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Mensagem
do Presidente

Foram celebrados no passado 
sábado, dia 15 de julho, no Au-
ditório da Junta de Freguesia de 
Ponte, os protocolos de apoio ao 
Associativismo para o corrente 
ano de 2017 com agentes des-
portivos, sociais, recreativas e 
culturais da Vila de Ponte. 
Uma cerimónia onde estiveram 
presentes todos os representan-
tes das associações da Vila, o 
Presidente da Junta de Fregue-
sia, Sérgio Castro Rocha, come-
çou por referir que “como já tem 
vindo a ser apanágio, a Junta 
de Freguesia iria conceder para 
além dos apoios financeiros ha-
bituais (mantendo o acréscimo de 
10%), apoios extraordinários para 
a realização de obras nas instala-
ções ou aquisição de equipamen-
tos das associações”. 
Depois de 2016 a Junta de Fre-
guesia de Ponte ter atribuído 
apoios extraordinários de mil eu-
ros, ao Clube Desportivo de Ponte 
para as obras dos balneários, aos 
Escuteiros de Ponte (CNE 307), 
para a requalificação interior da 
sua sede e ao Centro Social Re-
creativo e Cultural de Campelos 
para as obras de requalificação 
do Centro de Dia para Idosos, 
este ano será a vez do Grupo Fol-
clórico da Vila de Ponte, do Clube 
Operário de Campelos, do Centro 
Popular dos Trabalhadores de 
Ponte e da Arcap.
Sérgio Castro Rocha, mais refe-
riu que “um processo desta natu-
reza obriga a um grande esforço 
financeiro por parte da Junta de 
Freguesia”. Não obstante e com 
vista a garantir a regularidade da 
atividade associativa, os apoios 

OBRA EM CAMPELOS

Subsídios 2017

Caros concidadãos,

Ponte é uma vila que se tem 
destacado ao longo dos últi-
mos anos pela sua capacida-
de de evolução e dinamiza-
ção social, sem nunca pôr em 
causa as suas tradições, pa-
trimónio e identidade cultural. 
Este tem sido o nosso cami-
nho. Este é e continuará a 
ser o nosso caminho! Propor-
cionar melhores condições 
de vida aos nossos concida-
dãos, aumentar a qualidade e 
bem-estar das suas vidas é a 
nossa paixão. 
É este o nosso propósito.
Com Ação e a Determina-
ção de uma grande equipa, 
que orgulhosamente tenho 
a honra de liderar, consegui-
mos paulatinamente, elevar 
o nome da nossa grandiosa 
vila. 
E é com essa confiança que 
nós vamos continuar a cons-
truir o futuro de Ponte!

Para finalizar, e como sabem, 
os meses de julho e agosto, 
são meses tradicionalmente 
de férias dos nossos emi-
grantes. A todos, a Junta de 
Freguesia de Ponte deseja 
umas boas férias e um bom 
regresso aos países de aco-
lhimento.
Ponte não pára.

Um abraço amigo 
Sérgio Castro Rocha
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JUNTA VOLTA A RECONHECER
IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES 

APOIO AO ASSOCIATIVISMO DA FREGUESIA DE PONTE

PRINCIPAL ‘AVENIDA’ ESTA 
A FICAR IRRECONHECIVEL

concedidos pela Junta de Fregue-
sia de Ponte, para além do apoio 
financeiro concedido (superior a 
€10.000,00), do apoio extraordi-
nário para obras e equipamento, 
cingem-se também na cedência 
de instalações para sedes e/ou 
para ensaios, reuniões ou outras 
atividades, do apoio técnico e 
logístico ao desenvolvimento de 
projetos, viaturas, equipamento, 
entre outros. 

Junta de Freguesia reconhece 
importância do Associativismo
A actividade associativa é indiscu-
tivelmente, e cada vez mais, uma 
realidade incontornável e fulcral 
na Vila de Ponte, dando respos-
tas a muitas das lacunas com que 
as populações se confrontam, no-
meadamente, em termos de acti-
vidades culturais e desportivas.
Neste contexto, a Junta de Fre-
guesia caminha lado a lado com 

