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 FICHA TÉCNICA

“(...) votos de uma 

Santa Páscoa e que 

os tempos vindouros 

sejam motores de 

esperança e de um 

novo recomeço.”

As festividades da Páscoa na Vila de Ponte fazem parte, desde sempre, da 
nossa cultura local com tradições bem vincadas que passam de gera-
ção em geração que fazemos questão em manter. Devido à Pandemia 

que continua infelizmente a fazer parte do nosso quotidiano, temos que celebrar 
uma vez mais a Páscoa sem a companhia de todos os nossos familiares e amigos.  

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

Mas não nos podemos resignar, e muito menos “baixar os braços”, até por-
que este período renova em nós, a cada ano, uma nova esperança de que 
dias melhores estão para chegar. Acreditem, com otimismo, perseverança e 
resiliência, esses dias chegarão e em comunidade vamos conseguir ultrapas-
sar esta fase menos boa das nossas vidas. 

Também com esse objetivo, a Junta de Freguesia de Ponte, através da sua 
Loja Social, continuará na linha da frente para ajudar quem mais precisa.  É 
assim há mais de 7 anos e assim continuaremos! Só uma comunidade forte 
como a nossa, onde o humanismo, a solidariedade e a fraternidade, bem 
patente na nossa terra, é que possibilita melhorar - nas mais diversas áreas - 
a vida dos nossos conterrâneos, sem esquecer nunca os que se encontrem 
numa situação de maior vulnerabilidade social ou económica. 

Termino esta minha mensagem, desejando-lhes votos de uma Santa Pás-
coa e que os tempos vindouros sejam motores de esperança e de um novo 
recomeço. Contem sempre comigo!

MENSAGEM DE PÁSCOA

Caros concidadãos,

A Junta de Freguesia de Ponte informa 
que no próximo mês de abril serão colo-
cados nos parques de lazer (Ínsua e Pon-
te) os equipamentos “WCão”.

WCÃO NOS PARQUES DE LAZER MAIS UMA ILHA VERDE EM PONTE 
Na sequência da requalificação da Rua do 
Ave, a Junta de Freguesia de Ponte em 
parceria com o Município colocou novos 
Eco-Pontos ao serviço da comunidade.

Encontra-se concluída a empreitada de 
construção da nova rede de saneamento 
na extenção da Travessa Vila Marita à Rua 
S. João Batista (EN 101).

VIMÁGUA - REDE DE SANEAMENTO
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Domingos Bragança, Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Guimarães, inaugurou no 

passado domingo, dia 21 de março, a 
“Zona de Descanso” em  Ponte para 
todos os peregrinos que percorrem 
o “Caminho de Santiago”, localizada 
na rua dos Moinhos (perto do Centro 
Escolar). Nesta iniciativa da Junta de 
Freguesia, decorreu ainda a planta-
ção de nove árvores (seis magnólias e 
três olaias) no Parque contíguo à refe-
rida “Zona de Descanso”, numa ação 
da Brigada Verde da Vila assinalando 
o Dia Mundial da Árvore. A par desta 
ação, foram igualmente plantadas na 
semana que antecedeu o Dia Mundial 
da Árvore vinte e uma olaias na Rua 
do Ave, desta Vila.

CAMINHO DE SANTIAGO COM NOVIDADES
PONTE “INAUGURA” ZONA DE 

DESCANSO DO CAMINHO DE 
SANTIAGO COM PLANTAÇÃO 

DE MOGNOLIAS  E OLAIAS NO 
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 
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A Junta de Freguesia de Ponte informa a população em geral que inúmeras obras que decorreram no cor-
rente mês de março se encontram concluídas, nomeadamente as requalificações na Rua da Ventuzela,  
na Travessa da Ventuzela, na Rua do Montinho, na Rua da Aguardilha, na Rua da Boavista, na Travessa da 

Boavista, na Rua de S. Gemil, na Rua do Ave, na Rua dos Tojais e na Zona de Descanso do “Caminho de Santiago“. 
De referir que se encontra em curso outras empreitadas, de entre elas, destacamos as seguintes: requalificação 
exterior do atual Edifício-Sede da Junta de Freguesia; Substituição da rede de abstecimento de água na Rua Reitor 
Joaquim A. Maciel R. Torres; a construção de um novo parque de estacionamento na Travessa do Monte da Ínsua 
(em frente à Eb23 Arqueólogo Mário Cardoso), a construção de uma nova rede de águas pluviais numa extensão 
de 300m na Rua Senra de Cima, e a construção de uma zona de lazer na Rua da Boucinha (junto ao ribeiro e entron-
camento 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 da requalificação do Parque Industrial de Ponte, entre muitas outras. 

