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Mensagem
do Presidente

A Junta de Freguesia de Ponte 
constituiu a sua Brigada Verde 
em agosto de 2016, contando já 
com mais de duas centenas de 
voluntários e diversas entidades 
públicas e privadas que entre-
mentes se associaram a este pro-
jeto, a esta causa.
Depois da sua constituição, já 
levou a cabo diversas ações de 
limpeza, de sensibilização e de 
fiscalização, sendo que a próxi-
ma será já no próximo dia 18 de 
novembro (sábado), com a Plan-
tação de mais de duas dezenas 
de árvores em Ponte no âmbito 
da campanha “Plantar Portugal”.
Esta ação será mais um contribu-
to na caminhada de Guimarães a 
Capital Verde Europeia 2020. 
Horto sustentável
Este projeto, assegurado pela 
Brigada Verde de Ponte (Volun-
tários), consiste na construção de 

Pelo 3º ano consecutivo, a Junta 
de Freguesia de Ponte promoveu 
a Taça da Amizade entre o Clube 
Desportivo de Ponte e o Clube 
Operário de Campelos. 
O encontro entre os dois princi-
pais embaixadores de futebol na 
nossa Vila, realizou-se no passa-
do sábado, dia 2 de setembro de 
2017, pelas 17 horas, no Parque 
Desportivo Dr. João Afonso de Al-
meida (Campo do C.D.Ponte). 
Domingos Bragança, presidente 
da Câmara Municipal de Guima-
rães, ressaltou a “importância do 
desporto na comunidade, parti-

Caros concidadãos,

De quatro em quatro anos, 
a população pronuncia-se. E 
o resultado do passado dia 
01 de outubro demonstrou a 
inequívoca vontade do nosso 
Povo e das nossas pessoas! 
Tivemos o maior resultado 
eleitoral em Ponte desde o 
“25 de Abril”. Fomos a fre-
guesia/vila com mais votos 
do concelho de Guimarães, 
não só para a Assembleia de 
Freguesia, mas também para 
a Câmara e Assembleia Mu-
nicipal, mesmo não sendo a 
que tem mais eleitores. 
Ponte é a razão de ser do 
meu e do nosso compro-
misso. Continuarei a ser o 
Presidente de todos! Ontem 
como hoje, vou fazer de tudo 
para que a nossa Terra seja 
um lugar melhor para nós, 
com uma vontade imensa 
de construir um novo futuro, 
sempre fiéis aos compromis-
sos a que soberanamente 
nos vinculámos. Temos de 
ir mais longe, com realismo 
mas visão de futuro. Com 
honestidade. Com perseve-
rança. Com coragem. Com 
determinação. Porque Ponte 
não pára! Nem vai parar… 
Obrigado a todos!

Um abraço amigo 
Sérgio Castro Rocha

FICHA TÉCNICA: Propriedade:  Junta de Freguesia de Ponte
Tiragem: 1.500 exemplares DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

Será um dia completamente de-
dicado a todos vocês maiores de 
65 anos, que fazem parte das 4 
freguesias que compõem esta 
Comissão Social Interfreguesias 
do Ave : Ponte, UF de Santo Tirso 
(Prazins) e Corvite, e Santa Eufé-
mia (Prazins). Queremos que este 
dia, à imagem dos anos anteriores, 
seja um dia alegre, um dia de en-
contros e reencontros. PROGRA-
MA: - 11h15 | Eucaristia; - 12h15 | 
Almoço; - 14h00 | Tarde recreativa, 
com várias atuações no Salão Pa-
roquial com castanhas e bolo.

Marc Rodrigues Monteiro, nascido 
a 22 de Abril de 1985, da paróquia 
de Airão (São João), arciprestado 
de Guimarães/Vizela, é o novo ti-
moneiro pastoral da Vila de Ponte. 
Foi recebido em Ponte, a 8 de Ou-
tubro, onde iniciou funções. Ponte 
deseja-lhe as maiores felicidades.

