
OBRAS E PROJETOS
Extensão da Rede de Distribuição 
de Gás Natural em mais dois arrua-
mentos da Vila de Ponte.  Obras no 
Edifício-Sede da Junta de Fregue-
sia continuam a bom ritmo

DIVERSOSAMBIENTE
Decorre no próximo dia 31 de 
outubro, das 9h00 às 12h30, uma 
colheita de sangue no Salão Paro-
quial de Ponte. Cemitério de Ponte 
encerrado a 31 de Out. e 1 de Nov

Horto da Brigada Verde de Ponte 
continua a fornecer plantas para os 
espaços públicos da Vila de Ponte. 
Entrega de prémios aos vencedo-
res do concurso Eco-famílias XXI  
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“(..) depende do 

comportamento 

preventivo de cada um 

de nós para se conseguir 

mitigar os efeitos 

deste vírus (..)”

Os alunos do Centro Escolar de 
Ponte, já têm um resguardo na en-
trada da escola para se protegerem 
em dias de chuva. Por enquanto, a 
solução é provisória, contudo, a sua 
imediata colocação tem por objetivo 
abrigar os alunos, além de facilitar 
nesses dias o processo de desinfe-
ção a que a comunidade escolar está 
sujeita no âmbito da COVID-19.

A Junta de Freguesia de Ponte após 
tomar conhecimento das dificuldades 
vividas por alguns concidadãos com 
mobilidade reduzida num passeio 
existente junto à Rua Emílio Castelar 
Guimarães, de imediato diligenciou 
na resolução desse constrangimento 
com a construção de uma rampa. Ou-
tros locais serão igualmente objeto de 
intervenção similar. 

Depois de concluidas as inúmeras in-
tervenções levadas a cabo pela Junta 
de Freguesia de Ponte, na Rua Reitor 
Joaquim A. Maciel R. Torres (no troço 
em Campelos) e na Rua Emílio Caste-
lar Guimarães, iniciou-se a marcação 
(sinalização horizontal) desses arrua-
mentos, que ficarão concluídas ainda 
no decorrer deste mês de outubro, 
conferindo assim maior segurança.  

COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA
PROTEGE ALUNOS DE PONTE

ACESSIBILIDADE PARA TODOS 
OS HABITANTES

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
CONCLUÍDA EM OUTUBRO 

A   minha mensagem deste mês de outubro, infelizmente irá incidir, 
uma vez mais, sobre a Pandemia da Covid-19 que nos assola a 
todos. O número galopante de infetados, conhecidos no con-

celho nas últimas semanas, assim o obriga! Estamos perante uma Ba-
talha – porque de uma verdadeira Batalha se trata – que dura há vários 
meses. Com o outono no início e o inverno por vir, esta hercúlea tarefa 
está para durar até desaparecerem os seus últimos efeitos. Na verdade, 
convivemos com esta ameaça há cerca de 8 meses e já nos sentimos to-
dos “cansados” deste vírus. Infelizmente (ainda) não existe uma “solução 
milagrosa”, que passará por uma vacina ou um medicamento eficaz, que 
dispense o nosso combate diário, a nossa capacidade de continuarmos 
a tentar limitar o contágio, em comunidade. Até lá, os especialistas são 
claros: depende do comportamento preventivo de cada um de nós para 
se conseguir mitigar os efeitos deste vírus, evitando-se com isso novos 
contágios e, sobretudo, salvando muitas vidas. Nesta Batalha, como em 
todas as Batalhas, só há um efetivo inimigo, invisível, insidioso e, por isso, 
perigoso. Que tem vários nomes. Desânimo. Cansaço. Fadiga do tempo 
que nunca mais chega ao fim. O caminho ainda é longo, é difícil e é in-
grato. Mas não duvido um segundo sequer, que vamos vencê-lo. A todos 
os níveis. E os habitantes de Ponte também vão contribuir para esse de-
cisivo sentido de responsabilidade. Somos assim. Porque somos Ponte.

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

Caros concidadãos,
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A Junta de Freguesia de Ponte informa 
a população que mais uma empreitada 
foi efetuada na reparação da Rede de 

Águas Pluviais, desta feita, na Travessa 
da Urbanização de S. Gemil, em Ponte. 

Esta nova intervenção, surge depois de 
outras intervenções similares efetuadas 

no local, as quais tiveram como finalidade 
resolver um problema que perdurava há 

vários anos.