Concluídas diversas empreitadas no corrente mês de março
OBRAS em ponte continuam a não parar
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TRAVESSA DA VENTUZELA

RUA DE S. GEMIL

RUA DA VENTUZELA

RUA DA BOAVISTA TRAVESSA DA BOAVISTA

RUA DA AGUARDILHA

RUA DOS TOJAIS RUA DO MONTINHO
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Este ano, uma vez mais, a Junta de Ponte através da sua Loja Social distribuiu Cabazes da Páscoa junto das famílias 
carenciadas da Vila de Ponte. Esta iniciativa decorreu nos dias 28 e 29 de março, e veio oferecer mais alegria e 
alento ao lar de cerca de uma centena de famílias durante este período de Páscoa – um período que se espera de 
união familiar e fazer renascer o forte sentido de comunidade. Para muitas famílias, estes Cabazes da Páscoa re-
presentam a possibilidade de terem um dia mais digno e renovar a crença de que dias melhores estão para chegar. 

Recheados com produtos para uma celebração da Páscoa que se espera cheio de esperança e amor, os cabazes 
continham produtos como a tradicional rosca de pão, carne, ovos, pão-de-ló, amêndoas, massa, arroz, leite, azeite, 
bolachas, enlatados, entre outros bens de necessidade primária.

A doação destes cabazes da Páscoa por parte da Loja Social de Ponte só foi possível fruto da generosidade de 
dezenas de pessoas, que mesmo num ano totalmente atípico onde fomos todos assolados pela pandemia da Co-
vid-19, doaram em conjunto mais de uma tonelada de alimentos, possibilitando por via disso chegar à população 
mais carenciada e vulnerável da vila. 

Na Campanha de recolha de alimentos Páscoa Solidária promovida pela Loja Social de Ponte, também contribuí-
ram 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 autogra-
fada pelo André André (sorteio que se realizará no início do próximo mês), bem como a prestimosa contribuição 
de diversas associações da Vila de Ponte, que doaram fruto de diversas iniciativas solidárias próprias 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 a Páscoa é partilhar a vida em esperança, é dizer sim ao outro, é investir num mundo melhor, é renascer e 
renovar. A Junta de Freguesia de Ponte deseja a todos os habitantes umas Boa Páscoa! 

PÁSCOA SOLIDÁRIa PRODUZ SORRISOS
Cerca de uma centena de cabazes de Páscoa foram 

distribuídos pelas famílias carenciadas da Vila de Ponte 

Num momento crítico para a sociedade e para as pessoas, em que a pandemia pela COVID-19 tem já forte 
impacto nas famílias, em particular nas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, a época 
em que se assinala a Páscoa, pelo simbolismo associado e relação ao sentido de família, apresenta-se, 

também, como motivo de acréscimo ao sentimento de preocupação e desalento. O confinamento, as restrições 
de movimentos e a distância entre as famílias potencia o isolamento e limitam o acesso a apoios por parte da po-
pulação vulnerabilizada.
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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 André André, 
jogador profissional do Vitória Sport Clube, será 
realizada no início do próximo mês de abril, dando-
-se a conhecer na página de facebook da Junta de 
Freguesia de Ponte,  o respetivo vencedor.

andré andré
Camisola Autografada
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Para o presidente do Clube Operário de Campe-
los, José Pimenta, “Infelizmente devido à pandemia 
não é possível festejar. Este ano não há bolo, te-
mos de cumprir as regras de confinamento e, por 
isso, não há festa. Vamos deitar meia dúzia de fo-
guetes para assinalar a data, única e simplesmen-
te para não deixar passar em claro a data”. Com as 
contas controladas, mas adivinhando-se tempos 
complicados, José Pimenta admite ainda que o clu-
be não deve nada a ninguém, mesmo tendo gasto 
o dinheiro que o Campelos tinha da época anterior.

A Junta de Freguesia de Ponte felicita pela presen-
te via quem contribuiu e continua a contribuir para a 
conquista de êxitos desportivos do nosso querido e 
estimado Clube Operário de Campelos. A todos os 
dirigentes, atletas, associados, colaboradores e de-
mais simpatizantes, apresentamos os nossos since-
ros parabéns. Nós continuaremos cá a aplaudir os 
sucessos do nosso Clube Operário de Campelos. 

