ano, particularmente atípico devido 

à pandemia que assola o mundo, o Natal será seguramente vivido de for-
ma diferente por todos nós. Se para uns será uma época de esperança, de 
alegria e de solidariedade, para outros será uma época vivida com amargu-
ra, tristeza e preocupação, consequência de eventuais dificuldades econó-
micas ou da ausência da família e amigos, ou até mesmo de falta de saúde.

Caros concidadãos,

É precisamente nestes tempos mais difíceis que temos que ter ainda mais 
força, mais garra, mais determinação para conseguirmos superar os inúme-
ros problemas que nos forem surgindo, sejam eles de que natureza forem. 
Vamos fazer deste Natal um ponto de viragem, com uma nova luz ao fundo 
do túnel, para que o novo ano que se avizinha e que se deseja mais feliz, livre 
de pandemia, seja um ano não só de melhoria da qualidade de vida de todos, 
onde os mais vulneráveis e desfavorecidos sejam ainda mais acarinhados e 
apoiados, mas também seja um ano de muitas concretizações pessoais e 
comunitárias. Da minha parte, já sabem, continuarei a tudo fazer para que 
assim seja. 

Para finalizar, não poderia deixar de, em meu nome e em nome de todo 
o Executivo da Junta de Freguesia de Ponte, transmitir a todos os conci-
dadãos, coletividades, entidades associativas e religiosas, aos nossos Co-
laboradores e aos nossos Emigrantes, uma mensagem de esperança e de 
confiança no futuro, formulando os votos de um Santo e Feliz Natal e de um 
Próspero Ano Novo de 2021, onde decididamente Ponte continuará a não 
parar! Boas Festas para si, 
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A ambição, da sustentabilidade ambiental, da educação para to-
dos, formal e informal, do crescimento enquanto cidadãos a nível 
cultural e de cidadania ativa, da solidariedade e disponibilidade, do 
conhecimento e da ciência, são o nosso caminho coletivo que no 
próprio percurso nos dará bem estar e felicidade.

Natal é também um tempo de esperança num mundo melhor. Nes-
ta época, o Centro Cívico de Ponte, com a sua árvore natalícia 
iluminada, transmite e reforça esse sentimento. Se o apoio de um 
parque de estacionamento é fundamental, a requalificação do edi-
fício sede da Junta de Freguesia está já em curso. A confiança 
no devir transporta-nos, pois, para o futuro enquanto caminho de 
sucesso e enquanto reduto de pessoas felizes, pois Guimarães so-
mos todos nós.

Um Santo e Feliz Natal e um Bom Ano de 2021!

Domingos Bragança

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

Para mim, um dos valores fundamentais da vida humana é o respeito. Respeito pelo outro. E respeitar o outro 
é estar atento às suas necessidades. Em Ponte, a Loja Social tem feito um trabalho tão dedicado e meritório 
no atender atento a quem precisa, através de ações e iniciativas de apoio, realizadas com discrição, um ombro 
amigo, recato e disponibilidade.

Em todos os Vimaranenses, reside o sentimento de pertença e de ajuda mútua. Queremos, por isso, continuar 
o caminho do progresso e tudo o que ele significa para um concelho melhor, mais capaz e mais preparado 
para os desafios que se colocam, mesmo em período de pandemia, que condiciona e que a todos nos inquieta 
pelos tempos de incerteza que proporciona.

O lema que temos na nossa mente é o de “Ponte não para!”. E assim é. Mas há obras estruturantes que são 
menos visíveis na fase de projeto e de autorizações das diversas entidades, como são as seguintes situações:

- A nova rotunda do Parque Industrial, de ligação estruturante ao AvePark, e a requalificação do Parque Indus-
trial. Estão em concurso para a obra;

- A Avenida Tojais/Igreja encontra-se na fase de projeto e especialidades.

- A Vila Desportiva de Ponte está a ser desenvolvida num âmbito mais ambicioso do que foi inicialmente 
apresentado, integrando outras dimensões desportivas, não pondo em causa os apoios dados para a recente 
requalificação dos Campos de Jogos do Clube Desportivo de Ponte e do Clube Operário de Campelos.

