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Mensagem
do Presidente

Terceiro Aniversário | Loja Social da Junta de Freguesia 
foi o primeiro projeto empreendido pela equipa do Executivo

Foram muito mais que três os 
Reis e mais de 300 os inter-
pretes que este ano voltaram 

a reeditar a tradição de cantar à 
Junta de Freguesia de Ponte. 
A quadra de reis começou com 
a participação do “movimento” 
Ponte não Pára, e do Executivo 
da Junta de Freguesia de Ponte 
no XXXIV concurso de reisadas 
promovido pelos Escuteiros de 
Ponte. Em participação única e 
nunca vista nesta freguesia, o 
palco encheu-se de alegria, cor e 
tradição à qual se juntou Dr. Do-
mingos Bragança, presidente do 
município vimaranense .
Na sexta-feira, dia 13 de janeiro, 

Caros concidadãos,

Permitam-me que comece esta mensa-
gem com palavras de agradecimento à 
celebração do 3.º aniversario da nos-
sa Loja Social. Foi no dia 9 de janeiro 
de 2014 que inauguramos este pro-
jeto,  com o intuito de contribuir para 
o bem-estar da população e apoiar a
proteção e inclusão social, a Junta de
Freguesia de Ponte criou  este projeto
social, que designamos por Loja Social, 
que para além de um espaço físico de
uma loja social, dispõe de atendimento 
personalizado aos utentes de Ponte,
disponibilizando informação, aconse-
lhamento, acompanhamento e enca-
minhamento gratuito para efeitos de
superação das vulnerabilidades, bem
como a realização de visitas domiciliá-
rias para aferir das reais necessidades 
e dos problemas das famílias que pro-
curam este gabinete. Aproveito assim
para reiterar o agradecimento a todas
as entidades que contribuem para o
reforço dos bens existentes na Loja
Social, um agradecimento especial
aos voluntários que todas as semanas
disponibilizam o seu tempo para contri-
buir para o bom funcionamento da Loja 
Social, a todos os habitantes de Ponte
que também atendam e entendam que 
existe este local que é de cada um e
que podem recorrer quer como bene-
ficiários, como voluntários, como doa-
dores quer como sinalizadores de si-
tuações que conheçam que requeiram
intervenção da parte da área social.
A esta celebração entendemos ainda
associar uma distinção, atribuindo o
titulo de Embaixador Nobre da Vila de
Ponte ao nosso presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, Dr. Domingos 
Bragança, por toda a entrega à causa
publica, nomeadamente à nossa Vila.
Embora tenha sido um título atribuído
com carácter simbólico, foi muito sen-
tido. O caminho faz-se caminhando
mas é com pessoas que nos ajudam
e estão presentes que sabemos que
o caminho se torna fácil e proveitoso,
que em cada lugar há algo a apreciar 
e a agradecer porque estas pessoas 
marcam a diferença e tornam possíveis 
transformar vontades e necessidades 
em factos concretos que vão mudar a 
vida de muita gente. Para mim, atribuir 
títulos, medalhas ou condecorações 
não é mais de que um simples gesto 
de agradecimento pelo bem que tanta 
gente faz no seio de uma comunidade, 
e felizmente em Ponte, estaria sempre 
homenagear, pois sinto que Ponte é 
grande também e principalmente pelas 
gentes que cá vivem e que diariamente 
mostram tanto e fazem tão bem que é 
uma honra presidir a esta Vila. Um bem 
hajam.
Ponte não Pára!

Um abraço amigo
Sérgio Castro Rocha
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AS CONSEQUÊNCIAS DAS BAIXAS 
TEMPERATURAS PARA O CORPO

É PERMITIDO OU NÃO TER ANIMAIS 
EM APARTAMENTO?

DICAS DE SAÚDE

A exposição prolongada a baixas 
temperaturas pode desencadear 
várias manifestações no nosso 
organismo, que podem constituir 
emergências médicas. A popula-
ção de risco são idosos, doentes 
crónicos, doentes acamados e/ou 
dependentes e trabalhadores com 
atividade ao ar livre. 
Como evitar as lesões provocadas 
pelo frio?
- Vestir várias camadas de roupa

RÚBRICA ANIMAL

A lei não proíbe a existência de 
animais dentro dos apartamen-
tos, mas impõe limites ao número 
máximo permitido por habitação. 
Cada apartamento pode ter até 
três cães ou quatro gatos adultos, 
não podendo no total exceder qua-
tro animais. 
Contudo podem existir excecões 
para este número máximo, se a 
pedido do proprietário e, mediante 
parecer vinculativo do médico ve-

(cobrindo as extermidades); 
- Beber água;
- Comer com mais frequência
(dando preferencia a sopas e be-
bidas quentes);
- Evitar bebidas alcoólicas;
No domicílio é importante vigiar os
equipamentos de aquecimento,
de forma a evitar acidentes; não
durma junto destes aparelhos e/
ou lareiras e mantenha uma venti-
lação correta da casa.

terinário municipal e do delegado 
de saúde, for autorizado o aloja-
mento até ao máximo de seis ani-
mais adultos. 
No caso de o vendedor ou senho-
rio não permitir, o comprador ou 
o inquilino deve ser informado de
que existe um regulamento que
interdita o acesso a animais quan-
do for celebrado o contrato de pro-
messa de compra e venda de um
apartamento e/ou aluguer .

EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DEU EXEMPLO COM PARTICIPAÇÃO 
NO CONCURSO DE REISADAS PROMOVIDO PELOS ESCUTEIROS

RECOLHA DE 
“MONSTROS”

FAÇA UMA GESTÃO 
DOS SEUS RESÍDUOS

a Junta abriu as portas para mais  
de três centenas de crianças do 
Centro Escolar de Ponte cantar 
os reis, numa manhã que ficou 
marcada pela alegria e boa-dispo-
sição dos pequenos “Reis Magos” 
que contagiou também todos os 
que ouviam. “Uma iniciativa lou-
vável para que nunca se deixe 
morrer esta tão nobre tradição”, 
referiu Sérgio Castro Rocha, Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Ponte.
Por fim, e no sábado dia 14, foi 
a vez dos Grupos e Associações 
da Vila. O presidente da Junta de 
Freguesia recebeu cada um e ou-
viu a prestação e no final, antes 

porém do habitual convívio, dese-
jou os maiores sucessos associa-
tivos. 

PONTE UMA VILA 
DE TRADIÇÕES

A tradição do canto dos reis man-
tém-se bem viva na Vila de Pon-
tes, como de resto muitos grupos 
do concelho, aproveitam esta 
época também para amealhar al-
guns donativos para fazer face às 
despesas anuais.
Era uma tradição dos pobres, ex-
plica um cantador de Reis, com 
70 anos. “Na época das festas 
iamos de porta em porta a cantar 
e pedir esmola aos mais ricos”. 

A tradição, no entanto, já exige 
outras precauções. “Os archotes 
ou lamparinas foram trocados por 
lanternas e as mantas e palhotas 
praticamente ninguém utiliza. Pre-
ferimos os sobretudos ou kispos”. 
“Nessa época também aprovei-
távamos para comer melhor na 
casa dos ricos”.
Cantar os Reis é uma “uma pa-
ródia, um convívio, porque as 
pessoas saem de casa e confra-
ternizam. O grupo vai-se rindo, 
soltam-se. Quem corre por gosto 
não cansa”, disse, satisfeito por 
ver em “S.João de Ponte muita 
gente a cantar as reisadas”.

“É UM ORGULHO VER ESTE 
PROJETO CONSOLIDADO”

“NA VILA DE PONTE 
TODOS CONTAM”

A Junta de Freguesia de Ponte, in-
forma a população, que a recolha 
de resíduos volumosos, vulgarmen-
te designados por “monstros”, será 
efetuada pelos serviços da Câmara 
Municipal de Guimarães, durante o 
corrente ano de 2017, nos seguintes 
dias:  7 de Fevereiro; - 2 de Maio; - 
18 de Setembro; - 28 de Novembro. 
Mais se informa a população que 
poderá depositar os seus resíduos 
volumosos fora dos dias designados 
para o efeito no ECOCENTRO DE 
PONTE, sito na 2ª fase do Parque 
Industrial de Ponte.

A curva da “Quinta dos Cascos” em 
plena zona nobre da Vila, vai ser 
alargada. Um acordo com o proprie-
tário irá permitir o recuo do portão, 
com consequente demolições da 
casa e muro adjacente, para a ce-
dência ao domínio público, a título 
gratuito. Fica assim eliminado mais 
um ponto crítico existente na liga-
ção viária entre a EN101 (rotunda) e 
Campelos. A empreitada, com uma 
duração estimada de 60 dias, terá 
o seu início ainda no decorrer deste
mês de Fevereiro.

- Domingos Bragança

Veja mais desenvolvimentos 
no interior deste boletim (pág.3)

Sérgio Castro Rocha, satisfeito pelo desepenho da Loja
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A Loja Social da Junta de Fre-
guesia de Ponte, está de para-
béns não só pela passagem do 
terceiro aniversário, mas sobre-
tudo pelo trabalho desenvolvido 
ao longo de três anos.