A Junta de Freguesia de Ponte informa 
a população que se encontra concluída 
a empreitada de reparação do muro de 
contenção e respetiva regularização do 

pavimento em cubo existente na Rua 
do Montinho, na Vila de Ponte. Outras 

intervenções similares e igualmente ne-
cessárias terão lugar em breve noutros 

locais da Vila de Ponte.

REPARAÇÃO DA REDE 
DE ÁGUAS PLUVIAIS NA 

TV. DA URB. DE S. GEMIL 

REPARAÇÃO DE MURO 
DE CONTENÇÃO NA 
RUA DO MONTINHO

EXTENÇÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

REQUALIFICAÇÃO DO 
EDIFÍCIO-SEDE DA JUNTA

Iniciou-se mais uma empreitada de ex-
tensão da Rede de Gás natural em Ponte, 
desta feita, na Rua Monte Padrão, e na 
Rua Sra. do Amparo. Esta empreitada, 
a cargo da Portgás, ficará concluída no 
início do próximo mês de novembro. De-
pois de mais esta conquista, a Junta de 
Freguesia de Ponte continuará a “lutar” 
para que outros arruamentos da Vila de 
Ponte sejam igualmente dotados desta 
tão importante infra-estrutura.

Depois de concluída a empreitada de 
substituição do telhado do edifício, ini-
ciou-se a requalificação das paredes ex-
teriores com colocação, entre outros, de 
“capoto” nas fachadas. Durante a execu-
ção desta empreitada, o acesso à secre-
taria da Junta de Freguesia de Ponte será 
efetuado pela lateral direita do edifício, 
pelo que apelamos desde já à compre-
ensão da população pelo transtorno que 
estas obras poderão estar a causar.
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Vila de Ponte inaugura o 10 Parque Inclusivo do concelho e com 
preocupações na área da sustentabilidade

PARQUE INCLUSIVO DE PONTE

A obra concluída em agosto pela Junta de Fregue-
sia de Ponte, contou com o apoio do Município de 
Guimarães, contemplando equipamentos de lazer, 
fitness, mobiliário urbano, para crianças e adul-
tos com mobilidade reduzida e passeios adequa-
das ainda a invisuais, parque de estacionamento, 
assim como espaços ajardinados de excelência.
O Presidente da Câmara de Guimarães, Domin-
gos Bragança, salientou o “exemplo de uma obra 
completa para servir todos os cidadãos” e com 
referência para as preocupações ambientais. “Es-
tamos perante uma obra bem conseguida e de 
referência, quer no âmbito da dimensão social 
ao proporcionar as condições necessárias para 
crianças e adultos com mobilidade reduzida, 
como na área da sustentabilidade com a cria-
ção de mobiliário a partir de materiais reciclá-
veis e colocação de luminárias públicas solares”. 

O primeiro Parque Inclusivo no concelho de 
Guimarães foi inaugurado no passado sába-
do, 24 de outubro, na Vila de Ponte. Devido 

à pandemia da doença Covid-19, e de acordo com 
as orientações da DGS, a cerimónia (muito restrita) 
contou com a presença do Presidente da Câmara 
de Guimarães, Domingos Bragança, do Presidente 
da Junta de Freguesia de Ponte, Sérgio Castro Ro-
cha, do Presidente da Assembleia de Freguesia de 
Ponte, Joel Costa, e do Pároco da Vila de Ponte, 
Marc Monteiro, que procedeu à bênção do local. 
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Para Domingos Bragança, através deste projeto, Gui-
marães reforça o estatuto de “Cidade Amiga das 
Crianças”, através do reconhecimento da UNICEF, 
que destaca o compromisso e o envolvimento ati-
vo em promover e defender os direitos da crian-
ça e melhorar a situação das crianças no território.

