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ATIVIDADES E EVENTOS
O Clube Desportivo de Ponte inau-
gurou no passado dia 08 de maio a 
requalificação efetuada no campo 
n0 2 do Parque Desportivo Dr. João 
Afonso de Almeida. 

AMBIENTE
Parque de Lazer da Ínsua com 
nova iluminação 100% LED. Ecovia 
do Ave ligará Parques de Lazer 
de Ponte. Ilhas Verde continuam a 
proliferar pela Vila.  

AÇÃO SOCIAL
A Junta de Freguesia de Ponte 
adquiriu uma carrinha de 9 lugares 
com vista a implementar e reforçar 
o apoio a diversos projetos da Loja 
Social de Ponte.
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 BREVES

 FICHA TÉCNICA

Apesar da pandemia, a “vida” continua! Por isso, não podemos baixar os bra-

ços até que “tudo passe”. Temos que ser resilientes e continuar a fazer tudo 

para que todas as datas marcantes da nossa História enquanto comunidade 

sejam comemoradas e que não passem em “branco”. Só assim contribuímos 

para que a História da nossa vila se mantenha viva, bem viva! Viver a história 

no presente mais não é do que transmitir um legado precioso para as gera-

ções vindouras. Este é o caminho, não há outro! Por isso mesmo, já no próxi-

mo dia 21 de junho iremos comemorar o 260 Aniversário de Elevação de Ponte 

a Vila, homenageando diversas entidades e personalidades que valorizaram, 

dignificaram e prestigiaram o “nome” da Vila de Ponte. Nos dias 23 e 24 do 

mesmo mês, as festividades de S. João, padroeiro da nossa terra, vão ser 

igualmente assinaladas com as limitações que a pandemia nos obriga. A Vila 

de Ponte tem uma história milenar, onde dia após dia acrescentamos história 

à historia. Este é o nosso papel enquanto membros de uma comunidade forte 

e ativa, onde o passado é honrado, o presente valorizado e o futuro ambi-

cionado. Dizer que “Somos Ponte” é afirmar a tenacidade e a cultura de um 

povo laborioso, ciente da sua capacidade de trabalho, dedicado, que abraça 

causas e pugna por um futuro mais próspero para o seu território. E, por isso, 

“Somos Ponte”...

“Viver a história no 

presente mais não é 

do que transmitir um 

legado precioso para 

as gerações vindouras. 

Este é o caminho, não 

há outro!”

O   mês de maio é, por tradição, o mês da festa da Na Sra. do Ro-

sário e da Confraternização de Ponte a S. Torcato em Bicicle-

ta. Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia da CO-

VID-19, que teimosamente continua a fazer parte do nosso quotidiano, 

não foi possível cumprir na sua plenitude e de forma tradicional estes dias 

que anualmente são assinalados com entusiasmo e alegria na nossa Vila. 

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

FESTA NA SENHORA DO ROSÁRIO
Devido à pandemia que malogradamente 
nos assola a todos, a comissão de festas 
da Nossa Senhora do Rosário não deixou 
de comemorar esta data tão importante.

Caros concidadãos,

No mês de junho, a secretaria da Junta 
de Freguesia irá inaugurar o “Espaço Vi-
tória”, um projeto que tem também como 
finalidade apoiar a Loja Social de Ponte.

ESPAÇO VITÓRIA DE PONTE
No passado dia 13 de maio foi inaugurada 
a requalificação do interior do supermer-
cado BOLAMA localizado em Ponte após 
ter estado um mês encerrado para obras.

REABERTURA DO BOLAMA
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E mocionado a agradecer aos 
membros da sua direção pela 
dedicação demonstrada, o 

presidente Filipe Oliveira mostrou-se 
satisfeito pela obra inaugurada, ainda 
por cima num dia histórico, em que se 
assinalaram 22 anos da conquista da 
Taça AF Braga e um ano da subida ao 
Pró-Nacional.

CD Ponte inaugurou novo relvado sintético 

HOMENAGEM

O CD Ponte inaugurou no pas-
sado dia 08 de maio a inter-
venção no Campo n0 2 do Par-
que de Jogos Dr. João Afonso 
de Almeida, com um novo rel-
vado sintético que serve es-
sencialmente a formação do 
clube da Vila de Ponte.