Para o Presidente da Direção do CSRCC, Paulo Tei-
xeira, “celebrar o 450 aniversário do CSRCC apenas 
uma palavra para definir o meu sentimento de grati-
dão por todos aqueles que contribuíram de alguma 
forma para a história da nossa Instituição: OBRIGA-
DO!”. Cientes das dificuldades, traçámos um rumo 
audacioso, mas possível se todos nos unirmos em 
prol do bem-estar dos nossos idosos, e de um modo 
geral da comunidade, com projetos e iniciativas di-
ferenciadoras. Para assinalar o 450 aniversário o 
CSRCC lançou uma caneca com dois objetivos: le-
var um bocadinho do CSRCC para casa e angariar 
fundos para fazer face às dificuldades financeiras”. 

A Junta de Freguesia de Ponte felicita quem con-
tribuiu e continua a contribuir para que o C.S.R.
C.C. continue a desenvolver o magnifico traba-
lho que têm vindo a desenvolver. A todos os 
dirigentes, associados, colaboradores e senio-
res, apresentamos os nossos sinceros parabéns. 

Fundado no longínquo ano de 1953, o Clube 
Operário de Campelos celebrou no passado dia 
01 de março, o seu 68.0 aniversário. Um aniver-
sário diferente dos demais em virtude da pan-
demia que nos assola a todos, sem direito a fes-
tejos e apenas com foguetes para que a data 
não passe em claro.

Fundado no dia 29 de Fevereiro de 1976, o 
Centro Social Recreativo e Cultural de Cam-
pelos assinalou no passado dia 28 de feverei-
ro, o seu 45.0 aniversário. Uma instituição que 
desde a sua criação até à presente data, reúne 
todos os esforços na prestação de apoio aos 
idosos.

680 aniversário 
do c.O. CAMPELOS

450 aniversário 
do c.s.r.c.c

Foto de junho de 2020 Foto de junho de 2020
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capela do senhor dos aflitos em campelos

O Boletim Informativo da Vila 
de Ponte irá nesta edição 
de março debruçar-se so-

bre a Capela do Senhor dos Afli-
tos localizada em Campelos. Esta 
Capela foi erigida na primeira me-
tade do século XVIII, sendo a sua 
construção muito equilibrada. A 
cornija, a rosácea e as volutas, têm 
reminiscência do século XVII, em-
bora a possamos considerar da 
época áurea do barroco nacional 
ou Joanino. Mede 8,10 por 5,85.

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

É propriedade da Irmandade do 
Senhor dos Aflitos que tem estatu-
tos aprovados em 3-12-1776, pelo 
Arcebispo de Braga. A sua festa 
tradicional é no segundo domingo 
de setembro, tendo durante alguns 
anos sido festejada no terceiro do-
mingo de agosto, em atenção aos 
emigrantes.

A Capela detém um padrão que 
terá sido um ex-voto particular, 
mesmo anterior à construção da 
Capela. Num bolo de pedra de ga-
lho grosso que lhe serve de supor-
te, existe a seguinte inscrição: “M. 
F. HIM.0 DIAS DE CASTRO CPL D.
p. q. 1743”. Albano Belino, na sua
Arte Cristã, deu-lhe a seguinte tra-
dução: “ME Fez JERÓNIMO DIAS
DE CASTRO CAMPELOS Deus per-
doar-lhe queria 1743”.

Este padrão deu origem ao topóni-
mo “Monte do Padrão” que lhe fica 
na retaguarda. É de pedra fina e a 
meio do fuste vertical tem uma mí-
sula com a imagem de Nossa Se-
nhora do Amparo, com o Menino 
nos braços. As imagens também 
são de pedra, muito expressivas, 
mas bastante ingénuas. O padrão 
é um espécimen raro, ornamenta-
do na penha e nos braços com fo-
lhas de acanto.
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O 160 recenseamento da população inicia-se 
no próximo mês de abril. No atual contexto 

epidemiológico, a distribuição de questioná-
rios porta-a-porta será substituído sempre 

que possível. Esteja atento à sua caixa 
de correio e responda a partir de 19 de abril 

e de preferência até ao dia 3 de maio. 
Responda em Censos2021.ine.pt

CÂMARA CEDE À JUNTA 
EDIFÍCIO POR 40 ANOS 

CEMITÉRIO DE PONTE COM 
NOVO HORÁRIO 

RECENSEAMENTO CENSOS 
2021 A PARTIR DE 19 DE ABRIL

RUA DE S. GEMIL COM NOVAS
REGRAS DE TRÂNSITO - ABRIL

O Cemitério de Ponte, passa a estar aberto 
todos os dias, das 8h00 às 20h00. Relem-
bramos, que se mantêm todas as medidas 

de segurança, como sejam: Uso obrigatório 
de máscara; Limite de 20 pessoas de cada 

vez; Distanciamento social de 4 metros; Deve 
utilizar os seus próprios utensílios; Desinfe-

ção das mãos à entrada e saída.