- Viver em pandemia obriga a refletirmos quanto ao mundo que queremos para nós e para as gerações que 
nos sucedem: para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Desta reflexão resulta a necessidade de 
um desenvolvimento sustentável, a proteção do nosso património natural e o de vivermos em harmonia com a 
natureza. Bons exemplos deste cuidar da natureza é o que está a ser feito em Ponte: o percurso da Ecovia do 
Ave e a ampliação do Parque de Lazer da Ínsua até à Praia Seca.

MENSAGEM DE NATAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA AOS PONTENSES

O Natal deste ano de 2020 é marcado indelevelmente pela pandemia, que nos trouxe tanta incer-
teza às nossas vidas. Contudo, especialmente nesta celebração da família e da amizade, emerge 
a nossa imensa generosidade de estarmos atentos às necessidades dos que mais precisam.  Ou-

vimos e vemos os sinais de quem passa dificuldades. Discretamente e generosamente, na força coleti-
va da nossa comunidade, prestamos todo o apoio necessário para que o “Feliz Natal” seja para todos.

Caros Pontenses,
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No seguimento dos anos anteriores, a Junta de Freguesia de Ponte, através da sua Loja Social, distribuiu no passa-
do domingo, dia 20 de dezembro, mais de uma centena de Cabazes de Natal junto das famílias mais carenciadas 
e vulneráveis da Vila de Ponte. Para estas famílias, estes Cabazes de Natal representam a possibilidade de terem 
uma ceia mais digna, sendo mesmo nalguns casos o único presente que recebem, a única manifestação de cuida-
do e atenção que têm, a única alegria e alento do seu lar durante a quadra natalícia – um período que se espera 
de união familiar e forte sentido de comunidade. 

Recheados com produtos para uma Consoada mais feliz e para a celebração de um novo Ano que se espera cheio 
de desafios, esperança e amor, os cabazes continham produtos como bacalhau, batatas, penca, ovos, pão-de-ló, 
massa, arroz, leite, azeite, óleo, bolachas, enlatados, entre outros bens de necessidade primária. 

A doação destes cabazes de Natal por parte da Loja Social de Ponte só foi possível fruto da generosidade de mais 
de uma centena de pessoas, que mesmo num ano totalmente atípico onde fomos todos assolados pela pandemia 
da Covid-19, doaram em conjunto mais de 2 toneladas de alimentos, possibilitando por via disso chegar à popu-
lação mais carenciada e vulnerável da vila. Na Campanha de recolha de alimentos promovida pela Loja Social de 
Ponte, também contribuíram diversos empresários (destacando-se merecidamente pela sua doação a Farmácia de 
Ponte e o “Aviário do Formal”), não podemos olvidar também a colaboração do Vitória Sport Clube na oferta de 
uma camisola autografada pelo Quaresma (sorteio que se realizará no início do próximo ano), bem como a pres-
timosa contribuição do Clube Desportivo de Ponte, do Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso de 
Ponte, da APAP (Associação Protetora Animal de Ponte), que doaram fruto de diversas iniciativas solidárias muitos 
bens alimentares, a quem desde já muito agradecemos. A todos um obrigado do tamanho do mundo!  

Porque acreditamos que este é o caminho, porque acreditamos que é bom levar o alimento à mesa de quem mais 
precisa e porque acreditamos que é bom produzir sorrisos, continuaremos a apostar na solidariedade. E porque 
viver o Natal é partilhar a vida em esperança, é dizer sim ao outro, é investir num mundo melhor, é renascer e re-
novar, a Loja Social de Ponte deseja a todos os habitantes umas Boas Festas!

NATAL SOLIDÁRIO PRODUZ SORRISOS
Mais de uma centena de cabazes de Natal foram distribuídos 

pelas famílias carenciadas da Vila de Ponte 
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A Loja Social de Ponte informa os doadores de 
bens alimentares da campanha de recolha de ali-
mentos que o sorteio da camisola do Ricardo Qua-
resma, jogador profissional do Vitória Sport Clube, 
será realizada no início do próximo ano, na presen-
ça do futebolista, dando-se a conhecer na página 
de facebook da Junta de Freguesia de Ponte,  o 
respetivo vencedor.

quaresma
Camisola Autografada
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PONTE MANTÉM TRADIÇÃO 
MESMO EM TEMPO DE PANDEMIA