O Presidente da Junta de Ponte, Sérgio Castro Rocha, 
apontou a concretização de “um projeto único e di-
ferenciador iniciado no ano de 2019 (antes pande-
mia) e ambicionado pela comunidade local há mais 
de três décadas”. O Presidente explicou que “o ter-
reno, com cerca de 1500m2, já era propriedade da 
Junta de Freguesia, e pretendíamos concretizar algo 
a pensar em todos: adultos e crianças com mobili-
dade reduzida, como aliás, temos feito em todas as 
intervenções que a Junta de Freguesia de Ponte tem 
concretizado”. Sérgio Castro Rocha sublinhou o apoio 
do Presidente da Câmara e frisou as atenções assu-
midas na área da sustentabilidade ambiental. “Estes 
equipamentos estão suportados com iluminação pro-
duzida por painéis fotovoltaicos, porque as questões 
ambientais também estiveram sempre presentes, des-
de a colocação dos ecopontos, equipamento urbano 
produzido por materiais recicláveis e as plantas que 
vieram do Horto da Brigada Verde de Ponte, proje-
to esse também único no concelho de Guimarães” 
constatou. Está ainda criado o espaço para equi-
pamentos de carregamento para veículos elétricos.

A inauguração do Parque Inclusivo de Ponte decorreu 
este sábado associada ainda às comemorações dos 
75 anos da Organização das Nações Unidas (ONU), 
no âmbito dos objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável para 2030 sob a missão de “fornecer aces-
so universal a espaços verdes e públicos seguros, 
inclusivos e acessíveis, especialmente para mulhe-
res e crianças, idosos e pessoas com deficiência”.
Informa-se que os equipamentos do Parque In-
fantil e Parque de Fitness estão ainda encer-
rados, no âmbito das medidas de restrição 
devido à pandemia e, para já, apenas pode ser utili-
zado o parque de estacionamento para automóveis.
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No dia 22 de Outubro, em mais uma 
açao levada a cabo pela Brigada Verde 

de Ponte, foram plantadas nos canteiros 
existentes na Rua dos Moinhos, plantas 
cultivadas no seu horto. Inaugurado em 
junho de 2018, o horto da Brigada Ver-

de de Ponte, para além do cultivo de         
plantas que são encaminhadas para os 

espaços públicos, já “produziu” também 
inúmeros produtos hortícolas (100% 

biológicos) que foram distribuídos pela 
Loja Social de Ponte a inúmeras famílias 

carenciadas da nossa vila.

PLANTAS CULTIVADAS NO HORTO 
DA BRIGADA VERDE EMBELEZAM 

ESPAÇO PÚBLICO DE PONTE

A intervenção iniciada no passado mês de 
junho, que começou com a limpeza da mar-
gem do rio Ave, chegou à zona dos “anti-
gos aviários”. Como já é do domínio públi-
co, esta intervenção insere-se no projeto de 
construção da futura Ecovia do Ave e tem 
também como finalidade a valorização e 
criação de novos espaços de lazer ao longo 
das margens do rio Ave. Ponte é a Vila do 
concelho de Guimarães com mais territó-
rio que confina com este valoroso recurso 
hídrico, o que por via disso temos conse-
guido disponibilizar a todos novas zonas de 
excelência e de referência do concelho.

ECOVIA DO AVE >> A CAMINHADA 
DE SONHO CONTINUA JUNTO AOS 
“ANTIGOS AVIÁRIOS”

ENTREGA DE PRÉMIOS AOS 
VENCEDORES DO CONCURSO 
ECO-FAMÍLIAS XXI EM PONTE
No dia 24 de outubro a Junta de Freguesia 
de Ponte, entregou os prémios referentes 
aos vencedores do concurso Eco-Famílias 
XXI promovido pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE). Um Júri indepen-
dente da ABAE avaliou todas as candidatu-
ras apresentadas, tendo privilegiando as fa-
mílias que pelas suas ações demonstradas 
nas preocupações em 6 domínios: água e 
energia, resíduos, espaços interiores e exte-
riores, consumo, mobilidade e Comunidade: 
espaços verdes e participação. As 3 famílias 
em Ponte com maior pontuação foram: 10  

lugar: Daniela Lima Caldas; 20 lugar: Teresa 
Silva; 30 lugar: Sabina Ferreira da Costa. 
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LOJA SOCIAL DE PONTE ENTREGA MATERIAL 
ESCOLAR AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PARA AJUDA DOS ALUNOS CARENCIADOS

A Junta de Freguesia de Ponte, através da sua Loja 
Social, entregou, no Agrupamento de Escolas Arqueó-
logo Mário Cardoso, de Ponte, o material escolar (novo 

e usado) angariado na campanha de recolha efetua-
da no passado mês de setembro, que contou com a 

enorme solidariedade de largas dezenas de concida-
dãos, entre outros, da Vila de Ponte. O Agrupamento 

de Escolas fará chegar esse material escolar aos alunos 
mais carenciados dos diversos establecimentos de 

ensino. Proporcionar a igualdade de oportunidades e 
contribuir para a felicidade das crianças é também uma 

das missões da Loja Social de Ponte. Um obrigado do 
tamanho do mundo a todos os que contribuíram para 

o sucesso desta ação e, sobretudo, por terem causado 
um enorme sorriso no rosto de muitas crianças.

