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EX-COMBATENTES 
COM MONUMENTO 

REQUALIFICADO

FESTA DE FINAL DE ANO DO 
CENTRO ESCOLAR DE PONTE

Uma série de atividades marca-
ram o dia do nosso agrupamento, 
desde um desfile de marchas po-
pulares, plantação de árvores por 
parte da brigada verde de Ponte, 
noite de talentos, entre outras ini-
ciativas subordinadas ao tema das 
marchas populares. 
Para abrilhantar este dia 9 de ju-
nho, a junta de freguesia reuniu a 
população e a comunidade esco-
lar para inaugurar  o monumento 
(obelisco) dedicado à nossa comu-
nidade educativa.

Sábado, 17 de junho, realizou-se 
a festa de final de ano no nosso 
Centro Escolar, numa organização 
conjunta entre escola e pais. O es-
petáculo, muito diversificado e me-
morável para as famílias de Ponte, 
contou com um brilhante desem-
penho das nossas crianças, que 
apresentaram diferentes coreo-
grafias preparadas com todo o cui-
dado e esmero. Muitos parabéns 
à Escola, aos Pais, aos alunos e 
à Associação de Pais, que orga-
nizou toda a logística necessária 
para o sucesso desta iniciativa. 
Também pelas nossas crianças... 

Domingos Bragança, Presiden-
te da Câmara Municipal de Gui-
marães, recebeu a Medalha de 
Honra da Vila de Ponte, no Grau 
Ouro, na Sessão Solene da As-
sembleia de Freguesia de Pon-
te, realizada no passado dia 21 
de junho de 2017. A cerimónia 
evocativa assinalou, também, a 
comemoração do vigésimo se-
gundo aniversário da elevação 
de Ponte a Vila. 

Sérgio Castro Rocha, presiden-
te da Junta de Freguesia, na sua 
intervenção, relembrou os tempos 
em que iniciou o seu mandato, e 
os “resultados obtidos ao longo 
destes quatro anos”. “Mantivemos 
sempre uma abertura total sobre 
as necessidades de Ponte, e daí 
resultou entendimento e negocia-
ções com Domingos Bragança, 
que levaram para o terreno um 
conjunto de obras fundamentais 
para Ponte. Todos os projetos que 
apresentei tiveram sempre uma 
solução por parte da Câmara”.
“Ponte conseguiu um maior equi-
líbrio na relação para com outras 
freguesias do concelho”. “Ainda 
não está tudo feito, temos grandes 
obras em carteira e boas “surpre-
sas” para o futuro de Ponte”, dis-
se. Candidato a um novo manda-
to, Sérgio Castro Rocha afirmou 
que esse iria “superar o atual”, 
pois, como adiantou, “Domingos 
Bragança continuará a ser o nos-
so presidente da Câmara e espero 
ter a confiança da população de 
Ponte para levar este projeto para 
a frente. Hoje temos um verdadei-
ro presidente de Câmara como 
Guimarães nunca teve”.

Presidente da Assembleia 
abriu a sessão
A Sessão Solene da Assembleia 
de Freguesia de Ponte teve início 

DOMINGOS BRAGANÇA 
RECEBEU MEDALHA DE OURO 

DA FREGUESIA DE PONTE

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DA ELEVAÇÃO DE PONTE A VILA - 22 ANOS

com a intervenção de Hermene-
gildo Encarnação, presidente da 
assembleia de freguesia que elo-
giou a “dedicação à causa pública” 
do homenageado. Daniel Salazar, 
pela CDU, afirmou que Domingos 
Bragança teve a “coragem de lutar 
por Ponte” e que é um presiden-
te “preocupado com o concelho”. 
Marina Salazar, deu voz ao PS, 
sublinhar a dedicação de Domin-
gos Bragança, mas também “to-
dos os autarcas que ao longo dos 
anos contribuíram para o desen-
volvimento de Ponte”. Por último, 

Sérgio Barbosa, pela Coligação 
Juntos por Guimarães, destacou 
a disponibilidade e o envolvimento 
de Domingos Bragança na imple-
mentação de projetos que trou-
xeram “melhorias notórias para 
Ponte”.
A cerimonia contou com a atuação 
da Orquestra do Norte, sob a dire-
ção de José Ferreira Lobo. Este 
concerto foi englobado no progra-
ma cultural «ExcentriCidade». 
No final foram chamados ao pal-
co todos os distinguidos ao longo 
desta legislatura.