A   decoração de Natal assume elevada importân-
cia nesta época, pois é através da envolvência 
e ambiente que esta ornamentação nos dá, 

quer nos espaços comerciais que frequentamos, quer 
nas nossas próprias casas, ou nas ruas por onde pas-
samos, que vivemos a quadra e nos deixamos invadir 
pelos mais nobres sentimentos: a partilha, a harmo-
nia, o altruísmo e a solidariedade. Nunca descurando 
a importância da iluminação e decoração de Natal em 
Ponte, ainda que em tempos de “pandemia”, a Junta 
de Freguesia de Ponte não podia deixar de assinalar, 
pelo oitavo ano consecutivo, a época com os típicos 
símbolos do Natal nos locais mais emblemáticos da 
vila. Para Sérgio Castro Rocha, Presidente da Junta de 
Ponte, “Este ano, as iluminações de Natal durante o perío-
do festivo que se avizinha reveste-se de uma importância 
acrescida, pretendendo-se com isso que transmita uma 
mensagem de esperança e de ânimo para toda a popula-
ção e um incentivo à necessária resiliência para ultrapassar 
em comunidade esta situação de pandemia da Covid-19”. 
As ornamentações festivas foram ligadas na passada 
sexta-feira, 11 de dezembro, e irão colorir as noites 
até ao dia 11 de janeiro de 2021, depois do Dia de Reis.

ILUMINAÇÕES DE NATAL

PRAÇA DO SENHOR DOS AFLITOS - CAMPELOS

CAPELA DO SENHOR DOS AFLITOS E CAPELA S. JOSÉ - CAMPELOS

Fotografias by Paulo Marques

LARGO DA IGREJA DE PONTE
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 ÁRVORE DE NATAL GIGANTE 
ILUMINA CENTRO DA VILA

A árvore de Natal deste ano já tem as luzes liga-
das desde o final da tarde de quinta-feira, 10 de 
dezembro, na Vila de Ponte. Instalada no Largo da 
Igreja de Ponte, a árvore, este ano, chegou mais 
cedo para alegrar a Vila em tempos de pande-
mia da Covid-19. Com mais de 17 metros de altura, 
e iluminada por lâmpadas de tecnologia LED (bai-
xo consumo), a árvore de Natal da Vila de Ponte é 
a segunda maior do concelho de Guimarães, a se-
guir precisamente à instalada no Largo do Toural.

ROTUNDA DOS EX COMBATENTES DA GUERRA DE ULTRAMAR (EN101)

ROTUNDA DO RIO AVE (EN101)

ROTUNDA DO OBELISCO - RUA MONTE DA ÍNSUA 

ROTUNDA CHEFE SOARES - CAMPELOS
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clube desportivo de ponte 
DOAÇÃO DE BENS ALIMENTARES À LOJA SOCIAL

A Associação Protetora Animal de Ponte (APAP) 
e a Loja Social de Ponte irão reforçar neste Natal 
o apoio das pessoas e famílias carenciadas da 
Vila com animais de estimação através da entre-
ga de ração. Muito obrigado, “APAP”!

Animais de estimação das famílias 
carenciadas de Ponte não foram esquecidos

O  Clube Desportivo de Ponte organizou 
no corrente mês de dezembro uma 
campanha solidária de recolha de 

bens alimentares junto dos seus associados e 
atletas. Os bens alimentares angariados, que 
foram entregues este sábado à Loja Social de 
Ponte, serão integrados nos Cabazes de Natal 
que a Junta de Freguesia de Ponte irá distri-
buir junto das famílias mais carenciadas da Vila. 

Para Filipe Oliveira, Presidente do Clube, “Se 
todos tivermos estes pequenos gestos, po-
deremos fazer uma diferença grande na vida 
de muitas pessoas”. Mais uma doação à qual 
a Junta de Freguesia de Ponte, através da 
sua Loja Social, está muito agradecida, ten-
do em conta também a época festiva que se 
avizinha, bem como a situação epidemológica 
que vivemos. Muito obrigado, Filipe Oliveira! 
Muito obrigado, “Clube Desportivo de Ponte”!

SOLIDARIEDADE 
ANIMAL
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cruzeiro em pedra datado do séc. xvii

N  as edições anteriores do Boletim Informativo da Vila de Ponte, 
temos dado a conhecer aos nossos concidadãos um pouco da 
riquíssima e grandiosa história da nossa Vila. Nesta edição, va-

mos debruçar-nos um pouco sobre o cruzeiro  localizado na Rua Reitor 
Joaquim Augusto Maciel Ribeiro Torres, perto do cemitério de Ponte.