A Loja Social de Ponte teve conhecimento 
que uma idosa da nossa vila se encontra 
“acamada” e que tinha a sua televisão 
avariada há alguns meses. Junto de um 
técnico especializado, tentamos resolver 
a avaria, mas não foi possível. As gentes 
de Ponte são solidárias e sempre prontas 
a ajudar o próximo! Conseguimos doar 
uma televisão à nossa concidadã, cuja 
entrega foi efetuada por Daniela Caldas, 
da Loja Social de Ponte. 
O resultado final? Uma imensa alegria e 
um sorriso do tamanho do mundo!

ENTREGA DE TELEVISÃO A SÉNIOR 
DA VILA DE PONTE EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE

MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

OPORTUNIDADE PARA VOLUNTARIADO

QUERES SER
VOLUNTÁRIO?

AJUDA-NOS A AJUDAR!PONTE
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Na ausência da mãe o indicado é, optar por inserir-lo juntamente com outra “mãe em fase de amamentação 
para tentar que ela o aceite como seu filho” ou oferecer leite industrializado, feitos especialmente para ani-
mais bebés, vendidos em farmácias, clÍnicas veterinárias ou lojas para animais . Nem na fase de bebés e nem 
na fase de adultos devem tomar leite de outros animais. Na fase de crescimento com o passar dos meses, os 
filhotes deixam de produzir a lactase, enzima responsável pela “quebra” da lactose. Isso faz com que a lactose 
não seja bem digerida, causando desconforto, excesso de gases intestinais e quadros de diarreia. A diarreia, 
principalmente em animais bebés, é algo preocupante, pois causa rápida desidratação e se não identificada a 
tempo, pode ocasionar a morte do animal em pouco tempo. Além disso, o leite de espécies diferentes pos-
suem teores variados de gorduras, proteínas e vitaminas, podendo causar alguns desequilíbrios dependendo 
das necessidades nutricionais de cada um. Lembre-se: gatos e cães adultos devem se alimentar exclusivamen-
te de ração seca e/ou húmida e não precisam receber leite ou qualquer outro tipo de alimento extra.

rubrica animal

É comum algumas pessoas acharem que devem dar 
leite ao seu gato ou cão, seja ele filhote ou adulto mas 
oferecer leite de vaca, cabra ou de qualquer outro 

animal para os gatos ou cães é um erro enorme! Os animais 
só devem se alimentar de leite quando bebé (recém –nas-
cido) e não pode ser qualquer leite, precisa ser específico 
para os animais! Somente esse leite é capaz de oferecer 
todos os nutrientes necessários e principalmente os anti-
corpos capazes de estimular um sistema imunológico re-
almente eficaz no combate de doenças típicas da espécie. 

CÃES E GATOS PODEM BEBER LEITE?
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carta foral concedida a ponte no século XII

Há bastantes anos existiu na Vila 
de Ponte, mormente no Recinto 
da Igreja, uma pedra legenda-
da com o termo “FORAL”, a qual 
desapareceu na década de qua-
renta, destruída inadvertidamen-
te por operários aquando de um 
restauro da Igreja, nessa altura.
Depois de várias pesquisas, en-
contramos a seguinte referência 
à existência desse documento:

“EGO ALFONSUS II DEI GRATIA PORT. REX UNA 

CUM UXORE MEA REGINA DOMNA (URRACA) IN-

FANTIBUS DOMNO SANCIO ET DOMNO ALFON-

SO ET DOMNA ALIONOR CONCEDO ET CONFIR-

MO FIRMITER UNIVERSIS POPULATORIBUS DE 

PONTE ISTUD FORUM ET ISTAM CARTAM QUAM 

EIS DEDIT (AVIA MEA REGINA) DOMNA THARA-

SIA. ET UT ISTA CARTA FIRMIUS ROBUR OBTI-

NEAT IDCIRCO EAM COMUNIRI FECI SIGILLO MEO 

PLUMBEO. ET FUIT FACTA APUDE VIMARANES 

MENSE AUGUSTO (ERA Ma CCa Ia Va).

