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DOMINGOS BRAGANÇA DISTINGUIDO COM CHAVE DA VILA

M. SERVIÇOS DISTINTOS
Foram condecorados na sessão 
solene de 21 de junho de 2021 com 
a Medalha de Serviços Distintos, no 
grau ouro, o Grupo Folclórico da 
Vila de Ponte e o Grupo Petrotec.

MEDALHA DE MÉRITO
Foram condecorados na sessão 
solene de 21 de junho de 2021 com 
a Medalha de Mérito, no grau ouro, 
Armando Evangelista Macedo Frei-
tas e José Filipe Macedo Freitas.

MEDALHA DE HONRA
Foram condecorados na sessão 
solene de 21 de junho de 2021 os 
Ex-Combatentes da Guerra de 
Ultramar de Ponte representados 
pelo Sr. Justino Ribeiro Gonçalves.

CONDECORAÇÕES DA VILA DE PONTE
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 BREVES

 FICHA TÉCNICA

O que torna Ponte tão único é, precisamente, este cruzamento entre uma me-
mória de vários séculos e uma modernidade ímpar no concelho de Guimarães 
e no País que é motivo de orgulho para todos nós, Pontenses! É precisamente 
neste contexto que tivemos a honra de prestar homenagem a diversas per-
sonalidades e entidades que representam para nós, um orgulho, um exemplo 
e uma inspiração. Por isso, atribuir a “Chave da Vila de Ponte” e o título de 
Cidadão Honorário da Vila de Ponte ao Dr. Domingos Bragança, Presidente 
da Câmara Municipal de Guimarães, e conceder a medalha de Honra aos Ex-
-Combatentes da Guerra de Ultramar, a medalha de mérito, no Grau de ouro, 
a Armando Evangelista, e a Filipe Freitas, bem como, a medalha de serviços 
distintos, no Grau de Ouro, ao Grupo Folclórico da Vila de Ponte, e ao Grupo 
Petrotec, é reconhecer publicamente o esforço, a dedicação e o empenho, 
destas personalidades e entidades. Há coisas que só conseguimos construir 
quando existe amor, paixão, dedicação e sobretudo algo que nos motiva to-
dos os dias… as pessoas! A garra, a audácia e a ambição demonstrada ao lon-
go dos anos, contribuíram de forma decisiva para a construção de uma Vila 
em que nos honre dizer a cada momento com grande orgulho: sou de PONTE! 

“A garra, a audácia e a 

ambição demonstrada 

ao longo dos anos, 

contribuíram de 

forma decisiva para a 

construção de uma Vila 

em que nos honre dizer 

a cada momento com 

grande orgulho: sou de 

PONTE!”

A   ssinalamos no passado dia 21 de junho, o 260 aniversário de elevação de 
Ponte a Vila. A comemoração anual deste dia, é o momento ideal para 
recordarmos todos aqueles que ao longo da nossa história, em contex-

tos distintos, contribuíram a seu modo, para que esta Vila se tenha tornado no-
tável pelas suas qualidades a nível concelhio e não só. Na verdade, a grandeza 
de Ponte e dos Pontenses foi alcançada através da riqueza da sua história, da 
sua cultura e das suas gentes, história essa que contou indubitavelmente com 
a ação, dedicação e vontade coletiva de um povo com garra, que fomos, que 
somos, e que certamente continuaremos a ser. Por isso o longo caminho per-
corrido levou à construção de uma vila com história, atual e sempre de olhos 
postos no futuro constitui o nosso maior legado para as gerações vindouras.

Um abraço amigo,
Sérgio Castro Rocha

PARQUES INFANTIS REABERTOS
Os Parques Infantis localizados em Ponte 
foram reabertos em junho, por despacho 
da Câmara Municipal, devendo os utiliza-
dores todas as recomendações da DGS.

Caros concidadãos,

As eleições, para as Assembleias de Fre-
guesia, para as Assembleias Municipais e 
para as Câmaras Municipais irão realizar-
-se no próximo dia 26 de setembro.