A 9 de janeiro de 2014, nasceu de 
forma oficial este primeiro projeto 
do mandato de Sérgio Castro Ro-
cha, à frente da Junta de Fregue-
sia de Ponte. “Inauguramos este 
projeto, com o intuito de contribuir 
para o bem-estar da população de 
Ponte e apoiar a proteção e inclu-
são social”, disse satisfeito pela 
solidificação do projeto. “É um es-
paço físico que dispõe de atendi-
mento personalizado aos utentes 
de Ponte, disponibilizando infor-
mação, aconselhamento, acom-
panhamento e encaminhamento 
gratuito para efeitos de superação 
das vulnerabilidades, bem como a 
realização de visitas domiciliárias”. 
Todos os casos são estudados e 
analisados por uma equipa técnica 
especializada “para aferir das reais 
necessidades e dos problemas 
das famílias que procuram este 
gabinete”.
A resposta social passa por aten-
der e apoiar atempadamente in-
divíduos e famílias em situação 
de risco social, com incidência na 
infância, deficiência, 3ª idade e de-
sempregados através de um Gabi-
nete de Atendimento.
Os responsáveis coordenam e 
articulam recursos e planificam 
respostas conjuntas congregando 
serviços e instituições da comuni-
dade, de forma a rentabilizar re-
cursos e a evitar sobreposição de 
atuações. Entre inúmeras ações 
praticadas (ver quadro), garantem 
um fundo de maneio, que serve 
de suporte para o apoio imediato a 
situações de carência económica 
ou de outra natureza emergente, 

A Junta de Freguesia 
de Ponte, no âmbito 
da comemoração do 
3.º aniversário da Loja

Social, distinguiu Do-
mingos Bragança com o 

título ‘Embaixador Nobre da 
Vila de Ponte’. 
O presidente da Junta de Fre-
guesia de Ponte, Sérgio Castro 
Rocha, justificou a atribuição des-
te título ao autarca vimaranense 
pela sua disponibilidade e dedi-
cação a esta vila, atribuindo o su-
cesso da Loja Social a Domingos 
Bragança.
“Este título tem um carácter sim-
bólico, mas é muito sentido. Hoje 
Domingos Bragança é embaixa-
dor nobre da Vila de Ponte por 
tudo aquilo que tem feito pela 
nossa comunidade. No próximo 
dia 21 de Junho, vamos condeco-
rá-lo com a medalha de honra da 
vila de Ponte e tudo isto é muito 
pouco por aquilo que ele tem fei-
to”, vincou Sérgio Castro Rocha 
na sessão pública de aniversário 
da loja social e atribuição do título 
de ‘Embaixador Nobre da Vila de 
Ponte’ a Domingos Bragança, que 
decorreu nas instalações da Junta 
de Freguesia, onde está situada a 
Loja Social de Ponte.
o presidente da edilidade vima-

suportado em parte pelo facto dos 
elementos do executivo disponibi-
lizarem os seus honorários para 
este bem social.
Suprir as necessidades imediatas 
de famílias carenciadas com uma 
Loja Social, através da recolha 
de diferentes géneros, nomeada-
mente: alimentos, vestuário, livros, 
material didático, brinquedos, mo-
biliário e eletrodomésticos, doados 
por particulares ou empresas de 
forma gratuita. Os bens podem ser 
novos ou usados em bom estado.
Ao cabo de três anos de ativida-
de o balanço não podia ser mais 
satisfatório para os responsáveis. 
O número de solicitações tem au-
mentado(ver quadro), mas Sérgio 

A Junta de Freguesia de Ponte, 
continua a investir na requalificação 
do estilo de vida dos seus habitan-
tes, prosseguindo com um conjunto 
de obras de beneficiação por toda 
a nossa Freguesia, com especial 
relevo para intervenções na via 
pública, em lugares onde a mesma 
regista uma severa degradação, ou 
onde se impõe uma primeira pavi-
mentação. 
A reabilitação da Vila assume-se 
hoje como uma componente indis-
pensável na política de habitação, 
na medida em que nela convergem 
os objetivos de requalificação e re-
vitalização, em particular das suas 
áreas mais degradadas.
É com esta forma de estar, que Sér-
gio Castro Rocha e a sua equipa,  
continua a apostar nesta continui-
dade de execução necessária e 
ambiciosa e naquilo que constituirá 
um estímulo adicional para a revi-
talização do comércio tradicional, e 
para a captação de novas ativida-
des económicas, bem como para a 