CD Ponte homenageou a título 
postumo o Dr. João Afonso de Al-
meida pelo contributo  dado para 
que o Parque Desportivo fosse 
uma realidade. Recebeu a distin-
ção o seu neto Dr. Rui Almeida.

O Presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Dr. Domingos Bragança 
prometeu que o Município de Guima-
rães vai continuar a tentar “atender às 
dinâmicas dos clubes vimaranenses”. 
Por sua vez o Presidente da Junta de 
Freguesia de Ponte, Dr. Sérgio Castro 
Rocha, felicitou a direção do  Clube 
Desportivo de Ponte “por mais esta 
conquista que contribuirá sem dúvida 
para melhorar as condições de treino 
dos jovens atletas do Clube”.
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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 par disso, estão a 
ser construídas de raíz novas “Ilhas Verdes”, 
com a colocação de novos Moloks, como 
seja na Rua Dr. Carvalho Ribeiro e na Rua da 
Casa Nova. Esta “Ilha Verde” foi contempla-
da com a colocação de uma Oliveira cen-
tenária e uma zona ajardinada adjacente, 
permitindo embelezar um local cujo períme-
tro está associado à deposição de resíduos. 
Outros arruamentos da Vila de Ponte terão 
“Ilhas Verdes” com o mesmo equipamento 
tão fundamental nos dias que correm para 
a salubridade pública e qualidade de vida 
de todos os concidadãos. Este é o caminho 
que trilhamos e iremos continuar.

MAIS UMA “ILHA VERDE” CRIADA EM 
PONTE - RUA DR CARVALHO RIBEIRO

PARQUE DE LAZER DA ÍNSUA COM 
NOVA ILUMINAÇÃO 100% LED

ECOVIA DO AVE LIGARÁ O PARQUE DE LAZER 
DE PONTE AO PARQUE DE LAZER DA ÍNSUA

A Junta de Freguesia de Ponte informa a 
população que foram substituídas todas as 
luminárias existentes no Parque de Lazer da 
Ínsua, com tecnologia LED. Esta nova ilumi-
nação permite reduzir as emissões de CO2 
e aumentar os níveis de eficiência energéti-
ca, sendo, por isso, mais amiga do ambien-
te. Esta intervenção surge em linha com 
outras já levadas a cabo na Vila de Ponte e 
em sintonia com a Agenda 2030 da Câmara 
Municipal de Guimarães, nomeadamente 
na área do desenvolvimento sustentável 
para o concelho. Segue-se brevemente uma 
intervenção similar, entre outras, no Parque 
de Lazer de Ponte.

A Junta de Ponte informa a população que dará início à emprei-
tada de construção tramo Ecovia de Ave que ligará ao Parque 

de Lazer de Ponte ao Parque de Lazer da Ínsua no decorrer do 
mês de junho/julho deste ano. Esta ligação não será a almeja-
da ligação subterrânea à EN 101, pela morosidade em obter a 
respetiva autorização das infra-estruturas de Portugal. Dado 

que esta ligação é fundamental e até que a autorização do IP 
“chegue” a mesma será assegurada  através da EN 101 (passa-

deira/rotunda) disponibilizando-se assim de imediato a todos os 
utilizadores destes Parques de Lazer esta ligação. Este corredor 
verde permitirá inúmeras atividades de contato com a natureza 

e usufruto de uma paisagem ímpar no concelho. 
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A Junta de Freguesia de Ponte 
reforçou a sua frota automó-
vel com a aquisição de uma 

nova carrinha de 9 lugares que terá 
como finalidade servir a comunidade 
e reforçar a capacidade de resposta 
social na Vila de Ponte.

A JUNTA DE FREGUESIA DE 
PONTE REFORÇA A SUA FRO-
TA AUTOMÓVEL QUE DARÁ  
APOIO SOCIAL À POPULAÇÃO 
DA VILA MAIS CARENCIADA.

AQUISIÇÃO DE CARRINHA PARA PROJETOS SOCIAIS

Esta carrinha possibilitará a imple-
mentação de diversos projetos so-
ciais da  Loja Social de Ponte no apoio 
domiciliário que visa servir as pessoas 
em situação de carência, combater o 
isolamento e a exclusão social, assim 
como uma mais-valia para o progra-
ma Junta Amiga. A nova viatura esta-
rá ao serviço da comunidade, onde se 
inclui as associações, após a aprova-
ção de um regulamento para o efeito 
em reunião do executivo da Junta e 
em sessão da Assembleia de Fregue-
sia de Ponte.
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Requalificação do Parque Industrial de Ponte concluída em julho

sem parar obras continuam
A Requalificação em curso do Parque Industrial de 
Ponte encontra-se a decorrer a bom ritmo. Relembra-
mos que esta empreitada incidirá na construção de um 
Parque de estacionamento misto (camiões e veículos li-
geiros), na repavimentação de diversos arruamentos 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 Industrial de 
Ponte até à Rua Abílio Lopes das Neves), bem como a 
requalificação da Rua do Campo Novo (repavimenta-
ção, passeios e baías de estacionamento) e a requali-
ficação dos passeios na Rua do Parque Industrial e na 
Rua Veiga de Castelães. Para além desta empreitada, o 
mês de junho será o mês em que se iniciará também a 
construção do parque de estacionamento em frente à 
escola EB 2,3 de Ponte (logo após o fim do ano letivo 
escolar), a construção de uma praça em Campelos e 
um mini Parque de Basket na Rua Nova de Fonte Cova.
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LOTEAMENTO DA PÓVOA - REPARAÇÃO DE SARJETARUA REITOR JOAQUIM A. M. R. TORRES - SUSTITUIÇÃO REDE DE ÁGUA

RUA VEIGA DE CASTELÃES - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS

RUA DA INDÚSTRIA - REPARAÇÃO DE VALETA RUA DAS CORTES, ANTÓNIO PEREIRA , E DEVESA - REDE DE SANEAMENTO

RUA DO CAMPO NOVO - REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL RUA DA BOUCINHA - “ILHA VERDE“ E CONSTRUÇÃO DE MINI PARQUE

EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE PONTE - REQUALIFICAÇÃO EXTERIOR
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Com a chegada da primavera e o tempo quente a aproximar-se 
é a altura ideal para falarmos de desparasitação. Quando usa-
mos este termo referimo-nos a todos os parasitas, sejam eles 
externos (pulgas, carraças, ácaros) ou internos (lombrigas 
que se desenvolvem no intestino). Por outro lado, podem exis-
tir parasitas internos que se desenvolvam em qualquer outro 
órgão interno, pois o animal pode ter parasitas no coração, pul-
mão, esófago, fígado, etc. O animal de companhia é vulnerável 
a um número variável de parasitas e, por consequência, a uma 
série de doenças que podem comprometer a sua vida, como 
por exemplo a chamada “febre da carraça” que pode ser fatal.

Embora a chegada da temporada quente seja uma altura do ano propícia ao surgimento de infestações parasitá-
rias, é importante seguir um protocolo de desparasitação durante o ano inteiro, uma vez que o simples facto de 
não conseguirmos ver uma pulga ou “lombriga” não significa que o animal não possa estar parasitado. Mesmo sem 
sair de casa o seu animal deve ser desparasitado pois o tutor do animal de companhia pode ser o primeiro a levar 
para casa, nos sapatos e na roupa, por exemplo, ovos de parasitas que estavam presentes na rua e, assim, trans-
mitir ao seu melhor amigo. Sabia que uma única pulga pode pôr até cinquenta ovos por dia, por exemplo? Por essa 
razão, é importante garantir que, mesmo que o seu animal não saia de casa, esteja devidamente desparasitado.

Protocolo de desparasitação em cães e gatos bebes de uma maneira geral:

 > No que toca à desparasitação interna dos cachorros e gatinhos bébés, pode e deve começar por fazê-la aos 
três dias de vida e, de seguida, de quinze em quinze dias até aos três meses e mensal até aos seis meses de vida, 
sempre utilizando o produto indicado pelo médico veterinário. A partir dos seis meses o esquema correto de des-
parasitações internas é de três em três meses; No que diz respeito à desparasitação externa poderá ser realizada 
mensalmente ou até mesmo trimestralmente, dependendo do tipo de produto utilizado.