Domingos Bragança visitou a Vila 
de Ponte, onde foi dado início ao 
trabalho para a execução de um 
conjunto de obras que fazem par-
te do plano de investimentos da 
Vila de Ponte, para os próximos 4 
anos. Domingos Bragança fez-se 
acompanhar pelo Arquiteto Fer-
nando Seara de Sá, Vereador do 
Urbanismo. O périplo começou no 
centro da Vila após um encontro 
com o Padre Marc, novo pároco 
de Ponte, passando depois pelos 

HORTO ECOLÓGICO EM 2018

TAÇA AMIZADE FOI DE FESTA

PARCERIA COM ALUNOS DA EB23 ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO

JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE PROMOVEU III EDIÇÃO

NOTA DA DIREÇÃO

RESULTADO “HISTÓRICO”
GARANTE CONTINUIDADE

FRAGMENTOS ACTUAM
SÁBADO EM PONTE

TRADIÇÃO EM CAMPELOS
PROGRAMA EXCENTRICIDADES EM PONTE FESTA EM HONRA DO SENHOR DOS AFLITOS

No próximo sábado, o grupo 
Fragmentos atua no salão Pa-
roquial de Ponte, proporcionan-
do uma noite de música abrigo 
do programa Excentricidades. 
De resto também a 14 de outu-
bro, no Centro Paroquial Pau-

Todos os anos, no terceiro 
fim-de-semana de setembro, 
Campelos enche-se de alegria 
e animação com a Festa em 
Honra do Senhor dos Aflitos. 
Este ano não foi diferente! Do 
programa festivo destacamos, 
entre outros, a procissão de 
velas (sexta-feira, dia 15 de 
Setembro, 20h00), seguindo-

ATO DE INSTALAÇÃO DO “NOVO EXECUTIVO”
ACONTECEU A 20 DE OUTUBRO

FESTA É EM PONTE
 COMISSÃO INTER-FREGUESIAS DO AVE PADRE MARC É O 

NOVO TIMONEIRO 
PASTORAL

DA PARÓQUIA

COMITIVA DE TRABALHO EM PONTE
PROJETOS FORAM

TODOS ABORDADOS

lo VI, em Ponte, mais de uma 
centena de pessoas puderam 
assistir ao espetáculo musical 
“Zeca e outros amigos”. 
Também pela cultura ... Ponte 
não pára!!!
Entrada é 1 Euro.

se a atuação musical  do Grupo 
Farra Minhora. O “Ciclone” ac-
tuou sábado, dia 16 de Setem-
bro, pelas 21h30, e a grandiosa 
procissão, com a participação 
da Fanfarra Senhor dos Aflitos, 
com belos andores de flores 
naturais e inúmeros figurantes  
na tarde de domingo, dia 17 de 
Setembro.

A VILA DE PONTE ESCOLHEU DEMOCRATICAMENTE O SEU LÍDER E A EQUIPA

A escolha dos eleitores da Vila de Ponte garantiu a 
continuidade do desenvolvimento e mais quatro anos 
de liderança de Sérgio Castro Rocha, à frente dos 
destinos da Junta de Freguesia de Ponte, com uma 
maioria absoluta socialista. Um resultado histórico, 
nunca antes alcançado por uma força política na Vila 
de Ponte, que consequentemente permite colocar 10 
mandatos contra dois do Ponte Nosso Partido (PNP) 
e um da Coligação Unitária Democrática (CDU).

Por questões de equidade dire-
tamente ligadas ao processo au-
tárquico, entendeu a direção sus-
pender durante este período este 
Boletim Vila de Ponte. 
Este número (40) assinala o encer-
ramento de um ciclo de informação 
e conhecimento.
Obrigado a todos os Pontenses.

cularmente a Vila de Ponte, onde 
militam dois clubes”.
Para Sérgio Castro Rocha, Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Ponte, “É com enorme satisfação 

que vejo que este evento se tem 
vindo a consolidar nos últimos 
anos. O presidente da Junta de 
Freguesia de Ponte, deixa um 
agradecimento sentido aos dois 

um Horto, onde irão ser cultivadas 
arbustos e flores, as quais serão 
numa fase posterior plantadas 
nos canteiros, rotundas e jardins 
da Vila de Ponte. Este horto será 
dotado ainda de uma pequena 
infra-estrutura em madeira, bem 
como de uma estufa, que servirá 
entre outros como sala temática 
para visitas de estudo das crian-
ças do centro escolar e eb23 Arq. 
Mário Cardoso.
O espaço contemplará um reser-
vatório subterrâneo para recolher 
a água da chuva, que servirá para 
rega. A energia elétrica será asse-
gurada com a colocação de pai-
néis fotovoltaicos e uma mini torre 
eólica que está em construção 
numa parceria com o agrupamen-
to de Escolas Arqueólogo Mário 
Cardoso, em Ponte – alunos cur-
so profissional de eletricidade.
O horto será 100% ecológico.

clubes e todas as pessoas en-
volvidas nesta festa do futebol de 
Ponte. Resultado final (C.D.Ponte 
2- 1 C.O.Campelos)