Castro Rocha, afirma que a res-
posta tem sido sempre imediata. 
“Não há uma família em Ponte 
que não tenha luz, água, gás ou 

alimentos para comer. É 
com orgulho e comoção 
que ao fim de três anos 
consigo ver este projeto 
consolidado”. 
Este serviço de âmbito social 
é assegurado por mais de uma 
centena de voluntários da fregue-
sia de Ponte e que tem por missão 
prevenir situações de carência e 
desigualdade sócio-económica, 
dependência, disfunção, exclusão 
ou vulnerabilidades sociais, bem 
como a integração e promoção 
comunitária das pessoas e o de-
senvolvimento das respetivas ca-
pacidades.
O presidente da Junta de Fregue-
sia de Ponte realçou a “tradição 
de ajuda ao próximo na Vila de 
Ponte”, sublinhando que no pano-
rama do distrito de Braga “não há 
nenhuma junta de freguesia que 
dê tanto apoio às famílias mais 
desfavorecidas, quer ao nível da 
alimentação, roupa, calçado, brin-
quedos, quer no acompanhamen-
to técnico psicológico e financeiro. 
De salientar que em três anos, a 
Junta de Freguesia de Ponte con-
seguiu ajudar um leque de habi-
tantes a pagar contas de primeira 
necessidade, como medicamen-
tos, água, luz, óculos e outras, no 
valor global de 20 mil euros.

ranense, Domingos Bragança 
mostrou-se grato pelo reconheci-
mento, enaltecendo o sentido de 
pertença de uma comunidade. “O 
melhor bem de uma comunidade 
é voltar a essa tradição de cada 
um se sentir vizinho do outro, 
sentir que estão disponíveis para 
ajudar ou receber ajuda”, afirmou 
Domingos Bragança, alertando 
para os casos de isolamento dos 
tempos modernos que devem ser 
sinalizados pela comunidade à 
loja social. “Nós em comunidade 
gostamos de ser considerados. 
Nós somos pessoas, independen-
temente da condição económica 
e social, todos querem que a sua 
vida seja respeitada. E a loja so-
cial é isto e ser embaixador nobre 
desta loja é dizer que na Vila de 
Ponte todos contam. Esta vila é 
solidária. É isto uma vida em co-
munidade”, realçou o autarca.

aí existente (Rua do Talho). Finda 
esta empreitada, a Junta de Fre-
guesia de Ponte deu início a uma 
nova, desta feita, a parcela contí-
gua. A empreitada de requalificação 
do largo da igreja (centro cívico) 
encontra-se a decorrer a bom ritmo, 
contemplando o alargamento da 
“Curva da Quinta dos Cascos”.

“VIELA” DE FONTE COVA 
VOLTA A SERVIR POPULAÇÃO

A disponibilidade do proprietário e o 
esforço conjunto da Câmara Muni-
cipal de Guimarães e da Junta de 
Freguesia de Ponte, permitiu reabrir 
o “Caminho” de Fonte Cova. Este
pedaço de Rua, que dista desde a
Rua de Fonte Cova até à estrada
nacional estava encerrado à mais
de uma década, condicionando
sobretudo a mobilidade dos mora-
dores da zona.  Encerrado ao públi-
co há anos, este percurso pedonal
estará novamente transitável e ao
dispor de todos, fruto da interven-
ção do Presidente do Município,

No passado dia 28 de janeiro, o 
Grupo Coral de Ponte comemo-
rou o seu quadragésimo aniver-
sário em sessão solene realizada 
no Paço dos Duques, que contou 
com a participação do Grupo Co-
ral de Azurém, do Orfeão Coelima 
e do Orfeão Castrillon (Espanha). 
Sérgio Castro Rocha, presidente 
da Junta de Freguesia de Ponte, 
marcou presença e em nome da 
população de Ponte deixou bem 
vincado a importância do can-
to Coral em Ponte, desde à dé-
cadas. Das suas palavras saiu 
igualmente o anseio de sucessos 
futuros.

1º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE COROS CIDADE 

DE GUIMARÃES (FICCG)
O Grupo Coral de Ponte, em par-
ceria com a Câmara de Guima-
rães, irá encabeçar a organização 
1º Festival Internacional de Coros 
Cidade de Guimarães (FICCG), 
que se irá realizar entre os dias 2 
a 8 de Setembro de 2018. A apre-
sentação pública da ideia, acon-
teceu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Guimarães, no pas-
sado dia 27 de Janeiro de 2017.
A sessão de abertura realizar-se 
em Ponte.

PONTE MERECE INVESTIMENTO
JUNTA DE FREGUESIA PROSSEGUE COM REQUALIFICAÇÃO PELA VILA

“É UM ORGULHO VER ESTE 
PROJETO CONSOLIDADO”

“PONTE É UMA VILA COM 
VIDA EM COMUNIDADE”

TERCEIRO ANIVERSÁRIO DA LOJA SOCIAL DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE PONTE

GRUPO CORAL DE PONTE FESTEJOU 40 ANOS

- afirmou
Domingos
Bragança
mostrando-se
grato pelo
reconhecimento

fixação de novos públicos.