PROGRAMA EXCENTRICIDADE
TROUXE MÚSICA PONTE

CULTURA EM PONTE

A programação deste mês de 
julho para Ponte no âmbito do 
projeto de descentralização 
cultural “excentricidade”, foi 
MÚSICA. Sábado, dia 08 de 
Julho, pelas 21:30 horas, no 
Centro Paroquial Paulo VI, em 
Ponte, recebeu o espetáculo 
musical da banda portuguesa 
“Hot Air Ballon”. 
Esta banda portuguesa, é 
composta pela dupla, Tiago e 
Sarah, sendo frequentemente 
comparados, com a dupla An-
gus & Julia Stone, com a banda 
Cat Power, entre outros.
O curriculum deste jovens 
apontava para uma noite de en-
tretenimento e naão enganou. 
Quem marcou presença, não 
deu por certo mal empregue o 
seu tempo. 
Também na cultura... Ponte 
não Pára

as associações e estáciente da 
necessidade de contribuir e co-
laborar na manutenção da activi-
dade associativa na Vila. Por isso 
sempre se tem pautado por dis-
ponibilizar um indiscutível apoio 
técnico e financeiro, não obstan-
te a vontade crescente do actual 
Executivo em apoiar as colectivi-
dades.
Segundo o Presidente Sérgio 
Rocha, apesar dos escassos re-
cursos e das dificuldades finan-
ceiras, importa procurar sempre 
as melhores soluções para dispo-
nibilizar o apoio possível, sendo 
que, a esta equipa do executivo 
da Vila de Ponte continuará a ca-
minhar ao lado das associações, 
contribuindo sempre para que as 
mesmas prossigam o desempe-
nho pleno das suas actividades, 
mantendo viva a chama da cultu-
ra e do desporto na Vila.
Considerando que o movimento 
associativo é fundamental para 
uma comunidade mais desen-
volvida e uma convivência mais 
saudável e feliz, Sérgio Castro 
Riocha entendeu destacar o em-
penhamento, o entusiasmo e a 
dedicação à actividade associa-
tiva, ao mesmo tempo que evi-
denciou o trabalho meritório que 
tem sido desenvolvido, a dinâmi-
ca do movimento associativo e a 
envolvência com a comunidade, 
ajudando a projectar ainda mais a 
Vila de Ponte, evidenciando que é 
importante contribuir para manter 
activas e dinâmicas, porque “ a 
vossa bandeira também é o nos-
so símbolo “, disse
Também pelas nossas associa-
ções … Ponte não pára!!!! 

DESENVOLVIMENTO DE PONTE 
ESTÁ NO BOM CAMINHO

Tiago e Sarah

Finda esta primeira fase de melhoramento da Rua Reitor Francisco José 
Ribeiro, terá início a partir do dia 15 de agosto, a segunda fase. Esta con-
dicionará o trânsito a partir do cruzamento com a Rua Monte da Ínsua até 
ao Largo da Igreja.
A todos pedimos a máxima compreensão pelos transtornos causados.

O projeto de estudo da obra 
que mudará o rosto do centro 
de Campelos está concluído. 
A Junta de Freguesia de Ponte 
em conjunto com o município 
de Guimarães prevê o início da 
obra para Setembro.

WC ESTÁ COMO NOVO
DEPOIS DO ATO DE VANDALISMO
NA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

AO PARQUE DA ÍNSUA

JUNTA DE FREGUESIA 
ATRIBUIU APOIOS
ÀS ASSOCIAÇOES

DA VILA
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PAVIMENTAÇÃO DA RUA REITOR FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO (1ª FASE)
GABINETE MÉDICO 

NO CENTRO ESCOLAR 
DE PONTE

Depois do ato de vandalismo de 
que foi alvo, o WC existente no 
parque de lazer da Ínsua, foi total-
mente requalificado e encontra-se 
já ao dispor de todos os utilizado-
res do referido parque. 
A par desta requalificação, foi colo-
cado no WC um sistema automati-
zado de abertura. Como é consabi-
do, a manutenção dos parques de 
lazer em Ponte, é uma competên-
cia delegada muito recentemente 
na Junta de Freguesia de Ponte. 
No passado mês de Abril de 2017, 
o Município de Guimarães delegou 
à Junta de Freguesia a competên-
cia para a manutenção, conserva-

A empreitada em curso de exten-
são da rede drenagem de águas 
residuais (Saneamento), que vai 
beneficiar a Rua do Pomardufe, 
encontra-se praticamente concluí-
da. A empreitada, a cargo da Vimá-
gua, era uma reivindicação antiga 
dos moradores, os quais poderão 
finalmente usufruir de mais esta 
infraestrutura fundamental. A Junta 
de Freguesia congratula a Vimá-
gua, depois da proposta apresen-
tada pela Junta de Ponte.
Depois de concluída muito recen-
temente a rede de saneamento da 

Resultado da eleição realizada 
pelo Conselho Geral, e após 8 
anos, que segundo o presidente 
do Conselho Geral, Padre Agosti-
nho Ribeiro, foram pautados pela 
“convivência saudável, respeito, 
onde se instalou a amizade, a soli-
dariedade e o gosto pelo nosso tra-
balho entre todos os intervenientes 
do Agrupamento de Escolas”, Artur 
Monteiro prepara-se para liderar o 
agrupamento por mais 4 anos. A 
cerimónia decorreu quarta-feira, 
19 de Julho, em sessão pública, 
no átrio da EB23 de Ponte.
Para o Diretor Artur Monteiro e 
para a sua equipa, o a Junta de 
Freguesia faz votos de muitas feli-
cidades no desempenho das suas 
funções e o desejo de um frutuoso 
mandato.