“Um trabalho 
com empenho 
e determinação”
Domingos Bragança, agradeceu a 
homenagem que a Vila de Ponte 
lhe prestou, mas sob um discurso 
abrangente defendeu o “trabalho 
que a Câmara tem feito em todas 
as freguesias do concelho e não 
só em Ponte”. “As freguesias de-
vem apresentar os seus projetos 
mais importantes, como Ponte o 
fez. A concretização desses proje-
tos tornou Ponte uma melhor terra 
para se viver”. Reconheceu o tra-
balho desenvolvido pelo executivo 
de Sérgio Castro Rocha que “cum-
priu o que um autarca deve sem-
pre fazer, deixar um legado melhor 
do que aquele que recebeu”.
“Fico agradecido a Ponte, até por-
que estou mais habituado a ho-
menagear que ser homeageado”, 
concluiu

“Mudei por Ponte”
Mantendo a condição de indepen-
dete, Sérgio Rocha, será o líder 
da lista apresentada pelo PS para 
Ponte. Esta mudança de apoio po-
lítico, deve-se fundamentalmente 
a “Domingos Bragança, a Ponte e 
a  Guimarães. Sou independente e 
vou continuar como independente. 
Vou continuar com a minha equipa 
a fazer o melhor para Ponte”.

Foi 8 de junho, a realização de 
um estudo para a construção de 
uma travessia sobre o rio Ave 
entre Sande Vila Nova (freguesia 
onde se realizou a reunião de Câ-
mara descentralizada) e Ponte. 
O objetivo passa por ligar os dois 
parques industriais, de Sande e 
de Ponte, para alavancar aquela 
zona.
O presidente de Câmara explicou 
que a obra já está “plasmada no 
PDM”. Trata-se de um “atravessa-
mento sobre o rio Ave com uma 
ligação da rua de Santa Maria, 
no parque industrial de Vila Nova, 
abrindo uma rotunda no centro de 
saúde de Ponte, passando pelo 
parque industrial daquela vila, e 
chega ao entroncamento Fermen-
tões/Brito e, depois, Fermentões/
Avepark, permitindo a ligação à 
autoestrada”. O objetivo, escla-
receu, “passa por aliviar a ponte 
de Campelos, que está em so-
brecarga devido à passagem dos 
camiões, e que é património que 
tem que ser protegido”. A ponte 
de Campelos ficará condicionada 
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a ligeiros.
André Coelho Lima vai mais longe 
e levantou a hipótese de a ponte 
de Campelos ficar exclusivamen-
te pedonal: “Vale a pensar que a 
ponte de Campelos fique apenas 
pedonal, poderia ser mais interes-
sante que tivesse essas caracte-
rísticas”. 
Torcato Ribeiro, vereador da CDU, 

A cerimónia evocativa assinalou, 
também, a comemoração do vi-
gésimo segundo aniversário da 
elevação de Ponte a Vila.
A freguesia é hoje uma das vilas 
mais emblemáticas do Conce-
lho de Guimarães, situando-se a 
5 quilómetros do seu município, 
geograficamente no norte central 
do concelho. Percorrendo o rio 
Ave pela margem esquerda, a 
Vila de Ponte é vizinha das tam-
bém vilas de Brito e Caldas das 

Vila de Ponte -  22 anos de outra história
Taipas, constituindo-se como uma 
das maiores e mais extensas 
freguesias do concelho, sendo 
também uma das mais povoadas 
– quase 7000 habitantes. O seu 
crescimento económico tem sido 
proporcionalmente elevado nos 
últimos anos, e o Parque Indus-
trial, é hoje um porta-estandarte 
desta Vila. Este foi também, em 
1995, um dos motivadores da ele-
vação da freguesia a vila. 

recordou uma notícia publicada de 
1980, dando conta da vontade das 
populações em ter uma travessia 
que as unisse. Domingos Bragan-
ça disse ainda que já apresentou 
um estudo prévio à Agência Portu-
guesa do Ambiente – Norte, sen-
do que o projeto deve ficar pronto 
este ano para a obra arrancar no 
próximo ano.

No passado fim de semana (10 e 
11 de Junho), realizou-se o III En-
contro Informal VW AR da Vila de 
Ponte. Cerca de uma centena de 
veículos (Carochas, pão de forma 
...), oriundos de norte a sul de Por-
tugal, “desfilaram” pelas ruas de 
Ponte, e pelo concelho de Guima-
rães, contagiando todos os aficio-
nados destes modelos com tanta 
história. 

O Clube Desportivo de Ponte, rea-
lizou a 25 de Junho, um Torneio 
de Futebol Infantil. A Junta de Fre-
guesia de Ponte em parceria com 
o clube agradece a todos aqueles 
que tornaram possível o grande 
sucesso que foi esta edição, que 
contou com mais de duas cente-
nas de “craques”.

