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7 ANOS DE SOLIDARIEDADE
LOJA SOCIAL DE PONTE

AÇÃO SOCIAL
Loja Social de Ponte completou no 
passado dia 09 de janeiro o seu 70 
ano de existência. João Teixeira foi 
o vencedor do Sorteio da Camisola 
Autografada do Quaresma.  

AMBIENTE
Sobrantes de Podas aquecem 
casas das famílias mais desfavore-
cidas de Ponte. Caminho de Fornos 
objeto de limpeza profunda pela 
Brigada Verde de Ponte.

BOLETIM INFORMATIVO
100% PAPEL RECICLADO

ATIVIDADES E EVENTOS
Ponte dinamiza comércio local 
com sorteio de bicicletas elétricas 
(ACTG). Mais de 10.000 Máscaras 
comunitárias foram ditribuídas 
pelas casas de Ponte.
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 BREVES

 FICHA TÉCNICA

No próximo mês de fevereiro a Junta de 
Freguesia terá na sua sede ao dispor dos 
concidadãos um ecoponto destinado à 
colocação de máscaras para reciclagem.

NOVO ECOPONTO EM PONTE 

“(...) estou plenamente 

convicto que no dis-

trito de Braga, ou até 

mesmo no país, não 

há nehuma Junta de 

Freguesia que dê tanto 

apoio às famílias mais 

desfavorecidas como a 

nossa (...)”

Começo esta minha mensagem felicitando a nossa Loja Social, pelo seu 
70 aniversário. Foi no dia 9 de janeiro de 2014 que inauguramos este 
projeto, pouco mais de dois meses após tomar posse como Presiden-

te de Junta. Este projeto social, é muito mais do que um espaço meramente 
físico de uma loja social comum, fruto das inúmeras valências que este projeto 
colocou à disposição da população mais vulnerável e desfavorecida da vila. 
Para além de um atendimento semanal personalizado de técnicos, que dispo-
nibilizam informação, aconselhamento, acompanhamento e encaminhamen-
to gratuito para efeitos de superação das vulnerabilidades aos beneficiários, 
esta equipa efetua visitas domiciliárias para aferir das reais necessidades e 
dos problemas das famílias que procuram a nossa Loja Social. Não há uma 
família em Ponte que não tenha luz, água, gás, medicamentos, roupa, calça-
do ou alimentos para comer. É com orgulho e comoção que o digo! E digo 
mais, estou plenamente convicto que no distrito de Braga, ou até mesmo no 
país, não há nenhuma Junta de Freguesia que dê tanto apoio às famílias mais 
desfavorecidas como a nossa, quer ao nível da alimentação, roupa, calçado, 
brinquedos, quer no acompanhamento técnico psicológico e financeiro no 
pagamento de contas de primeira necessidade, entre muitos outros. Tal só é 
possível porque ao longo dos últimos sete anos, todos os membros do execu-
tivo da Junta de Freguesia que tenho a honra de presidir prescindem do seu 
“salário” em prol deste projeto social, que ao dia de hoje os montantes doa-
dos são superiores a 70 mil euros. Termino esta minha mensagem com um 
agradecimento especial aos voluntários que todas as semanas disponibilizam 
o seu tempo para contribuir para o bom funcionamento da Loja Social, a to-
dos os habitantes de Ponte que também atendam e entendam que existe este 
local que é de cada um e que podem recorrer quer como beneficiários, como 
voluntários, como doadores quer como sinalizadores de situações que conhe-
çam que requeiram intervenção da parte da área social. Bem-Haja a todos!  

Caros concidadãos,

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

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 SOCIAIS
Com a colocação dos equipamentos, a 
zona de descanso do Caminho de Santia-
go, localizado na rua dos Moínhos, estará 
concluída no mês de fevereiro.

CAMINHO DE SANTIAGO
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REQUALIFICAÇÃO DO 
EDIFÍCIO-SEDE DA JUNTA
A Junta de Freguesia de Ponte informa a 
população que a obra de requalificação 
exterior do seu edifício-sede encontra-se 
praticamente concluída. Nas próximas 
semanas irá iniciar-se uma nova emprei-
tada para a requalificação do interior de 
diversas salas que irão albergar a futura 
biblioteca e a universidade sénior de Pon-
te. Concluídas todas estas intervenções, a 
Vila de Ponte terá uma sede digna da sua 
dimensão e história.