Existem parasitas que são responsáveis por zoonoses, isto é, doenças que, também, podem afetar o ser humano. 
É, portanto, uma questão de saúde pública. Outra dica consiste em não só desparasitar várias vezes durante o ano, 
como utilizar desparasitantes com princípios ativos diferentes. Porquê? A verdade é que não existe um produto 
que atue contra todos os parasitas, por isso é vantajoso que vá tentando abranger o maior número de parasitas 
possíveis nas diversas desparasitações ao longo do ano.

rubrica animal
A IMPORTÂNCIA DA DESPARATISAÇÃO 

Para além do corte do bolo, foi realizada 
também a cerimónia de investidura de guias. 
A Junta de Freguesia de Ponte felicita pela 
presente via mais um aniversário do nosso 
agrupamento de escuteiros que ao longo de 
quase um século tem contribuído para ajudar 
a formar muitos jovens da nossa. Parabéns!

Fundado no longínquo ano de 1937, o Agru-
pamento 307 de Ponte celebrou no passa-
do dia 08 de maio, o seu 84.0 aniversário.

840 aniversário 
doS ESCUTEIROS
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desvendada a lenda de campelos - ponte
PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

E m tempos, andou de boca em boca, a lenda de que Jesus 
estivera no lugar de Campelos. Diz-se que, em determinado 
ano, na festa do Senhor de Campelos, o pregador comunicara 

ao seu auditório que Jesus estivera no lugar de Campelos, conforme 
constava do Evangelho de S. Lucas, 6-17, que diz: “Stetit Iesus in loco 
campestri”, … que traduziu:”Jesus esteve no lugar de Campelos”…

E o povo aceitou como boa a pregação e, ufano, divulgou o episó-
dio, creditado pelo pregador da festa…

Hoje nada consta “dessa pregação”, desaparecendo totalmente a 
lenda!

 NB – No Evangelho existe aquela frase: “stetit Iesus in loco 
campestri” - só que “campestri” não significava Campelos, mas 
campestre, campesino, rural, etc…

In Livro “S. João de Ponte - Notas Históricas e        

Comentários - Joaquim A. Maciel R. Torres, pág.121 “
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Sou da Vila de Ponte,

E minha terra sei estimar

Temos cá um presidente

Que nos sabe bem tratar

Sou da Vila de Ponte,

E aqui me sinto bem

Temos cá um presidente

Que como ele não há ninguém

Em Ponte não nasci

Mas em Ponte sempre vivi

Em Ponte me estabeleço

Feliz por viver aqui

A nossa vila é bela

E por muitos cobiçada

Dizem que nós temos tudo

E eles não têm nada

Viver na Vila de Ponte

É um orgulho a conquistar

E com o nosso presidente

Ponte nunca vai parar

Só em Ponte é possível

Viver bem e bem-estar

É na nossa terra

É o nosso lugar

O Cantinho do Poeta

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

José Fernandes
poema da autoria de

“Sou da Vila de Ponte”

A Escola Básica e Secundária Ar-
queólogo Mário Cardoso, de Pon-

te, oferece aos seus alunos uma 
oferta formativa qualificada na área 

de Eletricidade e Energia, criando 
mais opções de prosseguimento de 
estudos e/ou inserção no mercado 
de trabalho. É de salientar que este 
Curso Profissional oferece 100% de 

empregabilidade e rendimentos aci-
ma da média. Para mais informações 
contacte o Agrupamento de Escolas 

Arqueólogo Mário Cardoso.

EB2,3 DE PONTE É A ÚNICA NO CONCELHO QUE 
FORMA TÉCNICOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Como tem vindo a ser hábito a As-
sembleia de Freguesia de Ponte irá 

comemorar pelo 70 ano consecutivo 
o 260 aniversário da elevação de 

Ponte a Vila. Esta cerimónia ocorrerá 
no próximo dia 21 de junho, pelas 

21h, no exterior do Edifício Sede da 
Junta de Freguesia de Ponte (caso 

as condições climatéricas assim o 
possibilitam), onde irão ser homena-
geadas entidades e personalidades. 