Informa-se a população que no passado dia 
22 de março, a Câmara Municipal de Guima-

rães aprovou por unanimidade ceder à Junta 
de Freguesia de Ponte o direito de super-

fície por um período de 40 anos, do antigo 
edifício da escola EB1, sito na Rua Reitor 

Francisco José Ribeiro, n.0 596, atualmente 
destinado à sede da Freguesia. 

PRAZO PARA LIMPEZA DE 
TERRENOS ATÉ 15 DE MAIO
O prazo de limpeza de terrenos foi prorro-
gado por dois meses, de 15 de março para 
15 de maio. Segundo a lei do Orçamento do 
Estado para 2021, os trabalhos para a im-
plementação de faixas de gestão de com-
bustível contra incêndios, numa faixa de 50 
metros à volta de habitações e numa faixa 
de 100 metros à volta dos aglomerados.

A Junta de Ponte informa a população em 
geral que por deliberação da Câmara Guima-
rães, ratificada pela Assembleia 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 automóvel ao Parque de Lazer).
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As meninas dos meus olhos
E eu presto vassalagem à sua Alteza 
No alto dos seus recantos

As águas cristalinas
São deveras apaixonadas 
Trazem no seu seio a clareza 
Pintada pela natureza

As águas correm livres
Como os sonhos conquistados
Ao pé da sua juventude haja liber-
dade
Para escrever as saudades de ou-
tros tempos

Correm ligeiras, as águas cristalinas
Lavando os meus pensamentos 
Com a brisa dos ventos
Por breves momentos

Fechei os olhos e parei no tempo 
Escrevi o que tinha de escrever 
O Poema mais belo
No alto dos seus encantos

O Sol é sagrado
Com os seus raios solares 
Tão belos que são
Por entre os salgueiros

Correm ligeiras as águas cristalinas 
Que deixam as suas marcas
Moldando os meus sentimentos
Com a sua forma mais delicada

Criando uma sensação de harmonia 
Nesta alma de Poeta
As águas são versos e mais versos 
Em forma de rima ou de prosa

Uma flor despontou das suas águas 
Mais parecia um Anjo de asas aber-
tas Querendo abraçar o meu desejo
Naquela manhã, pura e fresca, 
de Primavera

O Cantinho do Poeta

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

Serafim Mota
poema da autoria de

“O mundo apascenta 
a sua Realeza”

RUA DO AVE COM
NOVAS ÁRVORES

ESPAÇOS VERDES E 
EQUIPAMENTOS

Na semana em que se come-
mora do Dia Mundial da Árvore 

(21 de março), a Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, através 
da empresa municipal Vitrus 

Ambiente EM SA, e com o 
apoio da Junta de Freguesia de 

Ponte, procedeu à plantação 
de 21 Olaias na Rua do Ave, 

da Vila de Ponte. Esta ação de 
plantação de árvores integra-se 

essencialmente no âmbito das 
atuações para a melhoria da 

qualidade de vida dos nossos 
concidadãos, que a Junta de 

Freguesia de Ponte, bem como 
a sua Brigada Verde, têm vindo 

a promover nos últimos anos 
em diversos locais da Vila.

A Junta de Freguesia de Ponte, com 
apoio da sua Brigada Verde, conti-
nua a embelezar e a cuidar dos es-
paços verdes e equipamentos exis-
tente na Vila de Ponte. No corrente 
mês de março foram embelezadas 
com plantas oriundas do horto da 
Brigada Verde, a Rua do Montinho e 
a Rua Nossa Senhora da Conceição. 
A par disso, foi efetuada a poda das 
árvores existentes na Rua S. João 
Batista (junto à estação de serviço 
Falcão), bem como a manutenção da 
Fonte dos Casais e do Parque Inclu-
sivo de Ponte. Este trabalho con-
tínuo tem permitido criar e manter 
novos espaços cuidados, aumentan-
do-se, por via disso, a rede de locais 
públicos de excelência na vila. Assim 
continuaremos!

PARQUE INCLUSIVO DE PONTE

RUA DO MONTINHO

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO




