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OBRAS E PROJETOS
Concluídas mais de duas dezenas 
de obras no primeiro trimestre des-
te ano, irão iniciar-se outras tantas 
no mês de maio, destacando-se a 
requalificação do Parque Industrial.

AÇÃO SOCIAL
Loja Social de Ponte realizou o 
sorteiro da camisola autografada 
do André André, jogador profissio-
nal do Vitória SC, tendo sido a feliz 
contemplada a D. Josefina Ferreira.  

AMBIENTE
Ecovia do Ave? Um sonho cada 
vez mais real na Vila de Ponte. Um 
projeto que se iniciou em junho 
de 2021, e que continua a ser 
percorrrido sem parar. É Ponte.  
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 FICHA TÉCNICA

“Ponte é, sem dúvida 

alguma, uma das 

freguesias e vilas de 

Portugal que mais tem 

crescido ao longo dos 

últimos anos.”

Começo a mensagem deste mês do nosso Boletim Informativo exa-

tamente com esta constatação, em jeito de exclamação! E porquê? 

Porque este lema continua a fazer parte do quotidiano de milhares 

de vimaranenses. E porque tal sucede? Será que o lema “Ponte não pára” é 

só uma frase feita ou tem algo mais? Não tenho dúvidas. É muito mais que 

um lema! É a personificação de um estado de alma de um povo, do orgulho 

que nutrem pela sua terra e, acima de tudo, pelo reconhecimento do tra-

balho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos na Vila de Ponte. 

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

Tudo conjugado, leva a que Ponte tenha conseguido colocar o seu “nome” no 

topo das freguesias e vilas do concelho e, por que não, do país. É com indiscu-

tível humildade que o afirmo, mas também com imenso orgulho! Ponte é, sem 

dúvida alguma, uma das freguesias e vilas de Portugal que mais tem crescido 

ao longo dos últimos anos. Não só pelas inúmeras obras que tem levado a 

cabo, mas também pelos imensos projetos inovadores que tem conseguido 

implementar, sejam na área social, ambiental e até mesmo cultural - que muito 

têm contribuído para uma melhoria significativa da qualidade de vida dos seus 

concidadãos. 

Está tudo feito? Obviamente que não! Nem estará. Mas, a cada dia que passa, 

há muito menos a fazer. E porquê? Porque... Ponte não pára!

A Praça Senhor dos Aflitos em Campelos 
foi objeto de uma pequena intervenção 
de conservação, que se cingiu entre ou-
tros na reparação de um degrau.

PRAÇA DO SENHOR DOS AFLITOS MONUMENTO AO ESCUTISMO 
O Monumento ao Escutismo, localizado 
na Rotunda “Chefe Soares”, foi objeto de 
manutenção dos espaços verdes e lava-
gem integral da calçada aí existente.

A Junta de Freguesia de Ponte procedeu 
à limpeza integral da vegetação existente 
na Rua James Lickfold, e respetivo cami-
nho vicinal, que liga Campelos a Silvares.

LIMPEZA DE CAMINHO VICINAL

Caros concidadãos,

PONTE NÃO PÁRA!
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No passado mês de março, a Loja Social de Ponte promoveu uma Campanha de Recolha de Alimentos, possi-
bilitando a entrega de cerca de uma centena de Cabazes de Páscoa junto das famílias mais desfavorecidas da 
Vila de Ponte. Quem contribuiu com uma doação de alimentos, ficou automaticamente habilitado ao sorteio de 
uma camisola do Vitória Sport Clube, autografada pelo jogador André André. O Sorteio realizou-se na passada 
semana na Academia do Vitória SC. a senha sorteada foi a “C 10” pertencente à D. Josefina Maria da Cruz Rebelo 
Ferreira. Parabéns D. Josefina! Obrigado a todos. Veja o vídeo do sorteio na página de Facebook da Loja Social.

A Loja Social de Ponte criou em janeiro de 2018 o “Banco de Ajudas de 
Ponte”, para que os concidadãos que por motivos de perda de autono-
mia física, temporária ou permanente, possam ter acesso, por exemplo, 
a cadeiras de rodas, canadianas, andarilhos, cadeiras de banho e sanitá-
ria, banco de duche, camas articuladas, entre outros equipamentos ge-
riátricos. Esta iniciativa foi impulsionada inicialmente pelos Escuteiros do 
Agrupamento 307 de Ponte, ao qual a Loja Social de Ponte prontamente 
se associou, passando a gerir o “Banco de Ajudas” por forma a reforçar 
o apoio às famílias carenciadas da nossa Vila. Esta é uma ajuda funda-
mental para as famílias, que com baixos rendimentos não têm dinheiro 
para adquirir estes equipamentos. 
Estes equipamentos serão cedidos em sistema de empréstimo conforme 
a sua disponibilidade, e quando deixam de ser necessitados serão de-
volvidos, ficando novamente à disponibilidade da Loja Social de Ponte. 
Este projeto já ajudou largas dezenas de pessoas que por motivo de 
doença ou acidente, adquiriram equipamentos por forma a minorar as 
dificuldades de mobilidade e/ou autonomia, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida dos beneficiários ou cuidadores.

