
OBRAS E PROJETOS
Diversas intervenções de repara-
ção de redes da Vimágua em Pon-
te. Extensão da Rede de Gás na 
Rua da Mata. Obra no loteamento 
da Póvoa concluída em dezembro
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Colocação de Moloks em diversas 
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Campanha de Recolha de Alimen-
tos promovida pela Loja Social de 
Ponte decorre até 18 de dezembro. 
“Junta Amiga”, já beneficiou cerca 
de uma centena de séniores
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 BREVES

 FICHA TÉCNICA

Caros concidadãos,

A Junta de Freguesia homenageou com a 
coloção de uma cruz de flores no cemité-
rio, no fim de semana de “Todos-os-San-
tos”, todos os entes queridos já falecidos.

No decurso no corrente mês foi efetuado 
a poda na sebe existente na Rua Monte 
da Ínsua, levando a que o arruamento fi-
casse mais seguro para pessoas e bens.

Rua Monte da Ínsua mais seguraCruz de flores no cemitério

“Quem hoje não 

conhece Ponte? 

O respeito por 

esta terra e o 

orgulho dos seus 

conterrâneos foi 

reposto! ”

Este mês, vou partilhar convosco um episódio que aconteceu comigo 
há sensivelmente 10 anos. Antes de um julgamento de um cliente, 
no Tribunal Judicial de Guimarães, e em conversa com um colega 

meu advogado, residente em Creixomil, o meu colega perguntou-me onde 
vivia. Respondi-lhe que residia em Ponte. Qual o meu espanto quando ele 
me pergunta onde ficava Ponte! Fiquei incrédulo e até mesmo magoado 
com a resposta, não pelo facto da falta de conhecimento do meu colega, 
mas sim por Ponte estar literalmente relegada ao esquecimento. Podem 
dizer-me que foi uma situação única ou pontual, mas digo-vos que infeliz-
mente não deve ter sido. Provavelmente, tal já aconteceu com muitos con-
cidadãos! Foi com tristeza e com o orgulho ferido que era confrontado com 
tal realidade. O meu orgulho, o orgulho dos meus conterrâneos, e o respeito 
que “Ponte” nutria no concelho, bem patente na minha infância, estava a 
perder-se, se não mesmo, tinha-se perdido! Pelo Amor que sinto por esta 
terra, e por dever moral que tenho para com a minha Vila, decidi candida-
tar-me à Presidência da Junta de Freguesia. Mudar o rumo desta grandiosa 
terra e devolver o prestígio outrora existente, em todas as suas áreas de 
intervenção, era o objetivo! Sete anos passaram desde a minha primeira 
tomada de posse como Presidente. Com a ajuda de uma enorme equipa, 
e de todos vós, digo com imenso orgulho que a Vila de Ponte ocupa hoje 
um lugar de enorme destaque não só no nosso concelho, mas também 
além-fronteiras. Pergunto: Quem hoje não conhece Ponte? O respeito por 
esta terra e o orgulho dos seus conterrâneos foi reposto! Mas não pode-
mos baixar os braços. Muito pelo contrário! Da minha parte, tudo farei para 
continuar a manter a nossa terra no “topo”. Ponte é, sem dúvida, uma Vila 
com futuro. E para isso conto com todos vós. Todos somos poucos para 
continuar a levar a bom porto esta nau carregada de história e orgulho, mas 
também de sonhos e de ambições. Não tenhamos dúvidas que assim será.

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

A Junta de Freguesia de Ponte informa 
que se encontra a distribuir máscaras so-
ciais à população em geral, podendo para 
tal as levantar na secretaria.

COVID 19 - Distribuição Máscaras



OBRAS E PROJETOS

PONTE - GUIMARÃES
JUNTA DE FREGUESIA

NOVEMBRO 2020 #.3

Iniciou-se mais uma empreitada de ex-
tensão da Rede de Gás natural em Ponte, 
desta feita, na Rua da Mata, em Campe-
los. Esta empreitada, a cargo da Portgás, 
ficará concluída no próximo mês de de-
zembro. Depois 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.
Não desistiremos!