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

Construído no ano de 1623, totalmente em pedra, o cruzeiro é constituído 
por três degraus, um pedestal com 4 inscrições (que doravante melhor 
se explicitarão), um fuste liso cilíndrico e, no cimo, uma esfera e uma cruz. 

Ao longo dos séculos o cruzeiro foi deslocalizado algumas vezes. A 
sua primeira localização foi em “Souto de Arrabalde”, onde aí per-
maneceu durante muito tempo. Aí, por ocasião dum incêndio, foi-lhe 
quebrada a cruz e substituída por outra feita à semelhança das cruzes 
da Igreja, mas muito desproporcionada. Do “Arrabalde” foi transferi-
do posteriormente para o “Bairro Alto”, em data que desconhecemos, 
mas não muito antiga (fins do séc. XIX). A localidade onde foi coloca-
da, também se chamava “Monte da Bandeira”, por aí se içar a bandei-
ra anunciadora das festividades da freguesia, principalmente da festa 
ou romaria do Coração de Maria, no 40 domingo de agosto. Por volta 
do ano de 1956, o cruzeiro foi transferido para a sua localização atual 
(junto do cemitério de Ponte), aí permanecendo até aos dias de hoje. 

Na Visita Canónica de 31 de março de 1784, o Visitador, João Bap-
tista Martins Camelo, Cónego prebendado na Sé de Braga Primaz, 
fez a seguinte observação ao Cruzeiro: “Acha-se o Cruzeiro desta 
Igreja em um sítio indigno por ser impraticável para as procissões, 
por estreito e coberto de árvores. Por isso, mando ao Juiz do So-
bsino que, no termo de dois meses, o faça mudar para o lugar da 
Carreira ou para outro que for achado mais cómodo, a arbítrio do 
Rev.oPároco, sob pena de pagar na próxima Visita quinhentos reis”.

Apesar de desconhecermos quem ordenou a construção do cruzeiro, 
e qual o motivo subjacente à sua construção, o cruzeiro contém no 
seu pedestal gravado 4 inscrições, a saber: “ AD 16” (fig.1), “ANNOD” 
(fig.2); “FEITA” (fig.3); “1623” (fig.4). 

Segundo o texto do Pe. Maciel Torres, o cruzeiro foi edificado no séc. 
XVII, no ano de 1640 e não no ano de 1623, após verificação da es-

Arquitetonicamente, o cruzeiro não apresenta na sua estrutura a base da sua edificação, como com-
provam as figs. 2 e 3. Haverá, na sua essência estrutural, um desfasamento com a data da sua monu-
mentalidade, embora, a fig. 1 (AD 16) e fig. 4 (1623), possam comprovar sem necessidades bibliográfi-
cas, a verdadeira data de construção. Estruturalmente, o Cruzeiro, apresenta um pilar e uma cruz, que 
não podem ser interpretadas como originais na sua construção. Este, é apenas um esboço, sobre o es-
tudo aprofundado e rigoroso que será realizado sobre o “Cruzeiro da Paróquia de São João de Ponte”, 
e o mais importante, sobre o reencontro entre as pessoas da Vila de Ponte com a sua identidade histórica! 

Na próxima edição do Boletim informativo, daremos conta dos “Fornos” da Ribeira encontrados no ano de 1928, 
no Monte da Ínsua, mormente na “Quinta da Ribeira”, localizada na Vila de Ponte.

Fig. 1

trutura no local, como se pode verificar na (fig.1), confirma-se pela inscrição in situ, “AD 16”… o que significa: 
” Anno Domini 16”, que nos tempos de hoje podemos dizer “Ano do Senhor 1600…”. Está bem presente, na 
base da estrutura, nas suas faces, várias inscrições, entre das quais, “FEITA” (fig.3), “ANNOD” (fig. 2), que 
em termos interpretativos, estas inscrições não se enquadram nas liturgias epigráficas do sec. XVII. Poden-
do deste modo, ser enquadradas numa fase mais recente (época contemporânea) como parte do edificado. 