CRUZAMENTO COM RUA DO TALHO
A nova empreitada de alargamento 
(parcela 7 e 8) do entroncamento 
existente na Rua Reitor Francisco 
José Ribeiro, está praticamente 
concluída, resolver de vez um rei-
vindicação antiga dos moradores 
de alargamento do entroncamento 

Domingos Bragança e de Adérito 
Cardoso da Silva, proprietário do 
prédio cedente. 

RUA MONTE DA CARREIRA 
A Junta de Freguesia de Ponte, 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Guimarães, concluiu a emprei-
tada de requalificação da baía de 
estacionamento e zona envolvente 
existente no entroncamento da Rua 
do Monte da Carreira coma Taves-
sa com mesmo nome. A área foi 
toda reperfilada e repavimentado, e 
criada uma baia de estacionamento 
longitudinal.

RUA DA CASCA 
A empreitada de reparação do 
piso existente na Rua da Casca, 
em Ponte, junto ao entroncamento 
com a Rua do Montinho, encontra-
se concluída. Em cerca de 3 anos, 
a Junta de Ponte, com o apoio do 
Município, e dos proprietários con-
seguiu efetuar 12 alargamentos em 
vários arruamentos.
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3.º aniversário da Loja

Social, distinguiu Do-
mingos Bragança com o 

título ‘Embaixador Nobre da 
Vila de Ponte’. 
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pela sua disponibilidade e dedi-
cação a esta vila, atribuindo o su-
cesso da Loja Social a Domingos 
Bragança.
“Este título tem um carácter sim-
bólico, mas é muito sentido. Hoje 
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tudo aquilo que tem feito pela 
nossa comunidade. No próximo 
dia 21 de Junho, vamos condeco-
rá-lo com a medalha de honra da 
vila de Ponte e tudo isto é muito 
pouco por aquilo que ele tem fei-
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de Freguesia, onde está situada a 
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elementos do executivo disponibi-
lizarem os seus honorários para 
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por particulares ou empresas de 
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Ao cabo de três anos de ativida-
de o balanço não podia ser mais 
satisfatório para os responsáveis. 
O número de solicitações tem au-
mentado(ver quadro), mas Sérgio 

A Junta de Freguesia de Ponte, 
continua a investir na requalificação 
do estilo de vida dos seus habitan-
tes, prosseguindo com um conjunto 
de obras de beneficiação por toda 
a nossa Freguesia, com especial 
relevo para intervenções na via 
pública, em lugares onde a mesma 
regista uma severa degradação, ou 
onde se impõe uma primeira pavi-
mentação. 
A reabilitação da Vila assume-se 
hoje como uma componente indis-
pensável na política de habitação, 
na medida em que nela convergem 
os objetivos de requalificação e re-
vitalização, em particular das suas 
áreas mais degradadas.
É com esta forma de estar, que Sér-
gio Castro Rocha e a sua equipa,  
continua a apostar nesta continui-
dade de execução necessária e 
ambiciosa e naquilo que constituirá 
um estímulo adicional para a revi-
talização do comércio tradicional, e 
para a captação de novas ativida-
des económicas, bem como para a 

Castro Rocha, afirma que a res-
posta tem sido sempre imediata. 
“Não há uma família em Ponte 
que não tenha luz, água, gás ou 

alimentos para comer. É 
com orgulho e comoção 
que ao fim de três anos 
consigo ver este projeto 
consolidado”. 
Este serviço de âmbito social 
é assegurado por mais de uma 
centena de voluntários da fregue-
sia de Ponte e que tem por missão 
prevenir situações de carência e 
desigualdade sócio-económica, 
dependência, disfunção, exclusão 
ou vulnerabilidades sociais, bem 
como a integração e promoção 
comunitária das pessoas e o de-
senvolvimento das respetivas ca-
pacidades.
O presidente da Junta de Fregue-
sia de Ponte realçou a “tradição 
de ajuda ao próximo na Vila de 
Ponte”, sublinhando que no pano-
rama do distrito de Braga “não há 
nenhuma junta de freguesia que 
dê tanto apoio às famílias mais 
desfavorecidas, quer ao nível da 
alimentação, roupa, calçado, brin-
quedos, quer no acompanhamen-
to técnico psicológico e financeiro. 
De salientar que em três anos, a 
Junta de Freguesia de Ponte con-
seguiu ajudar um leque de habi-
tantes a pagar contas de primeira 
necessidade, como medicamen-
tos, água, luz, óculos e outras, no 
valor global de 20 mil euros.