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DO LOT. DA PÓVOA 

CONCLUÍDA EM DEZEMBRO

REPAVIMENTAÇÃO DA 
RUA S. JOÃO BATISTA
A Junta de Freguesia informa a popula-
ção que se encontra concluída a em-
preitada de repavimentação (meia faixa 
de rodagem) da Rua de S. João Batista 
(EN101), no troço onde há uns meses foi 
intervencionado para a passagem da rede 
de gás natural. Mais informa que a Rua 
Emílio Castelar Guimarães, foi igualmente 
intervencionada por parte da Portgás cor-
rigindo defeitos que o piso apresentava, 
pela construção da Rede de Gás.

REPARAÇÃO DA REDE 
DE SANEAMENTO NA 

URB. DE S. GEMIL

EXTENÇÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

A Junta de Freguesia informa a po-
pulação que a Vimágua efetuou uma 

nova empreitada de reparação da rede 
de saneamento existente na Urbaniza-
ção de S. Gemil, em Ponte. Esta inter-
venção, tem como finalidade resolver 
um problema que perdura há alguns 
anos nesse arruamento, bem como, 

em arruamentos contíguos. 

A Junta de Freguesia informa a popula-
ção que a empreitada de construção de 

uma rede de águas pluviais no Loteamen-
to da Póvoa, ficará concluída no mês de 

dezembro. Com uma extensão de 300 
metros, a empreitada dividida em 2 fases, 
teve a finalidade resolver definitivamente 
um problema de águas pluviais existente 
naquela zona da vila, respondendo assim 
ao anseio de inúmeros habitantes locais.
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Concluídas as obras de melhoramento do Parque Desportivo
CLUBE DESPORTIVO DE PONTE

Para Filipe Oliveira, Presidente do Clube Desportivo 
de Ponte, “Com esta requalificação conseguimos me-
lhorar substancialmente a qualidade do nosso Par-
que Desportivo, não só ao nível da otimização das 
condições para os atletas do clube, que hoje, detêm 
melhores condições para a prática de futebol, mas 
também ao nível de todos os que frequentam as nos-
sas instalações, sejam sócios, adeptos, ou outros, 
com ou sem mobilidade reduzida. Hoje, a qualidade 
das nossas instalações correspondem à dimensão do 
nome da nossa grandiosa Vila. Tal só foi conseguido 
devido à prestimosa ajuda do Presidente da Câma-
ra Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragan-
ça, e do Presidente da Junta de Freguesia de Ponte, 
Dr. Sérgio Castro Rocha, os quais foram incansáveis 
para que esta requalificação fosse uma realidade. A 
par destas personalidades, não posso esquecer tam-
bém o enorme trabalho, dedicação e competência 
da minha equipa diretiva e de inúmeros voluntários, 
patrocinadores, que desde já agradeço profunda-
mente o seu esforço e dedicação em prol da con-
cretização de mais este sonho para o nosso clube.” 

A direção liderada por Filipe Oliveira concluiu 
recentemente a empreitada de requalificação 
do Parque  Desportivo Dr. João Afonso de Al-

meida. Esta requalificação consistiu designadamente 
em obras nos balneários, na colocação de uma nova 
cobertura da bancada central, na construção de uma 
cobertura na bancada topo, bem como na coloca-
ção de relva sintética no campo n0 2 (campo de trei-
nos) e colocação de máquinas de fitness ao ar livre.  
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 PARQUE DESPORTIVO 
MAIS INCLUSIVO

 SUBSÍDIO ATRIBUÍDO 
PELO MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES

No decurso da empreita de requalificação e mo-
dernização do Parque Desportivo Dr. João Afonso 
de Almeida, não foi descurada a acessibilidade das 
pessoas com mobilidade reduzida. A recente inter-
venção efetuada, entre outros, na Bancada Central, 
permitiu eliminar inúmeras barreiras urbanísticas e 
arquitetónicas aí existentes que impediam o acesso 
a pessoas com mobilidade reduzida. Hoje, o Parque 
de Jogos do Clube Desportivo de Ponte poderá ser 
usufruído por todos com mais conforto e segurança.