Sede da Brigada Verde 
de Ponte, e Horto num 

projecto 100% ecológico

mais locais onde irão ser erigi-
dos os referidos projetos. 
Ainda na sexta feira, dia 3 de 
novembro, teve lugar uma visi-
ta à Rua dos Moinhos (acesso 
ao Centro Escolar) e à Rua do 
Monte da Ínsua (EB23 Arqueó-
logo Mário Cardoso), que serão 
alvo de obras de requalificação 
já no início do próximo ano. Em 
Campelos, a comitiva visitou a 
evolução da requalificação do 
Largo.
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RECOLHA DE RESÍDUOS 
VOLUMOSOS EM PONTE

ESPAÇOS VERDES NO 
CEMITÉRIO DE PONTE 

REQUALIFICADOS
A Junta de Freguesia de Ponte in-
forma a população que a emprei-
tada em curso de requalificação 
da Rua Reitor Francisco José Ri-
beiro (ligação do Largo da Igreja 
à EN101) ficará concluída já nos 
próximos dias. Esta empreitada, 
seguiu-se as 12 empreitadas de 
alargamento que a Junta de Fre-
guesia de Ponte levou a cabo nos 
anos de 2015, 2016 e 2017.

RUA DA SUBDEVESA
Depois de concluída a pavimen-
tação da Rua da Subdevesa 
(Travessa) na parte em que se 
encontrava em terra, e no âmbito 
dessa Requalificação, foi melho-
rada substancialmente a travessia 
pedonal sobre o ribeiro aí exis-
tente, dotando-a das condições 
mínimas de segurança, o que até 
então não acontecia. Mais infor-
ma, que encontra-se em curso a 
alteração da toponímia desse pe-
queno troço rodoviário, o qual de-
terá após o “aval” do Município de 
Guimarães uma nova designação: 
Travessa da Subdevesa.

EMPREITADA NA RUA 
DA LEVADA
Encontra concluída a empreitada 
de construção de uma nova con-
duta de águas pluviais executada 
pela Junta de Freguesia de Ponte, 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Guimarães, na RUA DA LEVA-
DA, em Ponte. A empreitada teve a 
duração de dois dias e teve como 
finalidade resolver um problema 
antigo de escoamento de águas 
pluviais em parte do referido arrua-
mento.

LARGO em CAMPELOS
A empreitada requalificação do 
largo comendador Manuel Gonçal-
ves, em Campelos, termina até ao 
final do ano. Um anseio de anos da 
população local que após esta in-
tervenção, poderá finalmente usu-
fruir de mais um local de referência 
da nossa Vila.

A Junta de Freguesia de Ponte 
informa a população em geral, 
que a recolha do resíduos volu-
mosos será assegurada a partir 
deste mês de Setembro pela Vi-
trus Ambiente. A referida recolha 
será efetuada sempre que nossos 
concidadãos assim o careçam e 
na sua residência. Para tal basta 
contactar directamente a Vitrus 
através do número verde 800 209 
565 ou email geral@vitrusambien-
te.pt para agendar a data e local 
de recolha, ou caso prefira, poderá 
solicitar essa recolha nos serviços 
da Junta de Freguesia.

Ao longo dos últimos anos, a Junta 
de Freguesia de Ponte tem reali-
zado um conjunto de intervenções 
de requalificação e manutenção 
no Cemitério de Ponte, garantido 
assim um maior embelezamento e 
maior bem-estar junto das pessoas 
que o frequentam. 
Depois da colocação do mecanis-
mo elétrico do portão principal, re-
paração de passeios, novos pontos 
na rede de água pública, requalifi-
cação da fachada exterior, amplia-
ção, entre muitos outros, a Junta 
de Freguesia de Ponte concluiu na 
passada semana a requalificação 
de todas as zonas verdes (ajardina-
das) existentes na parte “antiga” do 
Cemitério. Como é prática em Pon-
te e em todo no território concelhio, 
o apoio da Câmara Municipal nesta 
intervenção dignificou ainda mais o 
local, possibilitando assim que, no 
Dia de Todos os Santos, todos pos-
sam prestar homenagem aos seus 
entes queridos que já partiram. 
Porque todos contamos …