SORTEIO DA CAMISOLA AUTOGRAFADA DO A. ANDRÉ 

BANCO DE AJUDAs Da vila de PONTE 

A feliz contemplada no sorteio da camisola do Vitória SC foi a D. Josefa Ferreira 

Foto de janeiro de 2018
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Mais de duas dezenas de vo-
luntários da Brigada Verde 
de Ponte associaram-se aos 

“Trilhos de Portugal” na plantação 
de uma dezena de carvalhos junto às 
margens do Rio Ave, na Vila de Ponte. 
Esta iniciativa, realizou-se no passado 
dia 11 de abril, a qual contou também 
com a prestimosa colaboração do La-
boratório da Paisagem, na pessoa da 
Susana Poças Falcão e do Município 
de Guimarães. Um agradecimento 
especial às “Plantas da Fonte” pelo 
apoio e disponibilidade na oferta dos 
carvalhos, bem como ao Paulo Jorge 
Correia Lourenço, promotor da inicia-
tiva, em representação dos “Trilhos 
de Portugal”, pela escolha da Vila de 
Ponte para a plantação das árvores.

BRIGADA VERDE DE PONTE 
ASSOCIA-SE AOS “TRILHOS 

DE PORTUGAL” NA PLANTA-
ÇÃO DE CARVALHOS JUNTO 

AO RIO AVE EM PONTE

trilhos de portugal com ação em ponte
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O “Sonho” iniciou-se precisa-
mente no mês de junho de 
2020, com a limpeza das 

margens do Rio Ave, em Ponte, so-
bretudo no percurso que liga os “an-
tigos aviários” até ao Parque de La-
zer da Ínsua, bem como do Parque 
de Lazer de Ponte até à “Praia Seca”. 
Para além das inúmeras valências que 
estão a ser criadas, novas zonas de 
lazer de excelência começam a sur-
gir ao longo das margens do Rio Ave, 
zonas essas abrilhantadas por um 
corredor verde, que muito em breve 
será dotado de mobiliário urbano e 
sinalética informativa, bem como de 
marcos quilométricos, o que permiti-
rá promover inúmeras atividades de 
contato com a natureza e usufruto de 
uma paisagem ímpar no concelho. É 
este caminho que estamos a percor-
rer, e não vamos parar!!! Saiba mais 
na página de Facebook da Junta.

ECOVIA DO AVE? UM SONHO REAL em PONTE 

CONTINUAM A SER CRIADAS NOVAS 
“ILHAS VERDES” NA VILA DE PONTE

Com mais de 5,5 Km de 
margem do Rio Ave, Ponte é 
a Vila do concelho de Guima-
rãés com mais território que 
confina com o Rio Ave.

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 par disso, estão a ser construídas de raíz novas “Ilhas verdes”, 
com a colocação de novos Moloks e Ecopontos, como seja na Rua da 
Boucinha, bem como na Rua da Dr. Carvalho Ribeiro (entroncamento 
com a Rua das Casas Novas) e muito em breve na Rua de Pouve.
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Mais de 25 milhões de euros serão investidos no setor imobiliário

PONTE LIDERA INVESTIMENTO 
O setor imobiliário tem sofrido um autêntico aumento significativo nos últimos anos na Vila de Ponte. O rio Ave 
é visto como uma mais-valia que complementa a localização estratégica de Ponte, o que leva a que estejam a 
ser feitos vários investimentos privados na Vila. Numa altura em que o concelho está a perder população, muito 
por força da falta de habitação, o tecido urbano mais a norte do concelho tem evoluído em sentido inverso. Sinal 
disso mesmo é o facto de nos próximos anos estarem garantidos só na Vila de Ponte mais de 200 novos fogos 
em diversos empreendimentos, num investimento superior a 25 milhões de euros. 

O maior empreendimento é o “Rio Ave Terrasse”, um investimento privado de 15 milhões de euros que está a 
edificar 120 apartamentos e oito espaços comerciais que estarão todos concluídos no final de 2023, ainda que 
a entrega vá ser feita por fases. Os 120 apartamentos já estarão todos vendidos, um conceito também ele di-
ferenciado com padrões de elevada qualidade. Paredes meias com este empreendimento está já também em 
construção o empreendimento “Varandas do Ave”, que trará a este local mais 74 apartamentos e três espaços 
comerciais num investimento de mais dez milhões de euros. Este empreendimento terá uma praça que serve de 
ligação entre o edificado construído e proposto, servindo de charneira e interligando-os, através de um espaço 
de distribuição e de estar, que gera harmonia e equilíbrio, materializando-se numa nova centralidade. A primeira 
fase deste empreendimento estará concluída em setembro de 2022 e a segunda fase no final de 2025. 