O Executivo Municipal votou por unanimidade, na 
reunião ordinária do passado dia 27 de janeiro de 
2020, a proposta que atribuiu um subsídio de 150 
mil euros ao Clube Desportivo de Ponte para a cons-
trução de um segundo campo de relvado sintético, 
bem como, outras infraestruturas necessárias. Para 
esse efeito, e durante os próximos três anos, a Câ-
mara Municipal de Guimarães vai disponibilizar ao 
Clube Desportivo de Ponte uma verba anual de cin-
quenta mil euros para a concretização do projeto.
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A Junta de Freguesia de Ponte 
informa a população que continua 

a proceder à poda das árvores 
existentes nos espaços públicos da 

Vila. Esta intervenção anual des-
tina-se, entre outros objetivos, a 

corrigir situações de conflito com 
as habitações, de forma a tornar 
mais fácil o convívio das árvores 

com a população local. A adoção 
desta medida está igualmente 

relacionada com a preservação das 
árvores, bem como da segurança 

de pessoas e bens. 

MANUTENÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO >> PODA

A Brigada Verde de Ponte continua a plan-
tar nos espaços verdes da Vila, plantas que 
foram cultivadas no seu horto. 
Este trabalho voluntário permitiu contem-
plar com plantas o canteiro existente no 
Loteamento da Póvoa, em Ponte. 
Inaugurado em 2018, o horto da Brigada 
Verde de Ponte para além do cultivo de 
plantas que são encaminhadas para os 
espaços públicos, já “produziu” também 
inúmeros produtos hortícolas 100% biológi-
cos que foram distribuídos pela Loja Social 
de Ponte a inúmeras famílias carenciadas 
da nossa Vila. 

PLANTAS CULTIVADAS NO HORTO DA 
BRIGADA VERDE CONTINUAM A  
EMBELEZAR ESPAÇO PÚBLICO

“ILHAS VERDES” EMBELEZAM 
MOLOKS EM PONTE
A Junta de Freguesia está a criar áreas 
verdes em torno de Moloks existentes nos 
diversos arruamentos da Vila. A criação de 
“Ilhas verdes”, com a plantação de árvores 
e de zonas ajardinadas, permitirá requalifi-
car um local cujo perímetro está associado 
à deposição de resíduos.  Além deste novo 
conceito, estão a ser instalados novos Mo-
loks, no âmbito de uma solicitação efetuada 
ao Município de Guimarães. Estes equipa-
mentos, mais funcionais são instalados no 
subsolo, onde a temperatura é inferior à 
da superfície, levando a que a deterioração 
dos resíduos e consequente emissão de 
cheiros seja retardada, traduzindo-se numa 
melhor qualidade de vida dos habitantes. 
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ANTES

DEPOIS

A Junta de Freguesia de Ponte, através da sua Loja 
Social volta a promover uma Campanha de Recolha de 
Alimentos por forma a melhorar a carência alimentícia 
de inúmeras famílias de Ponte. Este ano o Vitória Sport 
Clube associa-se, uma vez mais, à nossa Campanha, 
onde qualquer pessoa que contribua fica habilitada ao 
sorteio de uma camisola do VSC autografada pelo jo-
gador de futebol, Ricardo Quaresma.
É em alturas de dificuldade que o espírito de solidarie-
dade prevalece para tentar ajudar o próximo e melho-
rar a vida das pessoas que mais precisam. 
Consciente das dificuldades dos cidadãos mais neces-
sitados da Vila de Ponte, esta Campanha consiste na 
recolha de produtos alimentares de primeira necessi-
dade, tais como Arroz, Massa, Óleo, Farinha, Açúcar, 
Leite, Cereais, Azeite, Enlatados, bolachas, etc.
Fica a faltar apenas a contribuição de cada um de nós 
e assim dar conforto a quem mais precisa. Para ajudar 
poderá dirigir-se à Junta de Freguesia de Ponte até 
ao dia 18 de dezembro, entre as 9H00 e as 12H30 e as 
14H00 e as 17H00, e fazer a sua entrega. 
Natal solidário, produz sorrisos … Contribua! 
Ajude-nos a ajudar!