Fig. 2

Fig. 4Fig. 3
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À mulher sorridente 

Que trazeis no ventre

O berço que embala

O vosso primeiro rebento

Semeado por um grande amor

Nua noite de luar

Meiga são as vossas mãos

Que acarinham docilmente

O ventre materno

Os vossos peitos dóceis e meigos

Sacearam da boca faminta

Que um dia brotar 

do vosso ventre materno

Numa só voz o mundo dirá

À mulher sorridente, as vossas 

lágrimas são quentes

São quimeras da vossa felicidade

Da longa caminhada

Até ao dia de seres Mãe Querida

O Cantinho do Poeta

Serafim Mota
poema da autoria de

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

Os alunos do Agrupamento de Esco-
las Arqueólogo Mário Cardoso e os 
professores da área de expressões 
daquele agrupamento, embelezaram 
o convento de Santa Clara, edifício 
sede da câmara municipal de guima-
rães com diversos enfeites e orna-
mentos de Natal. 

A Junta de Freguesia de Ponte 
informa que a proteção civil 
encerrou a ponte dos “Anti-

gos Aviários“ por questões de 
segurança a peões e velocípe-
des. O Município iniciou recen-

temente o procedimento para a 
sua requalificação.

DECORAÇÃO DE NATAL 
CÂMARA DE GUIMARÃES

INCLUSÃO - JF PONTE 
RECEBE FORMANDO

ENCERRADA PONTE 
“ANTIGOS AVIÁRIOS”

MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

OPORTUNIDADE PARA VOLUNTARIADO

QUERES SER
VOLUNTÁRIO?

AJUDA-NOS A AJUDAR!PONTE

Daniela Freitas, lançou o seu segun-
do livro para Contadores de Histórias 
entitulado “A Caixa Surpresa” e o 
seu público-alvo são as crianças a 
partir dos 6 anos. O livro encontra-se 
à venda nas Livrarias Online da Ber-
trand, Wook e Almedina, ou ainda 
junto da autora.

PONTENSE LANÇA 2O 
LIVRO INFANTIL

“Mãe Querida”

A Junta de Ponte celebrou com a 
Cercigui um acordo de cooperação 
técnico-pedagógico (formação em 
contexto de trabalho), recebendo 
um formando do CRFP da Cercigui. 
Este acordo contribuirá para a inte-
gração no mercado de trabalho de 
mais uma pessoa com incapacidade.
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Em cooperação com o município de 
Guimarães, a Junta de Ponte iniciou esta 

semana a construção de uma zona de 
descanso para todos os peregrinos que 
percorrem o “Caminho de Santiago” de 

Guimarães até Compostela. A referida 
Zona de Descanso, localizada na Rua 

dos Moinhos (Perto do Centro Escolar de 
Ponte) será composta por uma pequena 
zona de lazer com mesas, bancos, bebe-

douro, entre outros equipamentos.

EM BREVE PONTE TERÁ O 
10 ESPAÇO VITÓRIA SC

OBRA NA RUA NOVA DE 
FONTE COVA

A Junta de Freguesia de Ponte informa 
a população que se realizou uma em-

preitada de reparação da rede de águas 
pluviais existente na Rua Nova de Fonte 
Cova, em Ponte. Esta intervenção, teve 
como finalidade resolver um problema 

que perdurava há alguns anos, nesse 
arruamento, bem como, em arruamentos 
contíguos. Outras intervenções similares 

irão ocorrer brevemente em outros arrua-
mentos de Ponte. 

“CAMINHO DE SANTIAGO” 
EM PONTE

Em breve, a Vila de Ponte terá o 10 “Es-
paço Vitória” do concelho de Guimarães. 

Este espaço, que estará localizado na 
sede da Junta de Freguesia de Ponte, 

surge na sequência de um protocolo de 
colaboração solidário, que será celebrado 

no início do próximo ano entre o Vitória 
Sport Clube, a Junta de Freguesia de 

Ponte e a Loja Social de Ponte. No decor-
rer das próximas semanas daremos conta 

de todos os pormenores. 

REQUALIFICAÇÃO DE 
VÁRIOS ARRUAMENTOS
O Município de Guimarães, em co-
operação com a Junta de Fregue-
sia de Ponte, irá iniciar no início do 

próximo ano, a requalificação integral 
dos seguintes arruamentos: Rua dos 
Tojais; Rua da Boavista; Travessa da 
Boavista; Rua de S. Gemil; e Rua da 
Ventuzela. Para além destes arrua-

mentos irá iniciar-se também no início 
do próximo ano a requalificação do 

Parque Industrial de Ponte.



COVID-19

AQUI AS BATALHAS SÃO PARA VENCER