Para além destes dois empreendimentos, proliferam pela Vila de Ponte dezenas de outros empreendimentos de 
menor escala, que permitirão em conjunto disponibilizar largas dezenas de novas habitações. Ponte não pára! 

Fonte in Reflexo Digital
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Início da Requalificação do Parque Industrial de Ponte em maio

OBRAS continuam sem parar

RUA DO AVE

RUA S. JOÃO BATISTA

A Junta de Freguesia informa a população em geral 
que concluídas que estão inúmeras obras que decor-
reram no primeiro trimestre deste ano, o mês de maio 
inicia-se, entre outras, com a empreitada de requalifi-
cação do Parque Industrial de Ponte. Esta empreitada 
incidirá na construção de um Parque de estacionamen-
to para camiões, na repavimentação de diversos arrua-
mentos e na reparação de diversas condutas de redes 
de águas pluviais. A par disso, um tramo considerável 
da Ecovia será construído (desde a Rua do Parque In-
dustrial de Ponte até à Rua Abílio Lopes das Neves), 
bem como a requalificação da Rua do Campo Novo (re-
pavimentação, passeios e baías de estacionamento) e 
a requalificação dos passeios na Rua do Parque Indus-
trial e na Rua Veiga de Castelães. Para além desta em-
preitada, o mês de maio será o mês em que se iniciará 
também a construção do parque de estacionamento 
em frente à escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso.  
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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. 

Nos termos e para efeitos do disposto no ponto 2 do 
artigo 25.0 do Decreto-Lei n.0 75/2008, de 22 de abril (re-
publicado pelo Decreto-Lei n.0 137/2012, de 2 de julho), o 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Arqueó-
logo Mário Cardoso, deliberou, em reunião realizada no 
dia 27 de abril de 2021, a recondução de Artur da Silva 
Monteiro para o cargo de Diretor do Agrupamento de 
Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, para o quadriénio 
2021/2025. A Junta de Freguesia de Ponte felicita o prof. 
Artur Monteiro pela reeleição desejando muito sucesso 
para o novo mandato. 

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

Artur Monteiro eleito 
para novo mandato

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? 

Reencaminhe para o CSRCC os 0,5% do IRS que a 
Autoridade Tributária lhe vai cobrar.
Como proceder?
Ao preencher o Modelo 3, no campo de consig-
nação de 0,5% do IRS, identifique o CSRCC com 
o número de contribuinte 501 427 031 e escolha 
o grupo a que pertence: Instituição particular de 
solidariedade social ou pessoa coletiva de utilidade 
pública.

seja solidário
NÃO CUSTA NADA

à esquerda: Artur da Silva Monteiro (diretor AEAMC); à direita: Agostinho Ribeiro Presidente do Conselho Geral (AEAMC)
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tanques de fonte cova - nascente secular

O Boletim Informativo da Vila de 
Ponte irá nesta edição, debru-
çar-se sobre a história dos “Tan-

ques de Fonte Cova”. Nascente secular, 
que foi transformada em bica no ano de 
1915 pelo professor primário de então 
desta Vila, Manuel Ferreira, servia os 
lugares de Fontecova, Sangemil, Boa-
vista, Talho, Senra de Baixo e Estrada. 

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

Em 1958, a pedido de inúmeros habitantes, 
a Câmara Municipal de Guimarães conver-
teu a referida bica em tanques comuni-
tários. Em 2015, a Junta de Freguesia de 
Ponte requalificou integralmente os refe-
ridos tanques, devolvendo à comunidade 
a sua utilização após mais de uma década 
de inutilização pelo estado de degradação 
absoluto que o local evidenciava. 

Localizada na Rua da Fonte Cova, em Pon-
te, a denominação atual da fonte, do lugar 
e da rua, foi obtida há mais de um século 
precisamente pelo facto do local onde a 
fonte nasce, ser um local que se situa numa 
cova. Daí a denominação de “Fonte Cova”. 
Na próxima edição do Boletim Informativo 
daremos conta de alguns costumes, tradi-
ções e crendices populares.
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Sonhar em grande 
É privilégio do homem 
Que não olha a meios para atingir 
os fins 
A sua motivação é a força dos      
outros
 
E na terra onde os sonhos
Eram uma miragem hoje é uma 
certeza
Conquista atrás de conquista 
Lá vamos trilhando
 
O sonho do homem 
Que há muito lhe consome a alma 
Bem haja Doutor Sérgio 
Pela sua coragem determinação 

Em prol desta terra que no passado
Dormia no leito do marasmo
E na mente daqueles que               
governavam 
Diziam o povo de Ponte está       
contente