Criado em finais do ano de 2014, o projeto 
“Junta Amiga”, assegurado por voluntários 
da Junta de Freguesia de Ponte, conseguiu 
melhorar consideravelmente a qualidade de 
vida de muitos séniores da Vila de Ponte.  
Tratam-se de pequenas intervenções, onde a 
substituição de uma lâmpada, uma torneira, 
um vidro, uma fechadura, uma pintura de pa-

loja social promove
recolha de alimentos

JUNTA AMIGA
Cerca de uma centena 
de séniores de Ponte 

já foram beneficiados

rede ou a realização de uma limpeza fazem toda a diferença para a maioria dos nossos concidadãos com mais 
idade. Esta semana a Junta de Freguesia de Ponte resolveu mais um “problema”. Com a substituição de um 
autoclismo, passador de corte e uma mangueira, conseguimos levar mais um sorriso a um sénior da nossa Vila. 
Este é o caminho que continuaremos a percorrer!
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rubrica animal

clube operário de campelos

A temperatura começou a baixar e logo fomos buscar os 
casacos ao armário. Tal como nós nos protegemos do frio, 
os nossos animais de estimação também o fazem e de-
pendem de nós para o conseguirem fazer em segurança!

QUAIS OS CUIDADOS A TER NO INVERNO? 

EQUIPAMENTO PRINCIPAL

1. LOCAL ABRIGADO E SEGURO: Recolha o seu animal 
de estimação no interior de sua casa para protegê-lo das 
temperaturas mais baixas. Caso não tenha essa possibili-
dade, arranje uma casota ou local abrigado onde consiga 
manter uma temperatura mais amena.

2. TOSQUIA, ROUPAS E COBERTORES: Se faz usualmen-
te a tosquia ao seu animal, nesta altura recomenda-se 
não o fazer. O pêlo é uma proteção natural contra o frio 
que ajuda o seu animal a manter uma temperatura corpo-
ral mais elevada.

O Clube Operário de Campelos, um dos emblemas com maior anti-
guidade da Associação Futebol de Braga, apresentou o seu equipa-
mento principal para presente época desportiva 2020-2021.

A direção do clube informa a todos os interessados que poderão 
adquirir o equipamento mediante encomenda junto de qualquer 
membro da direção ou por mensagem privada na página oficial de 
facebook do Clube Operário de Campelos:

Com início do campeonato da Divisão de Honra da A.F. Braga 100% 
vitorioso, o Clube Operário de Campelos já soma 3 vitórias em igual 
número de jogos. Força Campelos!

https://facebook.com/clubeoperario.campelos/

3. ALIMENTAÇÃO:  Ao contrário do que se pensa, nesta época não é necessário dar mais quantidade ração ao 
seu animal. Mas deve sim dar uma ração de melhor qualidade para que tenha o sistema imunitário em alta. É uma 
altura que pode fazer baixar as defesas do seu animal de estimação e ele ficar doente. 

4. ANIMAIS IDOSOS, CACHORROS OU IMUNODEPRIMIDOS: Sendo que é uma altura propícia a gripes e constipa-
ções temos de estar atentos aos animais mais débeis. As suas defesas podem não conseguir lidar com os agentes 
infeciosos o que pode originar uma patologia grave por exemplo animais com osteoartrites que no inverno tem 
mais dificuldade em se locomover, porque tem mais dor e desconforto, neste caso, devemos reforçar a proteção 
destes animais mantendo as vacinações em dia, assim conferimos uma imunidade extra para estes agentes infe-
ciosos. Idealmente deverá fazer esta vacinação antes do inverno.
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moeda árabe em ouro encontrada em ponte

Já anteriormente tivemos oportunidade de men-
cionar aqui as difusas referências à passagem 
dos Mouros históricos, que não necessariamen-

te os da cultura popular, por terras de Guimarães, de 
que se fala a propósito do martírio e sepultamento de 
São Torcato, Bispo de Braga, por volta do ano 719. 
Falávamos da escassez de testemunhos arqueológi-
cos que sustentem esses acontecimentos, relatados 
pelas fontes escritas e pela tradição oral. Os vestígios 
materiais desse passado tão pouco conhecido a que 
chamamos Alta Idade Média são, de facto, muito ra-
ros. Mas, curiosamente, um estranho local, conhecido 
como Monte da Ínsua, na freguesia de Ponte, trouxe 
até nós um desses raros testemunhos, sensivelmente 
contemporâneo da morte do célebre Torcato Félix, 
infligida pelo menos célebre, mas lendário, “Muça”. 

PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS

Ora, o Monte da Ínsua foi, em 1928, alvo de explo-
rações arqueológicas dirigidas por Ricardo Freitas 
Ribeiro e José de Pina, diretores da Sociedade Mar-
tins Sarmento, depois de, na Quinta da Ribeira, se 
ter exumado o que aparenta ter sido um forno de 
época romana, quando se abriam valas para plan-
tar árvores. Segundo a ampla descrição de Luís 
de Pina, datada do mesmo ano, os vestígios abar-
carão, contudo, diferentes períodos históricos.

Mas o achado mais curioso, que nos remete para as 
informações que mencionámos no início, é uma moe-
da bastante rara. Mais rara ainda por ter sido recolhi-
da no Norte de Portugal. Trata-se de um dinar (moeda 
árabe* de ouro) omíada, datado do ano 721 (ou 102 da 
Hégira, o evento que marca o início do calendário mu-
çulmano). Está portanto datada de dez anos depois 
do início da “invasão sarracena” da Península Ibérica, 
e apenas dois anos após a morte de São Torcato.

Com pouco menos de 2 centímetros de diâme-
tro, apareceu a moeda de ouro “num rego aberto 
para batatas”, nas palavras de Luís de Pina, perto 
da casa da referida Quinta da Ribeira, e não muito 
distante do mencionado “forno romano”. Foi, aliás, 
Luís de Pina quem pediu um estudo desta moe-
da, ainda no ano da sua descoberta, a David Lo-
pes, provavelmente o primeiro arabista português.

De acordo com os preceitos do Islão, a moeda não 
apresenta qualquer imagem, consistindo os seus 
elementos visíveis apenas em frases escritas, gra-
fitadas como elemento decorativo da própria moe-
da. Como é comum em qualquer produção mo-
netária, este numisma contém uma mensagem, 

Autor do artigo: Gonçalo Cruz, Arqueólogo da Sociedade Martins Sarmento

Publicado em 01 de fevereiro de 2018, pelo Reflexo Digital.

política e religiosa, começando neste caso pela 
Shahadah, ou declaração de fé islâmica. Assim, se-
gundo a leitura de David Lopes, contém no anver-
so as frases “Não há mais do que um só Deus” e 
“Maomé é o enviado de Deus. Enviou-o com a boa 
direção e a religião da verdade.”. No reverso “Em 
nome de Deus, misericordioso e clemente.” e “Foi 
cunhado este dinar no Andaluz no ano de 102.”.

Como ali foi parar este curioso numisma é algo que 
escapa ao nosso conhecimento, como nos escapam 
as ocupações do Monte da Ínsua, onde não mais se fi-
zeram pesquisas arqueológicas que trouxessem à luz 
dados mais claros. Teriam andado mouros por Ponte?

* A palavra “árabe” talvez  não  seja a mais adequada 
para apelidar estas produções monetárias, mas utiliza-
mo-la aqui como termo genérico, uma vez que as legen-
das destas moedas estão, de facto, escritas em árabe.

PLANTA DA VILA DE PONTE DO INÍCIO DO SÉC. XX
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Ponte, Vila linda
Com encantos no olhar
Vais brilhando mais ainda
Com as tuas paisagens de encantar

Ontem, hoje e amanhã
Serás sempre um dom da natureza
Vila linda, como tu não há
sempre repleta de beleza!

Nunca serás esquecida
Terias tanto a dizer
És parte da minha vida
Tu que me viste crescer

Todos te têm amor
Em virtude da verdade
Ó Ponte, que enche sem favor
De orgulho a nossa cidade

Em tempos menos bons
Contigo teremos lealdade
E juntamente com teus dons
Ultrapassaremos esta dificuldade

És a Vila querida do norte
A mais linda que já vi
Fica um abraço forte 
A quem cuida de ti!

Ponte, Vila de esperança
Com a humildade que tem
Contigo temos confiança,
de que tudo vai ficar bem

O Cantinho do Poeta

José Gomes
poema da autoria de

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

No âmbito de uma solicitação efe-
tuada à Câmara Municipal de Gui-
marães, nas últimas semanas foram 
instalados diversos moloks em 
inúmeros arruamentos de Ponte. 
Continuaremos a trabalhar para que 
outras ruas sejam igualmente con-
templados com este equipamento.