ranense, Domingos Bragança 
mostrou-se grato pelo reconheci-
mento, enaltecendo o sentido de 
pertença de uma comunidade. “O 
melhor bem de uma comunidade 
é voltar a essa tradição de cada 
um se sentir vizinho do outro, 
sentir que estão disponíveis para 
ajudar ou receber ajuda”, afirmou 
Domingos Bragança, alertando 
para os casos de isolamento dos 
tempos modernos que devem ser 
sinalizados pela comunidade à 
loja social. “Nós em comunidade 
gostamos de ser considerados. 
Nós somos pessoas, independen-
temente da condição económica 
e social, todos querem que a sua 
vida seja respeitada. E a loja so-
cial é isto e ser embaixador nobre 
desta loja é dizer que na Vila de 
Ponte todos contam. Esta vila é 
solidária. É isto uma vida em co-
munidade”, realçou o autarca.

aí existente (Rua do Talho). Finda 
esta empreitada, a Junta de Fre-
guesia de Ponte deu início a uma 
nova, desta feita, a parcela contí-
gua. A empreitada de requalificação 
do largo da igreja (centro cívico) 
encontra-se a decorrer a bom ritmo, 
contemplando o alargamento da 
“Curva da Quinta dos Cascos”.

“VIELA” DE FONTE COVA 
VOLTA A SERVIR POPULAÇÃO

A disponibilidade do proprietário e o 
esforço conjunto da Câmara Muni-
cipal de Guimarães e da Junta de 
Freguesia de Ponte, permitiu reabrir 
o “Caminho” de Fonte Cova. Este
pedaço de Rua, que dista desde a
Rua de Fonte Cova até à estrada
nacional estava encerrado à mais
de uma década, condicionando
sobretudo a mobilidade dos mora-
dores da zona.  Encerrado ao públi-
co há anos, este percurso pedonal
estará novamente transitável e ao
dispor de todos, fruto da interven-
ção do Presidente do Município,

No passado dia 28 de janeiro, o 
Grupo Coral de Ponte comemo-
rou o seu quadragésimo aniver-
sário em sessão solene realizada 
no Paço dos Duques, que contou 
com a participação do Grupo Co-
ral de Azurém, do Orfeão Coelima 
e do Orfeão Castrillon (Espanha). 
Sérgio Castro Rocha, presidente 
da Junta de Freguesia de Ponte, 
marcou presença e em nome da 
população de Ponte deixou bem 
vincado a importância do can-
to Coral em Ponte, desde à dé-
cadas. Das suas palavras saiu 
igualmente o anseio de sucessos 
futuros.

1º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE COROS CIDADE 

DE GUIMARÃES (FICCG)
O Grupo Coral de Ponte, em par-
ceria com a Câmara de Guima-
rães, irá encabeçar a organização 
1º Festival Internacional de Coros 
Cidade de Guimarães (FICCG), 
que se irá realizar entre os dias 2 
a 8 de Setembro de 2018. A apre-
sentação pública da ideia, acon-
teceu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Guimarães, no pas-
sado dia 27 de Janeiro de 2017.
A sessão de abertura realizar-se 
em Ponte.

PONTE MERECE INVESTIMENTO
JUNTA DE FREGUESIA PROSSEGUE COM REQUALIFICAÇÃO PELA VILA

“É UM ORGULHO VER ESTE 
PROJETO CONSOLIDADO”

“PONTE É UMA VILA COM 
VIDA EM COMUNIDADE”

TERCEIRO ANIVERSÁRIO DA LOJA SOCIAL DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE PONTE

GRUPO CORAL DE PONTE FESTEJOU 40 ANOS

- afirmou
Domingos
Bragança
mostrando-se
grato pelo
reconhecimento

fixação de novos públicos.

CRUZAMENTO COM RUA DO TALHO
A nova empreitada de alargamento 
(parcela 7 e 8) do entroncamento 
existente na Rua Reitor Francisco 
José Ribeiro, está praticamente 
concluída, resolver de vez um rei-
vindicação antiga dos moradores 
de alargamento do entroncamento 

Domingos Bragança e de Adérito 
Cardoso da Silva, proprietário do 
prédio cedente. 

RUA MONTE DA CARREIRA 
A Junta de Freguesia de Ponte, 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Guimarães, concluiu a emprei-
tada de requalificação da baía de 
estacionamento e zona envolvente 
existente no entroncamento da Rua 
do Monte da Carreira coma Taves-
sa com mesmo nome. A área foi 
toda reperfilada e repavimentado, e 
criada uma baia de estacionamento 
longitudinal.

