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 BREVES

 FICHA TÉCNICA

“É com esta vontade 

inalienável de fazer 

sempre mais e melhor 

pela nossa terra (...)

Conto com todos e 

com cada um para 

que Ponte continue 

a não parar!”

No corrente mês de fevereiro, mesmo em tempos de pandemia, po-
demos todos assistir às inúmeras obras que proliferam pela nossa 
Vila. De entre elas, destaco as seguintes empreitadas: Requalificação 

exterior do atual edifício-sede da Junta de Freguesia de Ponte; Requalificação 
das salas que irão albergar a futura Biblioteca de Ponte; Requalificação inte-
gral da Rua de S. Gemil (passeios e repavimentação); Reparação do passeio, 
baías de estacionamento e a substituição das árvores existentes na Rua do 
Ave; Reparação de uma valeta de águas pluviais na Rua da Capela; e Re-
qualificação integral da Travessa da Boavista (passeios e substituição do piso 
do arruamento para betuminoso). Para além destas empreitadas, no próximo 
mês de março, irão igualmente iniciar-se a requalificação da Rua dos Tojais 
(Reparação da rede de águas pluviais e substituição do piso por betumino-
so), bem como a repavimentação da Rua da Boavista, da Rua da Aguardi-
lha, da Rua e Travessa da Ventuzela, a construção de um novo parque de 
estacionamento na Travessa do Monte da Ínsua (em frente à Eb23 Arqueó-
logo Mário Cardoso), e no primeiro semestre deste ano, o início da constru-
ção da Rotunda do Parque Industrial de Ponte. Tudo isto sem esquecer a 
nossa vocação social e ambiental, onde continuamos mesmo em tempos de 
pandemia a apoiar fortemente as famílias mais vulneráveis e desfavorecidas 
da nossa vila, acrescentando continuadamente novos projetos/apoios aos já 
existentes (alimentação, pagamento de água, luz, medicamentos, gás, etc), 
que para além do seu cariz social detêm igualmente um cariz ambiental. Re-
firo-me à oferta por parte da nossa Brigada Verde dos sobrantes das podas 
(madeira) efetuadas na vila às famílias mais vulneráveis para aquecerem as 
suas casas. É com esta vontade inalienável de fazer sempre mais e melhor 
pela nossa terra, que continuo diariamente a trabalhar com a minha equi-
pa. Conto com todos e com cada um, para que Ponte continue a não parar!

Caros concidadãos,

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

Nas próximas semanas irão ser plantadas  
uma centena de árvores autóctones no 
Parque Industrial de Ponte, tendo proce-
dido ao corte dos eucaliptos aí existentes.

PLANTAÇÃO DE NOVAS ÁRVORES
A Junta substituiu dois espelhos parabó-
licos localizados na rua 24 de Junho e na 
rua Monte da Ínsua. Em breve serão co-
locados espelhos em outras ruas da Vila.

SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS
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
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 

VILA DE PONTE CONCELHO DE GUIMARÃES

RESULTADO NACIONAL
As eleições presidenciais portuguesas de 2021 realizaram-
-se a 24 de janeiro de 2021 para eleger o presidente da Re-
pública de Portugal nos cinco anos seguintes. O presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito na primeira volta com 
60,7% dos votos válidos, tornando-se o primeiro candida-
to presidencial a vencer em todos os concelhos do país. A 
campanha eleitoral e as eleições ficam marcadas pela pan-
demia de COVID-19 em Portugal. A participação geral foi 
de 39,5% dos eleitores, uma queda de 9% se comparado 
com o pleito anterior, um resultado fruto do registo auto-
mático de mais de um milhão de eleitores que residiam no 
exterior. No território nacional, a participação foi de 45,4%, 
uma queda de 4,6% em relação a 2016, configurando a 
menor redução na participação do eleitorado numa elei-
ção que resultou na reeleição do presidente desde 1980.  

Centro Escolar de Ponte Centro Escolar de Ponte
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loja social reforça apoios às famílias
Devido à pandemia a nossa 
Loja Social tem reforçado os 
apoios às famílias mais desfa-
vorecidas da Vila de Ponte.

V   oluntários da Loja Social re-
forçam em tempos de pan-
demia os apoios às famílias 

mais vulneráveis e desfavorecidas da 
Vila,  não só com a entrega mensal 
de cabazes alimentícios, mas tam-
bém acrescentando novos apoios 
aos já existentes, que para além do 
seu cariz social detêm igualmente um 
cariz ambiental. Referimo-nos à ofer-
ta dos sobrantes das podas (madei-
ra) efetuadas na vila às famílias mais 
vulneráveis que assim o necessitam 
para aquecerem as suas casas.