Travessa monte da ínsua

ZONA NORTE EXTERIOR  
À EB2,3 DE PONTE EM 
OBRAS EM FEVEREIRO  

EB2,3 ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO

EXTENÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO
A Junta de Freguesia de Ponte informa 
que a Vimágua inicou o procedimento de 
contratação da empreitada para a cons-
trução da rede de saneamento de águas 
residuais na rua das Cortes, rua António 
Pereira e rua da Devesa.
A empreitada terá início no primeiro 
semestre deste ano, resolvendo-se assim 
e após muita persistência por parte da 
Junta de Freguesia junto da Vímagua, 
uma anseio dos habitantes locais.

REPARAÇÃO DA REDE 
DE SANEAMENTO NA 

RUA 24 DE JUNHO
A Junta de Freguesia informa a 

população que a Vimágua iniciou no 
corrente mês uma nova empreitada 

de reparação da rede de saneamen-
to existente na rua 24 de junho, em 
Ponte. Esta intervenção, tem como 

finalidade resolver um problema que 
perdura há anos nesse arruamento, 

bem como, em arruamentos contíguos. 

Depois da requalificação da zona sul 
do exterior da EB2,3 Arqueológo Mário 

Cardoso, entre outros, a construção 
do parque de estacionamento, a Junta 

de Freguesia irá no início do mês de 
fevereiro iniciar a empreitada de re-

qualificação da zona norte, que incidirá 
na construção de um parque e baía de 
estacionamento na Tv. Monte da Ínsua.
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dinamização dO comérico local
Junta de Ponte distri-
buiu pelo comércio lo-
cal senhas para sorteio 
de bicicletas elétricas

A  Junta de Freguesia de Ponte 
distribuiu, pelos estabeleci-
mentos comerciais de rua da 

Vila de Ponte, senhas para o sorteio 
de dez bicicletas elétricas, ofereci-
das pela Câmara Municipal de Gui-
marães, em parceria com a ACTG. 
Esta medida destina-se a ajudar o 
comércio local nestes tempos difí-
ceis de pandemia. Para se habilitar, 
faça compras em Ponte e no comér-
cio do concelho de Guimarães. O 
sorteio será no dia 23 de janeiro, às 
20 horas, em direto na página de Fa-
cebook da Associação do Comércio 
Tradicional de Guimarães (ACTG). 
Além da distribuição dos cupões 
para o sorteio das bicicletas, a Jun-
ta de Freguesia de Ponte entregou, 
máscaras sociais pelos estabeleci-
mentos comerciais da nossa Vila.

No seguimento das comemorações do sétimo aniversário da Loja         
Social de Ponte, duas dezenas de voluntários distribuiram mais de dez 
mil máscaras sociais reutilizáveis pelas casas da Vila de Ponte.

10 000 MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELAS CASAS DE PONTE
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A Junta de Freguesia de Ponte, 
por intermédio da sua Loja 
Social e Brigada Verde tem 

ao longo das últimas semanas enca-
minhado a lenha resultante da trans-
formação dos resíduos verdes de 
podas e desmatação de caminhos 
para as famílias mais vulneráveis e 
desfavorecidas da Vila de Ponte que 
utilizam este material para aqueci-
mento das suas casas, e em alguns 
casos também para cozinhar (fogão 
a lenha). 

Esta medida para além do forte cariz 
social que detém, persegue paralela-
mente uma estratégia de economia 
circular e de sustentabilidade am-
biental, rentabilizando-se ao máximo 
os recursos disponíveis, protegen-
do-se o meio ambiente. 