WC ESTÁ COMO NOVO CURVA DOS “CASCOS” 
ESTÁ MAIS LARGA

DIRETOR MAIS 4 ANOS PRINCIPAL ‘AVENIDA’ ESTÁ
A FICAR IRRECONHECIVEL

DEPOIS DO ATO DE VANDALISMO
OBRA NO MURO DA QUINTA ESTÁ CONCLUÍDA

ARTUR MONTEIRO TOMOU POSSEESCOLA DE PONTE 
MAIS EQUIPADA

A Rua Reitor Francisco José Ri-
beiro (Rotunda Ex-Combatentes/
EN101 até ao entroncamento da 
Rua Monte da ínsua), está em 
fase de conclusão. A pavimen-
tação surge como ultima etapa, 
após os diversos alargamentos 
efetuados no referido arruamen-
to, bem como com a construção 
de novos passeios, baías de es-
tacionamento, condutas de águas 
pluviais, rede de água pública e 
pavimentação.
Finda esta 1ª fase, que se prevê já 
para o próximo dia 14 de Agosto, 
irá dar-se início à 2ª fase da em-
preitada, desta feita, do Entronca-

BENEFÍCIOS DA ÁGUA DO MAR JÁ PLANEOU AS FÉRIAS?
E OS SEUS ANIMAIS

DICAS DE SAÚDE - VERÃO RÚBRICA ANIMAL

Pela sua própria composição 
(sal e iodo) a água do mar foi 
uma das primeiras terapias 
usadas pelo homem tanto para 
fins estéticos, como para fon-
te de bem-estar. As algas, com 
grande potencial farmacológico 
e cosmético, são ricas em pro-
teínas, vitaminas e minerais in-
dispensáveis à nossa epiderme. 
Mas para além dos benefícios 
que trazem à pele, quando inge-
ridas, as algas são eficazes na 
redução do colesterol e ajudam 
a prevenir a hipertensão. A água 
do mar além de rica em cálcio, 
ferro, magnésio, sódio, zinco e 
cobre é também revitalizante, 
anti-infecciosa, anti-stress, anal-
gésica, bom para o mau humor, 
depressão, …

Quando partimos de férias, três 
cenários se colocam aos nos-
sos gatos ou cães: vão connos-
co, ficam em casa ao cuidado 
de algum amigo ou vão para 
um hotel.
Qualquer das opções é válida, 
mas deve ser escolhida a que 
melhor se adaptada à sua si-
tuação. Vamos ver os prós e 
contras de cada uma.
Levar de férias: Esta pode ser 
uma excelente opção em caso 
de casa própria. O animal vai 
acabar por conhecer este novo 
território e com a continuação 
deixa de estranhar. Neste caso 
apenas deve acautelar alguns 
aspetos. 
Deixar o cão ou gato em casa:

Para além disso, o sal é um ex-
foliante natural e favorece o reju-
venescimento celular.
METABOLISMO - A água do 
mar contém minerais como o 
iodo, que estimula a tiróide, uma 
glândula que regula o metabo-
lismo. 
OSSOS E ARTICULAÇÕES - O 
mar tem também um efeito anal-
gésico, indicado para pessoas 
com dores e problemas mus-
culares, articulares, vertebrais, 
reumáticas, circulatórias, pós-
traumáticas e pós-cirúrgicas. 
Está, de facto, comprovado que 
a água do mar pode abrandar o 
avanço do reumatismo a longo 
prazo. A água do mar melhora 
também a CIRCULAÇÃO SAN-
GUÍNEA.

Para o seu gato esta pode ser 
a melhor das opções, mas deve 
acautelar alguns muitos aspe-
tos.
Deixar o gato ou cão num hotel: 
Privilegie os hotéis que têm as-
sistência veterinária. Visite sem-
pre antes de deixar o animal. 
Apareça sem avisar, avalie a 
higiene do espaço e o conforto 
e tranquilidade. Os gatos e cães 
devem estar alojados individual-
mente.
É essencial que o seu animal 
tenha as vacinas atualizadas, 
realizadas de preferência um 
mês antes. Não se esqueça 
de levar objetos de casa como 
umas mantas e um arranhador.