Em dia comemorativo dos ex-
Combatentes da Guerra de Ultra-
mar de Ponte, o espaço circundan-
te ao monumento foi requalificado, 
cumprindo-se mais uma preten-
são antiga. O momento contou 
com a presença de Sérgio Castro 
Rocha e Domingos Bragança, pre-
sidente da Junta e Câmara respe-
tivamente. 
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Mensagem
do Presidente
Caros concidadãos,

Como certamente se recor-
darão, o principal desafio a 
que me propôs em 2013 foi 
liderar, conjuntamente com 
uma grande equipa, a Junta 
de Freguesia de Ponte com 
acção e dedicação. 
Respigar a nossa Vila do 
marasmo em que se en-
contrava não foi, nem tem 
sido tarefa fácil. Mas conse-
guimos! Hoje, a nossa Vila 
ocupa um lugar de desta-
que no nosso concelho. So-
mos reiteradamente “notí-
cia” sempre pelos melhores 
motivos. Seja nas inúmeras 
infraestruturas que temos 
levado a cabo, seja na área 
social, desportiva, cultural. 
Há quem diga que Ponte 
está na “moda”.
Permitam-me concordar.
Ponte não tem parado e 
continua a crescer! 
Caros concidadãos: nada 
nem ninguém me fará mu-
dar a minha convicção, a 
minha vontade, a minha 
determinação sobre o de-
senvolvimento de Ponte. A 
minha terra estará sempre 
em primeiro lugar. Com 
acção e determinação, e 
acima de tudo com a ajuda 
de todos, continuaremos a 
elevar cada vez mais alto o 
nome da Vila de Ponte. 
Ponte não pára...
...porque Ponte merece.

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

DIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
 ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO MARCADO 

PELA INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO (OBELISCO)

O Agrupamento 307 de Ponte, 
comemora ao longo de 2017 o 
seu 80º aniversário. Neste con-
texto, realizou no primeiro fim-
de-semana de junho, o mega 
acampamento de aniversário so o 
tema “Os Vingadores”, figuras do 

João Seabra foi a grande atração 
da noite de S.João, na Vila de 
Ponte (NA FOTO). O comediante 
e apresentador de televisão, arras-
tou até ao Largo da Igreja alguns 
milhares de pessoas que quiseram 
ouvir de perto as suas “inconfundí-
veis” anedotas.

Os exploradores do Agrupamen-
to 307 de Ponte apresentaram à 
Junta de Freguesia um conjunto 
de medidas a implementar para 
melhorar as condições de vida 
dos nossos habitantes, sem es-
quecer as preocupações ambien-
tais. Este grupo aceitou o desafio 
no decorrer da preparação do 
ACANAC 2017 e fez questão de 

ACAMPAMENTO MUITO ESPECIAL

FESTA DO PADROEIRO EM PONTE

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE PONTE COMEMORA 80 ANOS

SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PONTE
QUE ASSINALOU OS 22 ANOS DE ELEVAÇÃO A VILA

COMEDIANTE DESPERTOU GARGALHADAS E BOA DISPOSIÇÃO

universo Marvel,  que receberam 
reconhecimento oficial do gover-
no, quase desde o início com au-
toridade aceita internacionalmen-
te durante a maior parte de sua 
história. O grupo é conhecido por 
reunir os “heróis mais poderosos 

Como tem sido hábito nos últimos 
anos, a Junta de Freguesia de 
Ponte assume o cartaz para sina-
lizar a data e proporcionar a Pon-
te uma noite de tradição. Quem 
aceitou convite para passar a noite 
mais longa do ano com Ponte, teve 
oportunidade de ouvir muita músi-

da Terra”, permisa que os Escutei-
ros de Ponte quiseram adoptar ao 
longo desta data marcante. De re-
cordar que a 9 de Maio de 1937 é 
fundado o grupo 132 Senhor dos 
Aflitos, que anos mais tarde deu a 
origem ao Agrupamento 307-Pon-

ca com os Enlace, e Jorge Amado 
e o Neno numa noite sempre es-
pecial.
A Junta de Freguesia de Ponte 
promoveu a iniciativa, reeditando 
a tradição do Padroeiro com a Fei-
ra das associações, barraquinhas 
com comes e bebes e edição da 

te, com o propósito de contribuir 
para a educação integral dos 
jovens de ambos os sexos, ba-
seado na adesão voluntária a um 
quadro de valores expressos na 
Promessa e Lei escutistas.

Feira de Artesanato e Artes Plásti-
cas de Ponte. 
No dia do padroeiro, teve lugar a 
procissão e à tarde o Adro da Igreja 
voltou a encher para ver e ouvir o 
Festival de Folclore de Ponte, com 
três grupos representados. A ses-
são de fogo encerrou a festa.

entregar este memorando na Jun-
ta de Freguesia de Ponte para que 
estas medidas fossem levadas em 
linha de consideração. Ao todo, 
são 10 sugestões que visam a 
melhoria da qualidade de vida em 
Ponte. O Executivo da Junta de 
Freguesia agradece o contributo 
destes jovens. Também em Ponte 
o Escutismo não pára!

ESCUTEIROS APRESENTAM MEDIDAS 
PROATIVAS PARA PONTE

JOÃO SEABRA FOI ATRAÇÃO 
DA NOITE DE S.JOÃO
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