RUA DA CASCA 
A empreitada de reparação do 
piso existente na Rua da Casca, 
em Ponte, junto ao entroncamento 
com a Rua do Montinho, encontra-
se concluída. Em cerca de 3 anos, 
a Junta de Ponte, com o apoio do 
Município, e dos proprietários con-
seguiu efetuar 12 alargamentos em 
vários arruamentos.
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Mensagem
do Presidente

Terceiro Aniversário | Loja Social da Junta de Freguesia 
foi o primeiro projeto empreendido pela equipa do Executivo

Foram muito mais que três os 
Reis e mais de 300 os inter-
pretes que este ano voltaram 

a reeditar a tradição de cantar à 
Junta de Freguesia de Ponte. 
A quadra de reis começou com 
a participação do “movimento” 
Ponte não Pára, e do Executivo 
da Junta de Freguesia de Ponte 
no XXXIV concurso de reisadas 
promovido pelos Escuteiros de 
Ponte. Em participação única e 
nunca vista nesta freguesia, o 
palco encheu-se de alegria, cor e 
tradição à qual se juntou Dr. Do-
mingos Bragança, presidente do 
município vimaranense .
Na sexta-feira, dia 13 de janeiro, 

Caros concidadãos,

Permitam-me que comece esta mensa-
gem com palavras de agradecimento à 
celebração do 3.º aniversario da nos-
sa Loja Social. Foi no dia 9 de janeiro 
de 2014 que inauguramos este pro-
jeto,  com o intuito de contribuir para 
o bem-estar da população e apoiar a
proteção e inclusão social, a Junta de
Freguesia de Ponte criou  este projeto
social, que designamos por Loja Social, 
que para além de um espaço físico de
uma loja social, dispõe de atendimento 
personalizado aos utentes de Ponte,
disponibilizando informação, aconse-
lhamento, acompanhamento e enca-
minhamento gratuito para efeitos de
superação das vulnerabilidades, bem
como a realização de visitas domiciliá-
rias para aferir das reais necessidades 
e dos problemas das famílias que pro-
curam este gabinete. Aproveito assim
para reiterar o agradecimento a todas
as entidades que contribuem para o
reforço dos bens existentes na Loja
Social, um agradecimento especial
aos voluntários que todas as semanas
disponibilizam o seu tempo para contri-
buir para o bom funcionamento da Loja 
Social, a todos os habitantes de Ponte
que também atendam e entendam que 
existe este local que é de cada um e
que podem recorrer quer como bene-
ficiários, como voluntários, como doa-
dores quer como sinalizadores de si-
tuações que conheçam que requeiram
intervenção da parte da área social.
A esta celebração entendemos ainda
associar uma distinção, atribuindo o
titulo de Embaixador Nobre da Vila de
Ponte ao nosso presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, Dr. Domingos 
Bragança, por toda a entrega à causa
publica, nomeadamente à nossa Vila.
Embora tenha sido um título atribuído
com carácter simbólico, foi muito sen-
tido. O caminho faz-se caminhando
mas é com pessoas que nos ajudam
e estão presentes que sabemos que
o caminho se torna fácil e proveitoso,
que em cada lugar há algo a apreciar 
e a agradecer porque estas pessoas 
marcam a diferença e tornam possíveis 
transformar vontades e necessidades 
em factos concretos que vão mudar a 
vida de muita gente. Para mim, atribuir 
títulos, medalhas ou condecorações 
não é mais de que um simples gesto 
de agradecimento pelo bem que tanta 
gente faz no seio de uma comunidade, 
e felizmente em Ponte, estaria sempre 
homenagear, pois sinto que Ponte é 
grande também e principalmente pelas 
gentes que cá vivem e que diariamente 
mostram tanto e fazem tão bem que é 
uma honra presidir a esta Vila. Um bem 
hajam.
Ponte não Pára!

Um abraço amigo
Sérgio Castro Rocha

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

TRADIÇÃO DE CANTAR OS REIS

PONTE MERECE 
JUNTA DE FREGUESIA PROSSEGUE COM REQUALIFICAÇÕES PELA VILA

www.jfponte.pt

AS CONSEQUÊNCIAS DAS BAIXAS 
TEMPERATURAS PARA O CORPO

É PERMITIDO OU NÃO TER ANIMAIS 
EM APARTAMENTO?