Hoje os concidadãos prestam       
vassalagem
Com sorrisos rasgados e de braços 
abertos 
E com uma enorme vontade de 
gritar 
Somos uma terra que próspera 

Com mãos de governar 
Com mãos de sentir o pulsar 
Da liberdade que hoje sentimos
Ontem semeou-se, hoje rega-se e 
amanhã colheremos

Termino com uma célebre frase 
(Em abono da verdade se diga,  
Ponte não pára)

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

“Sonhar em grande”

A Junta de Freguesia informa a po-
pulação que o  seu “eBalcão” estará 
aberto todos os dias da semana, 
incluído os sábados, das 9h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00, nos 
dois espaços criados para o efeito, 
como seja, na sua sede e no Balcão 
de atendimento de Campelos.

CENSOS - eBALCÃO 
ABERTO AOS SÁBADOS

VANDALISMO E FURTO 
NO PARQUE DE LAZER   

Este ano, por causa da atual pande-
mia, a confraternização de Ponte a 

S. Torcato em bicicleta não vai 
realizar-se. Em 2022, estaremos no-
vamente a pedalar no maior evento 

de bicicletas do concelho de Guima-
rães, porque Ponte não pára! E nós 

não vamos parar nunca...

CORRIDA A S. TORCATO 
ADIADA PARA 2022

Uma mesa e luminárias foram des-
truídas nos Parques de Lazer exis-

tentes em Ponte. Este ato de VAN-
DALISMO, foi acompanhado pelo 

FURTO de peças de uma máquina 
de Fitness. Perante isso, foi apresen-

tada uma queixa crime por forma a 
que os seus autores sejam punidos.

Informa-se os pais e encarregados 
de educação, que o processo de 
matrículas já se encontra definido 
e calendarizado. O Agrupamento 
disponibiliza todas as informações 
sobre as matrículas em www.aeamc.
edu.pt/wp, ou, 253479790; servico-
sadministrativos@aeamc.edu.pt

ANO LETIVO 2021/2022
MATRÍCULAS

Para assinalar a Campanha dos 
Maus-tratos na infância, conheci-
da pela Campanha do Laço Azul, o 
Agrupamento de Escolas de Ponte, 
incentivou os alunos e professores a 
vestirem-se de azul e a tirarem uma 
foto junto ao Laço Azul, simbolizan-
do a união pela campanha.

JUNTOS CONTRA OS 
MAUS TRATOS INFANTIS
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MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

CONCURSO MUNICIPAL 
DE FOTOGRAFIA   

A Junta de Freguesia de Ponte informa a 
população que já está em funcionamento 
o portal de Autoagendamento para Vaci-
nação contra a Covid-19. Se tem mais de 

65 anos e ainda não foi vacinado, pode 
fazer o agendamento da sua vacina no 

local e hora que pretender. Para tal, basta 
aceder ao site www.covid19.min-saude.

pt/pedido-de-agendamento/ e preencher 
o respetivo formulário de agendamento. 

Saiba mais em https://bit.ly/3epfpX0

APOIO AO PROGRAMA 
JUNTA AMIGA

A Câmara Municipal de Guimarães 
aprovou em reunião de câmara, a 

atribuição de um subsídio à Junta de 
Freguesia de Ponte para apoio dos 

diversos projetos sociais que tem 
implementado ao longo dos últimos 
7 anos na Vila de Ponte, através da 

sua Loja Social, possibilitando por via 
disso uma maior ajuda à população 

mais desfavorecida e vulnerável.

VACINA COVID-19 
PEDIDO DE AGENDAMENTO  

As inscrições para a 10edição do concur-
so de fotografia “Garra Vimaranense” 

abrIram no dia 18 de abril e prolonga-se 
até ao próximo mês de junho. A participa-
ção no concurso visa descobrir e capturar 

a cidade e concelho de Guimarães, nas 
mais variadas vertentes, desde a arquite-

tura, à cultura, do património à natureza e 
ao seu povo.  Prémio Especial: 500,00€.  

Os vencedores das Menções Honrosas 
receberão um cartão quadrilátero cultural.  

LOJA SOCIAL
DE PONTE

programa

Juntaamigaamiga

MANUTENÇÃO PARQUES 
DE LAZER (ÍNSUA E PONTE)

Pelo 3 0 ano consecutivo a Câmara Mu-
nicipal de Guimarães delegou na Junta 
de Freguesia de Ponte a manutenção, 

conservação e limpeza dos Parques de 
Lazer da Ínsua e de Ponte. Desde que 

esta competência foi delegada à Junta 
de Freguesia os Parques de Lazer atrás 

mencionados passaram a ter uma ma-
nutenção cuidada e atempada levando 
a que sejam locais de excelência a nível 

concelhio. Assim continuaremos.