REQUALIFICAR PONTE VITÓRIA ‘EXPRESSIVA’ 
PERMITE CONTINUIDADE

OBRAS EM PONTE NÃO PARAM

A escolha dos eleitores da Vila 
de Ponte garantiu a continuidade 
do desenvolvimento e mais qua-
tro anos de liderança de Sérgio 
Castro Rocha, à frente dos des-
tinos da Junta de Freguesia de 
Ponte, com uma maioria absoluta 
socialista. Um resultado histórico, 
nunca antes alcançado por uma 
força política na Vila de Ponte, que 
consequentemente permite colo-
car 10 mandatos contra dois do 
Ponte Nosso Partido (PNP) e um 
da Coligação Unitária Democrática 
(CDU).
Ponte não teve dúvidas e confia 
na ação e dedicação da equipa 
liderada por Sérgio Castro Rocha. 
Os mentores do desenvolvimento 
de Ponte, continuam a exercer as 
suas funções sem qualquer re-
muneração e a elevar bem alto o 
nome da Vila de Ponte, quer seja 
no plano de desenvolvimento so-
cial, económico, desportivo, asso-
ciativo ou estrutural. 
Perto de 3.000 eleitores deposi-
taram a confiança na equipa do 
Partido Socialista em Ponte que 
destacou-se de forma vincada dos 
restantes partidos nesta corrida 
autárquica. Os resultados oficiais 
para a Assembleia de Freguesia 
do Ponte e resultados da votação, 
foram: PS – 72,40% (2786 Votos) 
PNP – 15,33% (590 Votos) PCP
-PEV – 8,47% (326 Votos) Branco: 
2,57% (99 Votos) Nulos – 1,22% 
(47 Votos) Votantes: 65,42% (ver 
quadro comparativo)

Instalação da Assembleia 
de Freguesia

A instalação da nova Assembleia 
de Freguesia de Ponte, resultante 
das eleições Autárquicas de 1 de 
outubro de 2017, ocorreu no Cen-
tro Paroquial Paulo VI, no passa-
do dia 20 de outubro de 2017. De 
acordo com a ordem de trabalhos 
da Convocatória foram eleitos os 
vogais da Junta de Freguesia e 

procedeu-se à eleição do Presi-
dente e secretários da mesa As-
sembleia de Freguesia.
JUNTA DE FREGUESIA DE PON-
TE: Presidente: Sérgio Castro 
Rocha Secretário: Serafim Fer-
nandes Tesoureira: Gorete Branco 
Vogal: Vítor Caetano Vogal: Maria 
José Martins
MESA DA ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE PONTE: Presi-
dente: Joel Costa 1º Secretário: 
Márcio Bravo 2ª Secretária: Danie-

PONTE - QUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 2013 - 2017

Domingos Bragança (PS) alcan-
çou quase mais oito mil votos do 
que em 2013 e viu a sua maioria 
reforçada. O PS teve 49.529 vo-
tos (51,52 % dos votos, sendo 
que teve 41.683 votos e 47,61% 
em 2013) e a Coligação Juntos 
por Guimarães (PPD/PSD, CDS
-PP, MPT, PPM, PPV/CDC) teve 
36.452 votos – 37,91% dos votos 
(teve 31.174 votos e 35,61% em 
2013). A CDU teve 4.997 votos, 
o que corresponde a 5,20% dos 
votos (teve 7.285 votos e 8,32% 
em 2013) e perde assim o seu 
vereador, o recandidato Torcato 
Ribeiro. Já o Bloco de Esquerda 
teve 2.320 votos, o que corres-

ponde a 2,41% dos votos (teve 
1.788 votos e 2,04% em 2013). O 
PS elege assim seis vereadores: 
Domingos Bragança, Adelina Pin-
to, Ricardo Costa, Paula Oliveira, 
Seara de Sá e Sofia Ferreira.
Na Assembleia Municipal, o PS 
recupera a maioria perdida há 
quatro anos: PS elege 26 depu-

tados, a Coligação Juntos por 
Guimarães 19, a CDU três (perde 
dois) e o Bloco de Esquerda elege 
um deputado. O Partido Socialista 
teve 48.079 votos, o que corres-
ponde a 50.01% dos votos (teve 
40.355 votos e 46,09% em 2013), 
a Coligação Juntos por Guima-
rães teve 35.365 votos, o que 
corresponde a 36,78% dos votos 
(teve 30.703 votos e 35,07% em 
2013), a CDU teve 6.129 votos, 
o que corresponde a 06,38% dos 
votos (teve 8.298 votos e 09,48% 
em 2013), o Bloco de Esquerda 
teve 3.387 votos, o que corres-
ponde a 3,52% dos votos (teve 
2.362 votos e 02,70% em 2013).