SOBRANTES DE PODAS AQUECEM CASAS

A Junta de Freguesia de Ponte, com o apoio da Brigada Verde, proce-
deu à limpeza integral da vegetação existente no caminho vicinal, co-
nhecido como “Caminho de Fornos“, que liga a Rua do Monte da Ínsua 
ao Rio Ave, onde foi recolhido infelizmente muito lixo, entre outros, res-
tos de materiais de obras. Continuamos a apelar ao civismo de todos, 
para que tenhamos uma Vila cada vez mais limpa.

LIMPEZA DO CAMINHO DE FORNOS QUE 
LIGA RUA MONTE DA ÍNSUA AO RIO AVE  

Brigada Verde ofere-
ce sobrantes de podas 
para aquecer casas de 

famílias desfavorecidaS
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Este Projeto Social, assegurado por voluntários, tem 
vindo a ser consolidado ao longo dos últimos sete 
anos com a implementação de novas valências, que 
passaram a disponibilizar mais apoios e diversifi-
cados. O programa “Junta Amiga” é bem exemplo 
disso, onde mais de uma centena de concidadãos 
já usufruíram gratuitamente de uma pequena repa-

A    9 de janeiro de 2014, nasceu de forma oficial 
este projeto, o primeiro do mandato de Sér-
gio Castro Rocha, à frente da Junta de Fre-

guesia de Ponte. Foram sete anos de muito trabalho, 
dedicação e esforço, onde as reais necessidades e 
problemas das famílias da nossa Vila que nos procu-
raram tiveram uma resposta social. Apoiamos sema-
nalmente famílias em situação de risco social através 
de nosso Gabinete de Atendimento, com informação, 
aconselhamento, acompanhamento e apoios que 
passam pela atribuição de cabazes alimentos, rou-
pa, calçado, eletrodomésticos, móveis, bem como o 
pagamento de contas de medicamentos, água, luz, 
gás, entre outras. Este apoio imediato a situações de 
carência económica ou de outra natureza emergente 
dos nossos concidadãos, é possível pelo facto dos 
elementos do executivo disponibilizarem os seus “sa-
lários” para este bem social, cujo montante presen-
temente ascende em mais de 70 mil euros, que pos-
sibilitaram ajudar centenas de famílias da nossa Vila. 

A Loja Social de Ponte está de parabéns não só pela passagem do sétimo 
aniversário, mas sobretudo pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos. 

70 ANIVERSÁRIO DA LOJA SOCIAL
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“É um enorme orgulho que vejo 
ao longo dos anos a consolida-

ção de mais este projeto“
Sérgio Castro Rocha - Presidente da Junta

A Loja Social de Ponte promoveu uma Campanha 
de Recolha de Alimentos. Quem contribuiu com 
uma doação de alimentos, ficou automaticamente 
habilitado ao sorteio de uma camisola do VSC, au-
tografada pelo Quaresma. O Sorteio realizou-se no 
passado dia 09 de janeiro. A Senha Sorteada foi a 
“B 19”, pertencente ao Sr. João Teixeira.

sorteada
Camisola Autografada

ração na sua habitação (substituir uma torneira, uma 
lâmpada, construção de uma rampa de acesso a uma 
habitação para pessoa com mobilidade reduzida, são 
algumas das inúmeras intervenções já realizadas). A 
parceria com o Horto da Brigada Verde de Ponte é 
outro exemplo, onde foi possível produzir produtos 
hortícolas 100% biológicos (salada, tomates, cebolas, 
couves, penca, etc.) que foram distribuídos pelas fa-
mílias mais carenciadas da vila. Campanhas de reco-
lha de material escolar ou informático, possibilitaram 
ajudar muitos alunos desfavorecidos da nossa vila 
que não tinham acesso a esse material fundamental.      

Em mais um aniversário, a Loja Social de Pon-
te, agradece a todas as pessoas que de forma di-
reta ou indireta têm contribuído para que este 
projeto social marque a diferença e torna possí-
vel transformar vontades e necessidades em fac-
tos concretos que literalmente mudaram a vida 
de muita gente da nossa vila. Muito Obrigado! 