REX ALPHONSUS ET DOMNA ALIONOR HANC 

CARTAM PROPRIIS MANIBUS ROBORAVIMUS… ET 

FECIMUS”:

TRADUÇÃO

“EU AFONSO II PELA GRAÇA DE DEUS REI DE 

PORTUGAL COM A MINHA ESPOSA RAINHA 

DONA (URACA) COM OS INFANTES DOM SAN-

CHO E DOM AFONSO E DONA LIONOR CONCEDO 

E CONFIRMO FIRMEMENTE A TODOS OS POVOS 

DE PONTE ESTE FORO E ESTA CARTA QUE LHES 

DEU (A RAINHA MINHA AVÓ) DONA TERESA. E 

PARA QUE ESTA CARTA SEJA MAIS FIRME DO 

QUE UM “ROBUR” (CARVALHO) (OU TENHA 

TODA A SOLIDEZ) A FIRMEI COM O MEU SELO DE 

CHUMBO. E FOI FEITA EM GUIMARÃES NO MÊS 

DE AGOSTO” (ERA DE 1204).

O REI AFONSO E DONA LIONOR FIZEMOS E 

SUBSCREVEMOS ESTA CARTA COM AS NOSSAS 

PRÓPRIAS MÃOS”.

Nos últimos Boletins Infor-
mativos da Vila de Ponte, 
reportarmo-nos à presen-

ça nesta terra dos Romanos, dos 
Suevos e dos Visigodos. Nesta 
edição iremos por sua vez de-
bruçar-nos sobre a Carta de Fo-
ral que foi concedida em mea-
dos do Séc. XII à Vila de Ponte 
por D. Teresa e confirmada pos-
teriormente por D. Afonso II.

Para leitura deste texto fica-nos a 
certeza de que fora concedida uma 
carta de foral a esta vila. Porém, não 
explicita o conteúdo desse docu-
mento. Seria oportuno perguntar-se 
sobre qual o tipo de Foral que Dona 
Teresa concedeu à Vila de Ponte. Se 
tivermos em conta que a circunscri-
ção das terras, mormente a partir da 
sua doação por Ramiro II, ao conven-
to de Guimarães, fundado por sua 
sobrinha, a Condessa Mumadona, 
estiveram sempre afetas a esse “Se-
nhorio Feudal” e alguns prazos ao 
Reguengo e outros enfiteutas, ha-
vemos de concluir que terá sido um 
Foral para proteger os “Vizinhos” e 
“Herdades”, assegurando-lhes pro-
teção contra os enfiteutas e regula-
rizando os foros, pensões e rendas.

Também poderia ser apenas para 
incentivar os moradores em S. João 
de Ponte a cultivarem a terra, afim 
de tornarem este solo, já desbrava-
do pelos romanos, e com qualidades 
de fertilidade notáveis, uma parcela 
do Condado Vimaranense próspe-
ro e com capacidade para ocorrer 
às necessidades da comunidade, 
como o verificamos por vários fo-
ros e rendas para a defesa e para 
as lutas da reconquista das terras 
aos árabes e ainda para a Ordem 
do Hospital, dando-lhes certas nor-
mas e princípios que os protegiam.

Como quer que tenha sido, sub-
siste a consoladora realidade his-
tórica do interesse real e de San-
ta Maria de Guimarães por esta 
terra de S. João de Ponte desde 
os primórdios da nacionalidade.

No Boletim de novembro, dare-
mos conta de uma moeda árabe 
de ouro (dinar), bastante rara, da-
tada do ano 721 (ou 102 da Hégira, 
o evento que marca o início do ca-
lendário muçulmano) encontrada na 
Vila de Ponte no início do Séc. XIX.

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

IMAGEM ILUSTRATIVA
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Nasceu bela esta aldeia
Sobre as águas do Ave debruçada
Mas seu povo tinha na ideia
De fazer dela terra adorada

No seu viver dos dias
Foi crescendo com muita graça
Com suas gentes lavradias
Alegava quem lá passa

Veio a indústria a teu regaço
Deste pão ao povo teu
Sorrias com embaraço
A quem tuas ruas percorreu

Foste terra de passagem
A quem ia à casa das mães
Ias desfalecendo na miragem
Para quem seguia para Guimarães

O marasmo foi ficando
O rio ficou esquecido
O tempo foi então passando
E tinhas o teu orgulho ferido