A Junta de Freguesia de Ponte, através da sua Loja 
Social volta a promover uma Campanha de Recolha 
de Alimentos por forma a melhorar a carência ali-
mentícia de inúmeras famílias de Ponte. Este ano o 
Vitória Sport Clube associa-se, uma vez mais, à nos-
sa Campanha, onde qualquer pessoa que contribua 
fica habilitada ao sorteio de uma camisola do VSC 
autografada pelo André André. É em alturas de di-
ficuldade que o espírito de solidariedade prevalece 
para tentar ajudar o próximo e melhorar a vida das 
pessoas que mais precisam. 
Consciente das dificuldades dos cidadãos mais ne-
cessitados da Vila de Ponte, esta Campanha consis-
te na recolha de produtos alimentares de primeira 
necessidade, tais como Arroz, Massa, Óleo, Farinha, 
Açúcar, Leite, Cereais, Azeite, Enlatados, Bolachas, 
etc. Fica a faltar apenas a contribuição de cada um 
de nós e assim dar conforto a quem mais precisa. 
Para ajudar poderá dirigir-se à Junta de Freguesia 
de Ponte até ao dia 26 de março, entre as 9H00 e 
as 12H30 e as 14H00 e as 17H00, e fazer a sua en-
trega. Páscoa solidária, produz sorrisos … Participe! 
Ajude-nos a ajudar!

loja social promove
recolha de alimentos

MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

OPORTUNIDADE PARA VOLUNTARIADO

QUERES SER
VOLUNTÁRIO?

AJUDA-NOS A AJUDAR!PONTE
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A  Junta de Freguesia de Ponte 
continua a criar novas áreas 
verdes em torno de Moloks 

e Ecopontos existentes nos diversos 
arruamentos da Vila. A criação de 
“Ilhas Verdes”, com zonas ajardina-
das adjacentes, permite embelezar 
um local cujo perímetro está asso-
ciado à deposição de resíduos. Além 
deste novo conceito, continuam a 
ser instalados novos Moloks e Eco-
pontos na Vila de Ponte em coorde-
nação com a Câmara Municipal de 
Guimarães. Continuaremos a traba-
lhar para que sejam contemplados 
ainda mais arruamentos da Vila com 
“Ilhas Verdes” e com o mesmo equi-
pamento. Nas próximas semanas 
irão ser criadas novas “Ilhas Verdes“ 
pela Vila de Ponte, nomeadamente 
na rua do Ave, na urbanização da 
“Casa Nova“ e na rua da Boucinha/
Pontizela.

“ILHAS VERDES” proliferam em ponte
“Ilhas Verdes” continuam 
a embelezar os  Ecopontos 
e Moloks da Vila de Ponte

A Junta de Freguesia de Ponte, num trabalho contínuo tem envidado 
esforços no que respeita à manutenção, ao embelezamento e ao asseio 
da vila. Conscientes deste papel, e mesmo perante inúmeros constran-
gimentos, agravados pela pandemia, a Junta de Freguesia tem conse-
guido otimizar e cuidar da sua rede de equipamentos e espaços verdes 
públicos. Assim continuaremos! Por uma vila ainda mais bonita e cuida-
da, facto pelo qual Ponte é de resto reconhecido. 

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES 
REFORÇADA EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Mais de duas dezenas de obras na Vila 
 só no primeiro trimestre do ano de 2021

OBRAS em ponte
continuam a não parar

A Junta de Freguesia de Ponte informa a população em geral que para 
além das inúmeras obras em curso, irão ainda neste mês de feverei-
ro e no mês de março iniciar-se muitas outras. De entre elas, desta-