SETE ANOS DE SOLIDARIEDADE
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Antes de tomar a decisão de ter animais de estimação 
(sejam eles cães, gatos, pássaros, peixes ou quaisquer 
outros, deve ponderar se reúne todas as condições para 
o efeito. E, para isso, há que começar pelo o que dita 
a legislação nesta matéria. À partida, pode sim tê-los 
em casa mas, acima de tudo, nunca pode ser posto em 
causa o bem-estar do animal. O novo estatuto jurídico 
dos animais – bem como algumas diretrizes que surgi-
ram sobre o assunto – puseram fim às restrições que 
alguns condomínios (através do seu regulamento) ou 
mesmo as que os senhorios impunham, sobretudo em 
apartamentos. No entanto, não nos cansamos de frisar: 
as regras são apertadas e para cumprir à risca. Ora, num 
apartamento não poderá ter mais de três cães ou qua-
tro gatos adultos e, em nenhuma circunstância ultrapas-
sar os quatro animais de estimação. Em todo o caso, 
também aqui pode haver exceções. Mediante parecer 

favorável do veterinário municipal e do delegado de saúde, pode ser autorizado o alojamento de um máximo de 
seis animais adultos. Mas, independentemente do número máximo, o artigo 30 do Decreto-Lei n0 9/2007 acautela 
questões relacionadas com o ruído e, consequentemente, deve tê-lo em conta. Isto é, se o seu animal de com-
panhia provoca um barulho constante e repetitivo que perturba os vizinhos, estará precisamente a ir contra o 
estabelecido no Decreto que visa salvaguardar as regras básicas de boa vizinhança. Em alguns casos, pode fazer 
sentido equacionar a possibilidade do seu cão, por exemplo, frequentar aulas de treino de comportamento. E já 
que falamos de restrições, a assembleia de condóminos pode proibir a circulação de animais, mas apenas nas 
áreas comuns, nunca dentro dos apartamentos.

Em suma, ter animais de estimação em condomínio, sim é permitido por lei, desde que o bem estar do animal esteja 
salvaguardado assim como o impacto na sua vizinhança. O não cumprimento destas regras tem consequências.

Se tem essa vontade e condições, não espere mais! Muitos estudos demonstram que a companhia destes “ami-
gos” têm imensos benefícios para a saúde, portanto, argumentos não faltam!

rubrica animal

Saiba o que diz a lei...

PODE TER ANIMAIS EM APARTAMENTOS? 

até 30 de janeiro
Decreto n0 3-A/2021 de 14 de janeiro

Estado de Emergência
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“fornos” da ribeira descobertos em 1928

N  o longínquo ano de 1928, a nascente do 
parque pertencente à Quinta da Ribeira, 
localizada na Rua Monte da Ínsua, em Pon-

te, ao abrir uma cova para a plantação de árvores 
foi descoberto um forno muito antigo (Cfr. figura 
A) à profundidade de um metro, onde apareceu a 
parte superior de dois muros de alvenaria tosca, 
constituindo, a par, uma curta galeria que, por um 
dos topos, remata uma cavidade da mesma largu-
ra, medindo um metro da boca à parede posterior.

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

Quando o descobriram, todo ele, bem como a gale-
ria, estavam repletos de terra e fragmentos de telha 
em avultado número. A parede posterior do forno 
era também de alvenaria grosseira, ligado a barro; 
o pavimento, já destruído, era construído de barro 
e tijolo grosso. Destaque-se o engenho na forma de 
construção deste forno: as paredes laterais são for-
madas pela própria terra, ao qual se encostam, de 
cada lado, três colunas de tijolos circulares, acama-
dos em pilha, sustentando assim a pesada abóba-
da a terra e pedregulho. A secção coronal do forno 
apresenta-se sob a forma de um arco um pouco aba-
tido. A boca do forno, de ambos os lados, existem 
ainda alguns tijolos dispostos como o das colunas, 
sendo provável que o total destas fosse de 5 pares.  