Os anos mais contavas
A tua gente te deixava
O sol tristonha olhavas
Mas a luz a ti chegava

Veio a ti uma revolução
Sem armas nem soldados
Apenas os que tinham no coração
O quanto precisavas de cuidados

A tua história fora então decidida
Nessas mãos que te levantam
Até as bicicletas já têm vida
E raízes em ti se plantam

Ficou para trás a aldeia pequena
E nenhuma outra a ti se compara
Fazemos hoje história milena
E todos dizemos hoje, Ponte não 
para

O Cantinho do Poeta

João Oliveira

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

A Junta de Freguesia de Ponte, num 
trabalho contínuo, tem envidado 
esforços no que respeita à manuten-
ção, ao embelezamento e ao asseio 
da vila. Desta vez foi a Praça Nossa 
Senhora de Fátima. O resultado fala 
por si. Assim continuaremos, por 
uma vila ainda mais bonita e cuidada.

 A Junta de Freguesia de Ponte 
informa a população em geral 
que a Comissão Municipal de 
Proteção Civil de Guimarães 
aprovou por unanimidade no 

CEMITÉRIO DE PONTE 
ENCERRADO A 31 DE 
OUT E 01 NOV

passado dia 19 de outubro, a proposta de encerramento dos cemité-
rios do concelho (onde se inclui o Cemitério de Ponte) nos dias 31 de 
outubro e 01 de novembro (Dia de Todos os Santos), na sequência de 
uma análise sobre a evolução da pandemia da COVID-19 em Guima-
rães. A Delegada de Saúde, Fátima Dourado, classificou a situação de 
Guimarães como “má” no que diz respeito à situação da pandemia. 
“Para evitar ajuntamentos, estas medidas devem ser tomadas a fim de 
interromper as cadeias de transmissão! É um dia muito particular, emo-
tivo, propício a abraços”, salientou a responsável pela Saúde Pública 
no território concelhio.

MANUTENÇÃO PRAÇA NA 
SENHORA DE FÁTIMA

Continua a campanha 
de recolha de livros 
novos e usados para 
a futura biblioteca 
de Ponte. Contribua, 
doando os seus livros 
à Junta de Ponte.

CAMPANHA 
DE LIVROS
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O Município de Guimarães informa os 
vimaranenses que foi assinado um 
protocolo no dia 24 de outubro, pelo 
Presidente da Câmara de Guimarães, 
Domingos Bragança, pela Embaixadora 
da Dignitude, Maria de Belém Roseira, 
e pelo Presidente da Delegação Norte 
da Associação Nacional de Farmácias, 
Francisco Faria, que tem como objetivo 
a administração da vacina da gripe em 
farmácias do concelho de Guimarães 
para concidadãos com mais de 65 anos. 
A farmácia aderente na Vila de Ponte é 
a Farmácia de S. João de Ponte junto à 
rotunda dos ex-combatentes. 

As cidades de Guimarães e Braga vão 
ficar ligadas por um Metrobus, autocar-
ro rápido que circula numa via própria à 
semelhança do metro. A Vila de Ponte 
será contemplada com esta tão impor-
tante e necessária infraestrutura. 
O próximo Orçamento de Estado do 
Governo de Portugal, que define um 
plano até ao ano de 2030, contempla 
200 milhões de euros para financiar 
uma infraestrutura, amiga do ambiente, 
que terá um total de cerca de 25 quiló-
metros de extensão. 
A imagem aqui utilizada é meramente 
ilustrativa. 

O Presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Domingos Bragança, anun-
ciou a constituição da primeira equipa 
multidisciplinar de saúde para o conce-
lho de combate à pandemia da doença 
da COVID-19, criada formalmente pela 
ARS-Norte – Administração Regional de 
Saúde Norte / Ministério da Saúde. 
Esta primeira equipa está constituída 
para apoio às escolas no sentido de 
intervir, tendo todos os dados de infor-
mação, ao pormenor, sobre a situação 
epidemiológica da comunidade escolar, 
onde se inclui os estabelicimentos do 
Agrupamento de Escolas de Ponte.

VACINA DA GRIPE PARA
HABITANTES COM +65

METROBUS PASSARÁ 
POR PONTE ATÉ 2030

ESCOLAS COM EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR



GUIMARÃES
LINHAS DE EMERGÊNCIA 

AQUI AS BATALHAS SÃO PARA VENCER

COVID-19