A Associação de Pais, com o 
apoio da Junta de Freguesia de 
Ponte e do Agrupamento de Es-
colas Arqueólogo Mário Cardoso, 
dotaram o Centro Escolar de Pon-
te com um gabinete médico. 
Esta sala passou a disponibilizar 
um kit de primeiros socorros, uma 
maca, entre outras valências. Foi 
igualmente adquirido um esquele-
to anatómico que irá ser utilizado 
na aprendizagem dos nossos alu-
nos. Ponte não pára!!!

Dar apoio aos mais idosos, atra-
vés da execução de pequenas 
reparações nas suas casas, é o 
grande objetivo do projeto «Jun-
ta Amiga», lançado pela Junta de 
Freguesia de Ponte. Um progra-
ma que tem como destinatários a 
população sénior de Ponte (ida-
de igual ou superior a 65 anos), 
bem como os concidadãos que 
sejam portadores de deficiência 
e/ou doença crónica e que se en-
contram igualmente em situação 
de maior carência económica e 
vulnerabilidade social. Para usu-
fruir deste serviço, basta entrar 
em contacto com a Junta de Fre-
guesia de Ponte e candidatar-se, 
indicando o seu nome, morada, 
contacto e informar o tipo de ajuda 
que necessita (substituir uma lâm-
pada, uma fechadura, um vidro, 
pequenas reparações, e outros). 
Após análise da sua candidatura 
e caso a mesma seja deferida de 
acordo com o Regulamento apro-
vado para o efeito, nós trataremos 
do resto! Ponte não pára!!!

mento da Rua Monte da Ínsua até 
ao Largo da Igreja de Ponte. 
Por tal motivo, a Junta de Fregue-
sia Informa a população que no 
decorrer desta 2ª fase da emprei-
tada de requalificação, o trânsito 
automóvel na Rua Reitor Francis-
co José Ribeiro ficará condiciona-
do (proibido), do entroncamento 
da Rua Monte da Ínsua até ao 
Largo da Igreja, ficando assegu-
rado contudo desvios alternativos. 
Apelamos à compreensão de to-
dos, pois o resultado final será 
compensador.
Por si ... Ponte não parar!

ção e limpeza do Parque Industrial 
de Ponte, bem como dos Parques 
de Lazer (Ínsua e Ponte). A otimi-
zação da higiene e salubridades 
públicas, enquanto indicadores de 
melhoria da qualidade dos nossos 
parques, será o nosso primordial 
objetivo, estando certos que tudo 
faremos para que sejam locais 
ambientalmente mais sustentáveis 
e limpos, tornando-os, assim, em 
Parques de referência concelhia. 
Acreditamos que assim sucederá! 
Ponte não pára!!!

Rua dos Moinhos e com o início da 
empreitada da Travessa da Ponte, 
e da Rua do Pomardufe, a Junta 
de Freguesia de Ponte continua 
a diligenciar junto da Vimágua na 
extensão da rede noutros locais 
da Vila. Estamos certos que assim 
acontecerá. Desde já reiteramos o 
nosso pedido de desculpas pelos 
condicionalismos no trânsito e cor-
respetivos incómodos que poderão 
eventualmente ocorrer durante a 
execução de ambas as empreita-
das. Seremos breves! Ponte não 
pára!!!

CONCLUSÃO 
DA EMPREITADA 
DA RUA MONTE 
DA ÍNSUA (“TRAVESSA”)

A Junta de Freguesia de Ponte in-
forma a população que a empreita-
da de alargamento (reperfilamento) 
da curva existente no arruamento 
em frente ao Largo da Igreja de 
Ponte (Quinta dos Cascos), encon-
tra-se concluída. Como a foto do-
cumenta, a intervenção tem como 
finalidade aumentar a segurança 
do local (pedonal e rodoviária), 
somente possível com o recuo do 
muro e do portão da Quinta dos 
Cascos, bem como da demolição 
parcial da casa que confina com 
o arruamento. Também pela segu-
rança... Ponte não pára!!!!

De recordar que o WC 
foi arrombado e queimado

A Junta de Freguesia de Ponte in-
forma a população em geral que 
a empreitada de requalificação da 
“travessa” existente na Rua Monte 
da Ínsua, em Ponte, encontra-se 
concluída. Esta empreitada incidiu 
essencialmente na construção de 
condutas de águas pluviais, resol-
vendo-se assim um problema que 
subsistia há alguns anos. Além 
disso, foi efetuada a pavimenta-
ção da via em betuminoso, que 
estava, até então, em terra.

SANEAMENTO NA RUA DO POMARDUFE
e na Travessa da Ponte, em Campelos

“Junta Amiga”
lançado pela Junta de 
Freguesia de Ponte