camos as seguintes empreitadas em curso: Requalificação exterior do atual 
edifício-sede da Junta de Freguesia de Ponte; Requalificação das salas que 
irão albergar a futura Biblioteca de Ponte; Requalificação integral da Rua de 
S. Gemil (passeios e repavimentação); Reparação do passeio, baías de esta-
cionamento e a substituição das árvores existentes na Rua do Ave; Reparação 
de uma valeta de águas pluviais na Rua da Capela; e Requalificação integral 
da Travessa da Boavista (passeios e substituição do piso do arruamento para 
betuminoso); Construção de um pequeno tramo de rede de águas pluviais 
na Rua Veiga de Castelães; Reparação do Cubo da baía de estacionamento 
existente na Rua Reitor J. A. Maciel Ribeiro Torres (Junto ao “Ponteconta”); 
Reparação parcial do passeio na Rua Nova da Boavista; E construção do Par-
que de descanso “Caminhos de Santiago” localizado na Rua dos Moinhos. 
Para além destas empreitadas em curso (algumas delas em fase de conclusão, 
ou até mesmo concluídas), a Junta de Freguesia de Ponte informa igualmente 
a população que no próximo mês de março, irão também iniciar-se a requalifi-
cação integral da Rua dos Tojais (levantamento do cubo, construção de rede 
de águas pluviais e substituição do piso por betuminoso), bem como a repa-
vimentação da Rua da Boavista, da Rua da Aguardilha, da Rua da Ventuzela 
(parte) e da Travessa da Ventuzela, a construção de um novo parque de es-
tacionamento na Travessa do Monte da Ínsua (em frente à Eb23 Arqueólogo 
Mário Cardoso), a construção de uma nova rede de águas pluviais numa exten-
são de 300m na Rua Senra de Cima, e a construção de uma zona de lazer na 
Rua da Boucinha (junto ao Ribeiro e entroncamento com a Rua da Pontizela), 
com a inclusão de uma “Ilha Verde”, contendo Ecopontos e um Molok. Tudo 
isto sem esquecer o início no primeiro semestre deste ano a construção da 
Nova Rotunda (EN101) e requalificação do Parque Industrial de Ponte. Por 
último, e para além das empreitadas levadas a cabo pela Junta de Freguesia 
de Ponte e da Câmara Municipal de Guimarães, a Vimágua irá executar nos 
meses de fevereiro e março novas empreitadas na Vila de Ponte, nomeada-
mente, a empreitada de extensão de 165m da rede de abastecimento de água 
e 8 ramais na Rua 24 de Junho, a empreitada de extensão de 855m de rede 
de abastecimento de água e 77 ramais na Rua Reitor Joaquim A. M. Torres, 
e a reparação de várias caixas danificadas e soltas na Variante de Campelos. 
Durante a execução de todas estas empreitadas o trânsito automóvel estará 
condicionado em alguns locais, pelo que apelamos desde já à compreensão 
da população pelo transtorno que estas obras porventura poderão causar.
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EN101
SENTIDO BRAGA

SENTIDO PARQUE 
INDUSTRIAL

EN101
SENTIDO GUIMARÃES

FUTURA VIA DE 
ACESSO AO AVEPARK
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A esterilização, também conhecida por castração, é a 
remoção cirúrgica dos órgãos reprodutores. 

Quando não existe a intenção de que o seu cão ou 
gato, cadela ou gata se reproduza e venha a ter fi-
lhotes, o melhor a fazer é esterilizá-los. Ao contrário 
do que se possa pensar, essa intervenção contribui 
muito para uma vida adulta mais saudável. 

Para o presidente do Clube Desportivo de Ponte, Fili-
pe Oliveira, a comemoração deste aniversário decor-
reu num ambiente de tristeza e de alegria. “É mais um 
ano que o clube está a festejar, um sinal de vitalidade 
com obras, com o Pró-Nacional, mas não deixa de ha-
ver tristeza devido a toda esta situação da pandemia. 
Temos pena de não poder organizar o habitual jantar, 
que espelha a dimensão do clube, um jantar que tem 
juntado sempre mais de 400 pessoas. Tínhamos pro-
gramadas outras iniciativas, nomeadamente a inaugu-
ração do novo relvado sintético e uma homenagem ao 
Dr. João Afonso de Almeida, que acho que é justo, mas 
não é possível derivado ao confinamento”, refere.

A Junta de Freguesia de Ponte felicita uma vez mais 
quem contribuiu e continua a contribuir para a conquis-
ta de êxitos desportivos do nosso querido e estimado 
Clube Desportivo de Ponte. A todos os dirigentes, atle-
tas, associados, colaboradores e demais simpatizan-
tes, apresentamos os nossos sinceros parabéns. Nós 
continuaremos cá a aplaudir os sucessos do Clube! Um 
muito obrigado a todos.

O Clube Desportivo de Ponte celebrou no passa-
do dia 2 de fevereiro, o seu 640 aniversário. Com 
a equipa no principal escalão da AF Braga e com 
as instalações recentemente renovadas, a pan-
demia impediu que se organizasse o tradicional 
jantar do clube.