Na parte posterior da abóbada nota-se um orifício 
largo, irregular, aberto para o exterior, possível ti-
ragem ou chaminé do forno; da mesma maneira, 
na parte da abóbada compreendida entre o topo 
das colunas parece existir outras tiragens. Num to-
tal de sete, estas chaminés demonstram um pou-
co a serventia daquele forno, que suportou enor-
mes temperaturas, segundo se depreende da cor 
dos tijolos, da alvenaria e do barro que a segura; 
alguns já estavam muito fendidos, estalados pela 
ação do fogo; em roda, na própria terra que cir-
cunda e envolve aquela construção, encontram-se 
dispersos inúmeros fragmentos de telha (inbrex). 

SUBSÍDIOS PARA A ARQUEOLOGIA NO CONCELHO DE GUIMARÃES. OS “FORNOS” DA RIBEIRA, S. JOÃO DE PONTE.

informação recolhida junto da Revista de Guimarães, Publicação da Sociedade Martins Sarmento, Ano: 1928 | N0 38

A telha partida encontrava-se também sobre o forno, misturada com a terra que o cobria, numa altura de 
um metro, e aos lados do mesmo, dando a impressão de que para ali fora trazida doutro local e, nisto, apro-
veitada para maior concentração de calor e segurança do terreno. Era de barro grosso, alguma esfarelen-
ta e algumas malcozidas. Alguns fragmentos eram micáceos e muito arenosos, denotando diversos fabricos. 
A cor é variada, desde o vermelho escuro ao branco acinzentado. A forma era vulgar, medindo a espessura 
de um a três centímetros (Figura B). Nalgumas, podem observar-se estrias longitudinais (Figura C), que apa-
rentam terem sido feitas com os dedos de uma longa espátula. Distante deste local, no caminho que leva 
à estrada, foi encontrado naquela altura um pedaço de telha chata, de rebordo perpendicular (tégula). Os 
nomes de Fornos ou Lugar de Fornos (Monte da Ínsua) em Ponte parecem explicar em parte pela descober-
ta de um forno. Aquando da descoberta deste forno milenar, foi aí igualmente encontrado a moeda árabe 
em ouro (Dinar) que noticiamos na Edição de Novembro de 2020 do Boletim Informativo da Vila de Ponte.
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Deitada sobre o Rio

Está Ponte a minha amada

Sempre tão bela e com brio

Terra por todos adorada

Este Ave que tanto amas

Faz brilhar os olhos teus

No verde das margens chamas

O encanto dos olhos meus

És a flor mais bonita

De um jardim sem igual

Nas ruas sempre catita

És a vila mais linda de Portugal 

Tua história é milenar

Vem de longe o teu sucesso 

Teus filhos te ajudam a trilhar 

O teu caminho para o progresso 

Em teus braços eu cresci

Nas tuas pedras me edifiquei

Minha vida vivo em ti

E para sempre te amarei

Entrego te o meu coração 

Corro sempre até à fonte 

Tua história é devoção 

Minha amada Vila de Ponte

O Cantinho do Poeta

João Oliveira
poema da autoria de

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

Informa-se a população que na 
sequência do Estado de Emergên-
cia todos os serviços da secreta-
ria da Junta de Ponte carecem de 
prévia marcação para atendimento 
presencial para os seguintes con-
tactos: Telf.: 253 473 080, Telm.: 
932218785, E-mail: geral@jfponte.pt

A edição especial de dezembro do 
Boletim Informativo de Ponte, a 
última do ano de 2020, integrou um 
calendário para o ano de 2021.
Os interessados poderão obter o 
referido calendário na secretaria 
de Junta de Freguesia de Ponte de 
forma gratuita.

A utilização da máscara comunitárias 
ou descartáveis só termina quando a 
coloca no lixo. As máscaras atiradas 
para o chão aumentam não só a po-
luição ambiental, mas também o ris-
co de propagação da COVID-19. Ao 
cuidar de si, está a cuidar de todos, 
seja um agente de saúde pública

SECRETARIA DA JUNTA 
COM NOVAS REGRAS

CONTINUA OFERTA DE 
CALENDÁRIO PONTE

RECICLE SEMPRE 
AS SUAS MÁSCARAS

O Centro de Recolha Oficial de 
Guimarães informa que a Campanha 
de Vacinação Antirrábica e Identifi-

cação Eletrónica para o ano de 2021 
se encontra suspensa, mantendo-se 

contudo essa obrigação legal.
Contactos: Telf.: 253 421 232  

E-mail: cro@cm-guimaraes.pt

SUSPENSA VACINAÇÃO 
ANTIRRÁBICA 2021

“Ponte, minha amada”