DOMINGOS BRAGANÇA REFORÇA A MAIORIA, GUIMARÃES A CONTINUIDADE

la Caldas
MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE PONTE: 1 – Joel 
Costa (PS) 2 – Márcio Bravo (PS) 
3 – Daniela Caldas (PS) 4 – Pau-
la Caldas (PS) 5 – Diana Teixeira 
Fernandes (PNP) 6 – Ana Rita Oli-
veira (PS) 7 – Filipe Oliveira (PS) 
8 – Paulo Esteves (PS) 9 – Ângela 
Costa (PS) 10 – Daniel Salazar 
(PCP/PEV) 11 – Serafim Mota 
(PS) 12 – Celsa Martins (PNP) 13 
– Franscisco Castelo (PS) Assim, 

a distribuição de mandatos para a 
Assembleia de Freguesia do Ponte 
foi a seguinte: PS – 10 mandatos 
PNT – 2 mandatos PCP-PEV – 1 
mandato.

PONTE NA AM
Consequência do resultado eleito-
ral concelhio, a Vila de Ponte colo-
ca ainda dois mandatos na Assem-
bleia Municipal (AM). São eles, o 
presidente da Junta Sérgio Castro 
Rocha e Maria José Martins.

Equipa continuará a exercer funções sem vencimento Sala ‘cheia’ para aplaudir a tomada de posse

ELISA FERREIRA, 58 ANOS
“Deste presidente e dos seus 4 
anos de mandato só tenho bem 
a dizer. É um presidente que ex-
plorou as mais diversas áreas, 
apoiando todos na sua vila. Um 
Homem amigo de todos. Os próxi-
mos 4 anos serão repletos de novi-
dades e de muito trabalho.”

MARTA SILVA, 23 ANOS
“O Dr. Sérgio foi realmente o maior 
impulsionador que a Vila de Ponte 
já teve. Não tenho duvidas que o 
futuro que nos reserva é risonho, 
e de que o melhor está ainda para 
vir. Se 4 foram bons e ainda era um 
principiante, imaginemos os próxi-
mos 4.”

JORGE MENDES, 46 ANOS
“Escusado será dizer que o Dr. 
Sérgio fez nos últimos 4 anos o 
que jamais alguém fez em 30. É 
sem dúvida a escolha certa para 
os próximos que se avizinham. Du-
vido até que consigamos arranjar 
um sucessor a altura, pois elevou 
demasiado a fasquia.”

“NA RUA” | Diga-nos a sua opinião sobre...
O QUE PENSA SOBRE A ATUAÇÃO DA JUNTA EM 4 ANOS...

ZONA ENVOLVENTE 
À EB23 DE PONTE
A requalificação da zona envol-
vente à EB2,3 Arqueólogo Mário 
Cardoso, de Ponte, encontra-se 
concluída. Esta requalificação, 
efetuada em duas fases, incidiu 
na reparação integral dos pas-
seios, com a construção de novas 
condutas de águas pluviais, e a 
repavimentação até à rua da Boa-
vista, que será igualmente objeto 
de requalificação a curto prazo. 
A 1ª fase, incidiu, por sua vez, na 
construção de passeios, de novas 
condutas de águas pluviais, e de 
uma nova rotunda (Monumento do 
Obelisco) que fará a interligação 
do local ao novo arruamento que 
dará acesso ao Centro Escolar de 
Ponte, na construção do parque de 
estacionamento (junto ao pavilhão 
desportivo da EB23), bem como 
com as repavimentações parciais 
da Travessa Monte da Ínsua e da 
Rua do Monte da Ínsua. Ainda na 
mesma fase de requalificação da 
zona, construímos a Praça Nossa 
Senhora de Fátima. O resultado 
final é compensador. 

ALARGAMENTO 
RUA GUARDAMILO
 A empreitada de alargamento da 
Rua do Guardamilo encontra-se 
concluída. Até ao final do presente 
ano, daremos início a uma outra 
empreitada no local, desta feita, a 
construção de novas condutas de 
águas pluviais (também na rua do 
Outeiro) e repavimentação de todo 
o arruamento.

NOVOS ABRIGOS 
EM CAMPELOS
A ambição que reinava na popula-
ção de Campelos, em ter abrigos 
na paragem dos autocarros, teve 
um desfecho feliz.  A Junta de Fre-
guesia de Ponte informa que foram 
colocados dois novos abrigos na 
paragem de autocarro.. Também 
foram colocados bancos de jardim, 
junto à variante de Campelos.Novos Abrigos em Campelos

Rua da Subdevesa

Envolve à Escola EB 2,3

“Avenida da Igreja”- 12 empreitadas 
de alargamento

UM TRABALHO DE CONTINUIDADE