A idade mínima para a esterilização tanto de machos 
como fêmeas é de 6 meses, nas fêmeas é aconselhá-
vel ser antes do primeiro cio…

IMPORTANTE: O risco de obesidade após a esteriliza-
ção do animal, é grande sendo fundamental prevenir 
com alimentação própria para animais esterilizados. 

Esterilizar é responsável!

› Evita cios e o nascimento de ninhadas não planea-
das;

› Evita a pseudogestação (gravidez psicológica) e al-
terações comportamentais associadas;

› Evita piómetras, infeções uterinas;

› Diminui o risco de tumores mamários;

› Evita o desenvolvimento de tumores no aparelho re-
produtor (útero e ovários).

›Atenua os comportamentos de ansiedade e nervo-
sismo quando uma fêmea em cio está por perto;

›Reduz a marcação territorial (urinar em locais impró-
prios);

›Evita tumores testiculares e doenças prostáticas;

›Diminui fugas de casa e os riscos de ferimentos e 
contágio com doenças infecciosas.

rubrica 
animal

640 aniversário 
do c.d. ponte

VANTAGENS EM ESTERILIZAR GATA E/OU CADELA:

QUAL A MELHOR IDADE PARA A CASTRAÇÃO?

VANTAGENS EM ESTERILIZAR GATO E/OU CÃO:

PORQUE DEVE ESTERELIZAR 
O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO? 

Foto de fevereiro de 2020
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A ANTIGA RESIDÊNCIA PAROQUIAL

Todas as freguesias têm uma identidade, uma história, uma 
memória que se perde na noite dos tempos. Exatamente 
por isso, o Boletim Informativo da Vila de Ponte irá nesta 

edição de fevereiro debruçar-se sobre a antiga residência paro-
quial localizada outrora no Largo da Igreja que certamente ainda 
se encontra na memória de milhares de concidadãos de Ponte.   

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

LARGO DA IGREJA DE PONTE - ANO DE 1960

Construída no Século XVIII, a antiga residência paroquial, foi de-
molida no início da década de 90, e localizava-se junto ao adro 
da igreja. Esta casa tinha fundos, primeiro e segundo andar. Nos 
fundos tinha um quarto de criado, adega, loja do lagar, garagem, 
casa da lenha e três côrtes. No primeiro andar tinha oito aposen-
tos, servidos por dois corredores. No corredor central, ao lado 
direito da entrada, ficava o escritório, quarto da Reitoria e quarto 
de trabalho; ao lado esquerdo, ficava a sala de visitas, quarto de 
hóspedes e sala de jantar. Ao fim do corredor central, que era 
isolado por guarda-ventos, cruzava-se com outro corredor, que 
dava saída para o pátio dum canteiro espaçoso, ladeado com 
muros altos, cobertos de latada e servido por dois portais, um 
para a via pública e outro para o Passal. No segundo andar exis-
tia um salão e dois quartos com sacadas, com muita luz e vistas 
admiráveis para todos os horizontes: Penha, Campelos, Rio Ave, 
Estrada de Braga a Guimarães, entre outras. 

Após diversas remodelações ao longo das décadas, a antiga re-
sidência paroquial foi demolida devido ao estado precário em 
que se encontrava, não oferecendo por via disso condições de 
segurança e habitabilidade. Na década de 90, foi construída de 
raiz a atual residência paroquial.
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Os dias vão passando
E tanto ficou por dizer
Não sabendo como nem quando
Mas esta batalha é para vencer!

Passam horas, passam dias
Longe dos que mais gostamos
Perdendo momentos de alegrias
Ao lado de quem amamos,

Com palavras incertas
Abraçamos tudo em nosso redor
Tomando as atitudes corretas
Amanhã, o dia será melhor,

Dissemos adeus a um familiar ino-
cente
Perdemos pais, perdemos avós
Mas, para parar esta corrente
Só depende de nós,

Contudo, não podemos esquecer
O que tanto nos faz pensar 
Tudo que deixamos de fazer
Pessoas que deixamos de abraçar,

Na vida seremos ricos e prestáveis
Porque a vida é o melhor que há
E hoje seremos responsáveis
Para estarmos presentes amanhã,

Nesta vida que é uma viagem
A Deus pedimos pela merecida 
bonança
E nele encontraremos coragem
Para não perdermos a esperança,

Com sentimento leve e confiante
Como ar puro, sorridente
Com esperança constante
Que a vida nos sorria novamente…