SESSÃO SOLENE 
CONDECORAÇÕES 2021

A pandemia “impôs” que nos afas-
tássemos. Pois bem, em Ponte não 

nos resignamos! Iremos festejar o 
São João, padroeiro da nossa Vila, 

de uma forma diferente levando até 
si, já que não pôde vir até nós, os 

festejos nos mesmo moldes em que 
o fizemos no ano passado, com mui-

ta animação e muita festa nos dias 
23 à noite e 24 à tarde.

Este sorteio foi adiado por diversas 
vezes devido à pandemia, estando 

designada nova data para a sua 
realização como seja o dia 20 de ju-
nho de 2021. Este sorteio tem como 

finalidade ajudar o comércio local 
neste tempo de pandemia habilitan-

do os comsumidores do comércio 
tradicional a 10 bicicletas elétricas 

oferecidas pela Câmara Municipal de 
Guimarães

FESTA DE S. JOÃO NAS 
RUAS DA VILA

GRANDE SORTEIO
 A 20 DE JUNHO
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MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

A Junta de Freguesia de Ponte informa a 
população que já está em funcionamen-
to o portal de Autoagendamento para 
Vacinação contra a Covid-19. Se tem mais 
de 50 anos e ainda não foi vacinado, já 
pode fazer o agendamento da sua vacina. 
A partir do dia 06 de junho, quem tiver 
mais 40 anos poderá igualmente fazê-lo, 
e a partir de 20 de junho para quem tiver 
mais de 30 anos. 
Saiba mais em https://bit.ly/3epfpX0

VACINA COVID-19 
PEDIDO DE AGENDAMENTO  

PROGRAMA DE HABITAÇÃO
PARA GUIMARÃES 
Este programa visa apoiar a promoção 
de soluções habitacionais para pessoas 
que vivem em condições habitacionais in-
dignas e que não dispõem de capacidade 
financeira para suportar o custo do aces-
so a uma habitação adequada. Domingos 
Bragança refere a importância de “criar 
uma resposta de apoio à classe média” 
no acesso à habitação com benefícios 
fiscais “para quem aposte num modelo 
de construção a custos controlados”

+30, 40, 50 ANOS

FEIRA AFONSINA IRÁ 
REALIZAR-SE ESTE ANO
Foi apresentado o programa para a edi-
ção deste ano de 2021 da Feira Afonsina, 
ainda com a ausência do programa nos 
moldes habituais dado a situação de pan-
demia provocado pela Covid-19, mas com 
a realização das II Jornadas Históricas no 
dia 19 de junho no Paço dos Duques de 
Bragança e Casa de Sarmento e a Exposi-
ção Retrospetiva das edições 2011 a 2019 
da Feira Afonsina, no Monte Latito, de 24 
a 27 de junho.

EDITAL - EXPROPRIAÇÃO 
ROTUNDA P. INDUSTRIAL
Com vista à aquisição da parcela de ter-
reno necessária e em falta para a cons-
trução da rotunda para a via de acesso 
ao AVE PARK (EN101 / Rotunda do Par-
que Industrial de Ponte), informa-se que 
se encontra afixado o respetivo edital nos 
locais de estilo da nossa Vila.
Acrescenta-se que esta expropriação 
já foi aprovada em Reunião de Câmara, 
bem como pela Assembleia Municipal de 
Guimarães no passado dia 03 de maio.



COVID-19

S E J A  R E S P O N S ÁV E L !
P R O T E J A - S E .  C U I D E  D E  S I  E  D O S  O U T R O S.

P R E V I N A - S E

VA M O S  D E S C O N F I N A R  C O M  R E S P O N S A B I L I D A D E  E  E M  S E G U R A N Ç A ,  PA R A  N Ã O 
V O LTA R M O S  A T R Á S  N E S TA  B A TA L H A .  FA Z  A  T U A  PA R T E . 

S I G A  A S  R E C O M E N D A Ç Õ E S  D A  D G S i