DICAS DE SAÚDE

A exposição prolongada a baixas 
temperaturas pode desencadear 
várias manifestações no nosso 
organismo, que podem constituir 
emergências médicas. A popula-
ção de risco são idosos, doentes 
crónicos, doentes acamados e/ou 
dependentes e trabalhadores com 
atividade ao ar livre. 
Como evitar as lesões provocadas 
pelo frio?
- Vestir várias camadas de roupa

RÚBRICA ANIMAL

A lei não proíbe a existência de 
animais dentro dos apartamen-
tos, mas impõe limites ao número 
máximo permitido por habitação. 
Cada apartamento pode ter até 
três cães ou quatro gatos adultos, 
não podendo no total exceder qua-
tro animais. 
Contudo podem existir excecões 
para este número máximo, se a 
pedido do proprietário e, mediante 
parecer vinculativo do médico ve-

(cobrindo as extermidades); 
- Beber água;
- Comer com mais frequência
(dando preferencia a sopas e be-
bidas quentes);
- Evitar bebidas alcoólicas;
No domicílio é importante vigiar os
equipamentos de aquecimento,
de forma a evitar acidentes; não
durma junto destes aparelhos e/
ou lareiras e mantenha uma venti-
lação correta da casa.

terinário municipal e do delegado 
de saúde, for autorizado o aloja-
mento até ao máximo de seis ani-
mais adultos. 
No caso de o vendedor ou senho-
rio não permitir, o comprador ou 
o inquilino deve ser informado de
que existe um regulamento que
interdita o acesso a animais quan-
do for celebrado o contrato de pro-
messa de compra e venda de um
apartamento e/ou aluguer .

EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DEU EXEMPLO COM PARTICIPAÇÃO 
NO CONCURSO DE REISADAS PROMOVIDO PELOS ESCUTEIROS

RECOLHA DE 
“MONSTROS”

FAÇA UMA GESTÃO 
DOS SEUS RESÍDUOS

a Junta abriu as portas para mais  
de três centenas de crianças do 
Centro Escolar de Ponte cantar 
os reis, numa manhã que ficou 
marcada pela alegria e boa-dispo-
sição dos pequenos “Reis Magos” 
que contagiou também todos os 
que ouviam. “Uma iniciativa lou-
vável para que nunca se deixe 
morrer esta tão nobre tradição”, 
referiu Sérgio Castro Rocha, Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Ponte.
Por fim, e no sábado dia 14, foi 
a vez dos Grupos e Associações 
da Vila. O presidente da Junta de 
Freguesia recebeu cada um e ou-
viu a prestação e no final, antes 

porém do habitual convívio, dese-
jou os maiores sucessos associa-
tivos. 

PONTE UMA VILA 
DE TRADIÇÕES

A tradição do canto dos reis man-
tém-se bem viva na Vila de Pon-
tes, como de resto muitos grupos 
do concelho, aproveitam esta 
época também para amealhar al-
guns donativos para fazer face às 
despesas anuais.
Era uma tradição dos pobres, ex-
plica um cantador de Reis, com 
70 anos. “Na época das festas 
iamos de porta em porta a cantar 
e pedir esmola aos mais ricos”. 

A tradição, no entanto, já exige 
outras precauções. “Os archotes 
ou lamparinas foram trocados por 
lanternas e as mantas e palhotas 
praticamente ninguém utiliza. Pre-
ferimos os sobretudos ou kispos”. 
“Nessa época também aprovei-
távamos para comer melhor na 
casa dos ricos”.
Cantar os Reis é uma “uma pa-
ródia, um convívio, porque as 
pessoas saem de casa e confra-
ternizam. O grupo vai-se rindo, 
soltam-se. Quem corre por gosto 
não cansa”, disse, satisfeito por 
ver em “S.João de Ponte muita 
gente a cantar as reisadas”.

“É UM ORGULHO VER ESTE 
PROJETO CONSOLIDADO”

“NA VILA DE PONTE 
TODOS CONTAM”

A Junta de Freguesia de Ponte, in-
forma a população, que a recolha 
de resíduos volumosos, vulgarmen-
te designados por “monstros”, será 
efetuada pelos serviços da Câmara 
Municipal de Guimarães, durante o 
corrente ano de 2017, nos seguintes 
dias:  7 de Fevereiro; - 2 de Maio; - 
18 de Setembro; - 28 de Novembro. 
Mais se informa a população que 
poderá depositar os seus resíduos 
volumosos fora dos dias designados 
para o efeito no ECOCENTRO DE 
PONTE, sito na 2ª fase do Parque 
Industrial de Ponte.

A curva da “Quinta dos Cascos” em 
plena zona nobre da Vila, vai ser 
alargada. Um acordo com o proprie-
tário irá permitir o recuo do portão, 
com consequente demolições da 
casa e muro adjacente, para a ce-
dência ao domínio público, a título 
gratuito. Fica assim eliminado mais 
um ponto crítico existente na liga-
ção viária entre a EN101 (rotunda) e 
Campelos. A empreitada, com uma 
duração estimada de 60 dias, terá 
o seu início ainda no decorrer deste
mês de Fevereiro.

- Domingos Bragança

Veja mais desenvolvimentos 
no interior deste boletim (pág.3)

Sérgio Castro Rocha, satisfeito pelo desepenho da Loja
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