Termino, com as palavras simples 
que digo, Simples mas com tanto 
dizer, Esperando um porto de abri-
go, Que a esperança seja a última a 
morrer…

O Cantinho do Poeta

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

José Gomes
poema da autoria de

“Esperança”

Após a utilização do Centro Escolar 
de Ponte para as secções de voto 
nas Eleições Presidenciais, que de-
correram no passado dia 24 de janei-
ro, a Junta de Freguesia de Ponte, 
em coordenação com o Diretor do 
Agrupamento, Artur Monteiro, con-
tratou uma empresa especializada 
para proceder à desinfeção daquele 
estabelecimento de ensino. Esta 
ação de desinfeção decorreu no dia 
seguinte às eleições.Independente-
mente do encerramento da escola 
decretado no âmbito do atual esta-
do de emergência devido à situação 
de pandemia, a Junta de Freguesia 
de Ponte entendeu manter esta ação 
de desinfeção, permitindo assim 
“um regresso seguro” das crianças à 
escola, quando tal for possível. 

JF DE PONTE DESINFETA 
CENTRO ESCOLAR

Este sorteio foi adiado para o dia 03 
de abril, sábado de Páscoa, ou caso 
seja impossível realizar nesta altura 
devido à evolução epidemiológica, 
decorrerá nos 15 dias seguintes após 
o desconfinamento decretado pelo 
Governo.

GRANDE SORTEIO DE 
REIS - ADIADO

O 160 Recenseamento da População terá 
lugar este ano de 2021. No atual contex-
to epidemiológico, o processo de distri-
buição de questionários porta-a-porta 
será substituído, sempre que possível, 
pela entrega de uma carta com a infor-
mação para a resposta via internet.  

RECENSEAMENTO
CENSOS 2021

O perigo está aí e cabe a todos agir-
mos, limpando os terrenos até ao dia 
15 de março, cuidando da floresta, 
realizando as queimas e queimadas 
de forma correta, cadastrando os 
terrenos, e alertando para comporta-
mentos de risco! Evite coimas.

LIMPE O SEU TERRENO 
ATÉ 15 DE MARÇO
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MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

VIMÁGUA ALERTA 
PARA BURLAS

A Vimágua alerta todos os vimaranen-
ses para uma tentativa de burla, usando 
abusivamente o seu nome, realçando o 

facto de “várias pessoas serem aborda-
das, pelo telefone” por alguém que se 

apresenta como colaborador da Vimágua, 
tendo em vista o agendamento de uma 

visita às suas habitações, para realizarem 
análises à qualidade da água da rede 

pública. Qualquer dúvida, contactar para 
o número 253439560.

ECOVIA DO AVE COM 
29 QUILÓMETROS

O projeto da Ecovia do Ave ao longo 
do Rio Ave terá 29 quilómetros, 

passando por 14 freguesias e Uniões 
de Freguesias do concelho de Guima-

rães, onde se inclui a Vila de Ponte,  
com a criação de pontos de interesse 
ao longo do percurso. Domingos Bra-
gança destaca o “entusiasmo” para a 

concretização deste projeto através 
da “envolvência de todos” e com 

“pragmatismo”.

Numa reunião por videoconferência 
realizada no passado dia 23 de Janeiro, 

reuniram todos os representantes das 11 
Comissões Sociais Interfreguesias, onde 

se inclui Ponte, onde foi reforçada a 
importância nas respostas aos problemas 

de âmbito social identificados junto da 
população, alguns deles agravados devi-
do à pandemia, articulando-se em rede a 

sua resolução ou o encaminhamento para 
o município. 

REFORÇO DO APOIO DAS 
COMISSÕES SOCIAIS

VACINAÇÃO CONTRA 
A COVID-19

O Centro de Vacinação abriu no passado 
dia 23 de fevereiro no Multiusos de Gui-

marães. A Vacina contra a COVID-19 será 
administrada de acordo com grupos prio-
ritários já estabelecidos pelas autoridades 

de saúde e pelo governo de Portugal. 
1.444 vimaranenses foram já vacinados: 

744 têm mais de 80 anos e os restantes 
700 utentes têm patologias associadas. A 

partir de março, a previsão de vacinação 
é de meio milhar de pessoas, por dia.  



A BATALHA
(AINDA) NÃO ESTÁ GANHA

COVID-19

LINHAS DE EMERGÊNCIA GUIMARÃES 
253 421 255 969 264 803

COVID@CM-GUIMARAES.PT

969 264 761