A Junta de Ponte, informa os conci-
dadãos portugueses, residentes em 

ponte e que cumpram 18 anos de 
idade, que já se encontra na sede da 
Junta de Freguesia o respetivo edital 

para o Dia da Defesa Nacional que 
irá ocorrer no dia 15 de março de 
2021 (+info www.bud.defesa.pt)

DIA DA DEFESA 
NACIONAL 2021

PONTE 2021
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 

Voto Presencial: 24 de janeiro, domingo

GUIA PARA VOTAR SEM RISCO EM PLENA PANDEMIA

Quem pode votar?

Onde posso votar?

O que é necessário para votar?

Qual é o horário?

Quantas são as secções de voto?

Quais são as recomendações da DGS?

Todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa maiores de 18 
anos que estejam recenseados na Vila de Ponte. 

Centro Escolar de Ponte, sito na Rua dos Moinhos, em Ponte. 

Cada eleitor terá que apresentar aos membros da mesa um docu-
mento de identificação com fotografia: cartão de cidadão, bilhete 
de identidade, passaporte ou carta de condução.
Face à pandemia é obrigatório o uso de máscara em todas as sec-
ções de voto e é ainda recomendado que cada eleitor leve a sua 
própria caneta e álcool gel.

As urnas abrem às 8h e encerram às 19h no continente.

Haverá 6 secções de voto e 30 membros de mesa. 
Veja no quadro abaixo qual a sua secção de voto.

QUADRO - SECÇÃO DE VOTO

Os eleitores devem usar máscara e levar consigo uma caneta, 
assim como álcool gel para desinfeção das mãos. No entanto, 
ninguém será impedido de votar caso se esqueça da caneta ou do 
álcool gel em casa, pois estarão também disponíveis nas mesas 
de voto canetas e solução alcoólica.
Os membros da mesa de voto estarão também devidamente 
protegidos com máscara, viseira e luvas. Já na fila de espera, 
enquanto aguarda a sua vez para votar, recomenda-se também o 
respeito da distância de segurança.

BOLETIM DE VOTO 

SECÇÃO TIPO POSTO ELEITORES

1 CN -
DO ELEITOR: ABEL ADRIANO DE FREITAS PEREIRA ( B 11398930)
AO ELEITOR: BRUNO AGOSTINHO FERREIRA NUNES GONÇALVES (B 13252718)

2 CN -
DO ELEITOR: BRUNO AGOSTINHO RIBEIRO SALGADO FERREIRA (B 11117442)
AO ELEITOR: FLORBELA MARTINS DA SILVA ROCHA (B 7250501)

3 CN -
DO ELEITOR: FLORIAN ERNEST DA SILVA RIBEIRO (B 14236836
AO ELEITOR: JOSÉ JOAQUIM PIRES DA CUNHA (B 5802711)

4 CN -
DO ELEITOR: JOSÉ JÚLIO RIBEIRO MARQUES DA SILVA (B 11108854)
AO ELEITOR: MARIA DA SILVA RIBEIRO (B 5887403)

5 CN -
DO ELEITOR: MARIA DA SILVA RIBEIRO (B 5986560)
AO ELEITOR: PAULO FILIPE DE ABREU FERREIRA BRAGA (B 10643119)

6

CN -
DO ELEITOR: PAULO FILIPE SALGADO PINTO (B 12113650)
AO ELEITOR: ZULMIRA NUNES DA SILVA (B 7157111)

CN B
DO ELEITOR: ADÉLIO OLIVEIRA DA CUNHA (B 3042899)
AO ELEITOR: TOMAS RIBEIRO (B 9101764)

CN A
DO ELEITOR: ALBERTO CERCA DA CUNHA (B 1954931)
AO ELEITOR: ROSA DE OLIVEIRA (B 2990735)
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