No dia 23 de novembro, a Escola 
Básica de Ponte foi o local escolhido 
para a plantação de um castanheiro, 

cedido pelo Laboratório da Paisa-
gem ao Agrupamento de Escolas 

de Ponte, no âmbito do Programa 
PEGADAS e da celebração do Dia da 

Floresta Autóctone. 

A Junta Freguesia de Ponte avisa a 
população em geral que no âmbito 
da aplicação do estado de emergên-
cia, o horário de funcionamento do 
cemitério de Ponte é o seguinte:

Sábado e Domingo: 08H00 às 12H45

Segunda a Sexta: 08H00 às 17H00

COLOCAÇÃO DE NOVOS 
MOLOKS EM PONTE

DIA DA FLORESTA 
AUTÓCTONE

CEMITÉRIO DE PONTE
COM NOVO HORÁRIO

MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

OPORTUNIDADE PARA VOLUNTARIADO

QUERES SER
VOLUNTÁRIO?

AJUDA-NOS A AJUDAR!PONTE

Devido à pandemia o tradicional 
jogo de futebol “Homens vs Mulhe-

res” será adiado para 2021. Dado 
que este evento contribuía com 

alimentos para os cabazes de Natal 
dos mais carenciados a Loja Social 
apela à generosidade dos concida-
ções para efetuarem a sua doação. 

FUTEBOL SOLIDÁRIO 
ADIADO PARA 2021

“Ponte, Vila Linda”
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O Município de Guimarães aprovou em reunião de 
câmara, a celebração de contratos interadministra-
tivos de delegação de competências nas fregue-
sias para a manutenção de espaços verdes. Assim 
sendo, a Junta de Freguesia de Ponte viu ser-lhe 
atribuída a competência para proceder à manuten-
ção dos espaços verdes existentes nomeadamente 
no Parque de Lazer da Ínsua, no Parque de Lazer de 
Ponte e no Parque Industrial. “A criação de parce-
rias e o envolvimento da população na manutenção 
dos espaços verdes representa uma mais-valia do 
ponto de vista económico (redução de custos) e de 
dinamização social (sensibilização ambiental)” pode 
ler-se na proposta do Município. Este contrato diz 
respeito ao ano 2021.

A Câmara Municipal de Guimarães aprovou em 
reunião de câmara, a celebração de um contrato 
interadministrativo de delegação de competências 
na freguesia de Ponte para a requalificação do 
Parque Industrial de Ponte, mormente na execução 
das obras de pavimentação de vários arruamentos 
do Parque que se encontram em  mau estado de 
conservação, bem como a reparação de alguns 
tramos da rede de águas pluviais, a construção de 
um parque de estacionamento para Camiões, a 
construção de um troço da Ecovia, entre outros, são 
algumas das intervenções que a Junta de Freguesia 
de Ponte irá iniciar no próximo ano de 2021. A par 
desta intervenção será contemplada nas zonas ver-
des a plantação de diversas árvores autóctones.

MANUTENÇÃO DOS PARQUES 
DE LAZER E PARQUE INDUSTRIAL

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 
INDUSTRIAL COM INÍCIO EM 2021

A Vila de Ponte terá iluminações natalícias em breve 
mesmo em tempo de pandemia. A exemplo de anos 
anteriores, mesmo num período de exceção, serão 
instaladas iluminações em diversos locais da vila 
nesta quadra festiva. Para tal a Junta de Freguesia 
de Ponte contará com um apoio por parte Município  
de Guimarães, apoio esse que foi discutido e de-
liberado em reunião de câmara. “A pandemia de Co-
vid-19 torna ainda mais importantes todos os sinais 
que possam transmitir esperança às populações e 
que lhes permitam, desde logo, continuar a sentir 
no espaço público a alegria e o espírito transmitido 
pelas decorações alusivas à época de Natal”, refere 
o município. As ilunimações de Natal serão instala-
das na primeira quinzena de dezembro.

SUBSÍDIO ATRIBUÍDO A PONTE 
PARA ILUMINAÇÕES DE NATAL 



PROTEJA-SE A SI E AOS  OUTROS

COVID-19