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021
A Junta de Ponte irá no dia 24 de julho ce-
lebrar com as associações da Vila proto-
colos de apoio, este ano, com um acrésci-
mo de 25% ao habitualmente concedido.

APOIOS AO ASSOCIATIVISMO

26 DE SETEMBRO
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PONTE OFERECE LIVRO INFANTIL AO IPO-PORTOAÇÃO SOLIDÁRIA DA EB2,3

A Junta de Ponte doou ao Serviço de Pediatria do IPO-Porto meia centena de 
exemplares do livro infantil “A pandemia na vida de uma criança”, da autoria 
do pontense Manuel Duarte. O Executivo da Junta e o autor foram recebidos 
na unidade portuense para procederem à simbólica entrega dos exemplares. 
Esta é uma forma das crianças do Norte do País conhecerem um título literário 
produzido em Guimarães e com origem na Vila de Ponte.

Alunos da EB2,3 de Ponte recolheram produ-
tos de higiene com vista a judar as famílias mais 
carenciadas da Vila de Ponte. Esta iniciativa de-
correu no mês de junho  tendo os produtos sido 
entregues à Loja Social que os fará chegar às fa-
mílias que os necessitem.

“JORDÃO” DOA UMA TONELADA DE ALIMENTOS 
A EMPRESA “JORDÃO” 
ENTREGOU BENS ALI-
MENTARES À LOJA SO-
CIAL DE PONTE PARA 
AJUDAR FAMÍLIAS MAIS 
DESFAVORECIDAS 

Durante os últimos meses, a 
Junta de Freguesia de Pon-
te, através da sua Loja Social, 

recebeu inúmeros pedidos de apoio 
de bens alimentares por parte de 
famílias que se encontravam numa 
situação de maior vulnerabilidade 
económica e social, agravada nal-
guns casos pela Pandemia do Coro-
navírus (Covid-19)

Após vários contactos efetuados, a 
empresa “Jordão Cooling Systems”, 
na pessoa do Eng.O Isidro Lobo, dis-
ponibilizou-se de imediato a suprir as 
necessidades alimentícias dessas fa-
mílias, doando mais de uma tonelada 
de alimentos à Loja Social de Ponte. 
A solidariedade é o sentimento que 
melhor expressa o respeito pela 
dignidade humana. Muito obrigado, 
Eng.o Isidro Lobo! Muito obrigado, 
“Jordão Cooling Systems”! Os habi-
tantes da Vila de Ponte agradecem 
toda a disponibilidade demonstrada.
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Requalificação Inaugurada no “Dia da Vila de Ponte”

junta com edifício-sede renovado 
No passado dia 21 de junho de 2021, no âmbito da Sessão Solene comemorativa da Elevação de Ponte a Vila, foi 
inaugurada a requalificação do Edifício-Sede da junta de Freguesia de Ponte, que contou com largas dezenas 
de personalidades, onde se destacam o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, o 
Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, José João Torrinha, o Reverendo Padre Marc Monteiro, Pá-
roco da Vila de Ponte. Para Sérgio Castro Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de Ponte, “Ponte é uma vila 
que sabe para onde caminha. A requalificação deste nosso Edifício-Sede é bem prova disso. Este Edifício é tão 
só o melhor edifício do concelho de Guimarães que albergue uma Sede de Junta de Freguesia e ombreie com 
as de algumas câmaras municipais do país. É motivo de orgulho, de orgulho acrescido”.“Estivemos a inaugurar a 
requalificação de um edifício que, para muitos, foi a escola onde arrependeram as primeiras letras, os primeiros 
números. Hoje é um edifício comunitário, da comunidade, é um edifício que está bem requalificado, bonito, com 
presença, com um logradouro que acrescenta ao edificado, e com envolvência ambiental”, indicou Domingos 
Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães.Atualmente, este edifício para além de albergar a sede 
da Junta de Freguesia de Ponte, alberga também um auditório, a Loja Social de Ponte, a sede do Grupo Folcló-
rico da Vila de Ponte, a sede dos Ex-Combatentes da Guerra de Ultramar, a sede da Plataforma Teresa Madre 
Calcutá (Cercigui), e em breve irá igualmente albergar a Biblioteca da Vila de Ponte (obra em curso), a Universi-
dade Sénior (obra a iniciar ainda no corrente ano), um Centro de Convívio, a sede da APAP (Associação Prote-
tora Animal de Ponte), e a sede do Grupo Desportivo de Guimarães, tudo isto sem olvidar, o Horto da Brigada 
Verde de Ponte que se encontra contíguo a este Edifício. Trata-se verdadeiramente de um edifício comunitário,
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RUA MONTE DA CARREIRA - REQUALIFICAÇÃO COM INÍCIO EM JULHO 2021

RUA REITOR J. A. MACIEL R. TORRES - EMPREITADA DA VIMÁGUA CONCLUÍDA

RUA/TRAVESSA DA CARREIRA - REQUALIFICAÇÃO COM INÍCIO EM JULHO 2021RUA DA INDÚSTRIA - REQUALIFICAÇÃO COM INÍCIO EM JULHO 2021

RUA DO CAMPO NOVO - REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL CONCLUÍD0 EM JULHO

ECOVIA DO PARQUE INDUSTRIAL DE PONTE CONCLUÍDO EM JULHO
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Em tempo de pandemia, Junta de Freguesia de Ponte não 
deixou de celebrar a festa do padroeiro da Vila

S. João celebrado a rigor 
na vila de ponte

O S. João foi celebrado a rigor em Ponte, e nem a pandemia parou esta vila 
do concelho de Guimarães. Sérgio Castro Rocha, o presidente da jun-
ta de Ponte, fez questão de recuperar as tradições da Vila, manten-

do as celebrações do S. João presentes em Ponte. E se os festejos não se pude-
ram fazer de forma tradicional devido à Covid-19, a Junta arranjou uma solução 
para conseguir levar até às casas dos pontenses a alegria dos santos populares.

Um camião preparado para o efei-
to, circulou na noite de 23 de Junho 
e durante a tarde de 24 pelas ruas 
de S. João de Ponte. Animação foi 
a palavra de ordem que ficou a car-
go de vários artistas entre os quais 
destacamos o Grupo Enlace, Jorge 
Amado, José Alberto Reis, Show On, 
Ruizinho do Acordeão, Helder Bap-
tista, Trio Os Boémios, Liliana Olivei-
ra e os Coração Minhoto e Carlos 
Ribeiro. Também vários elementos 
da Junta de freguesia juntamente 
com um grupo de artistas animaram 
os festejos em cima do trio eléctrico 
com dança e saudações a quem os 
via através das janelas de casa. 

A apresentação esteve ao cuidado 
dos conhecidos António Pereira e 
João Mesquita que ajudaram a que 
a festa ficasse completa.
Dois dias em que imperou a boa dis-
posição pelas artérias da Vila. No 
final desta sétima edição da Festa 
de S. João depois de uma década 
de interregno, Sérgio Castro Rocha 
agradeceu o carinho dos populares 
e prometeu que para o ano a festa 
será ainda maior. Uma iniciativa da 
junta de freguesia de Ponte porque 
Ponte Não Pára!
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Em tempo de pandemia, a Assembleia de Freguesia de     
Ponte voltou a distinguir personalidades e entidades

Devido à pandemia, e seguindo todas as 
recomendações da DGS, foi perante um nú-
mero limitado de pessoas que este ano a 
Vila de Ponte para além da inauguração da 
requalificação do Edifício Sede da Junta de 
Freguesia de Ponte, teve também o privilé-
gio de distinguir em Sessão Solene, com a 
“Chave da Vila de Ponte” e o título de Cida-
dão Honorário da Vila de Ponte o Dr. Domin-
gos Bragança, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Guimarães, bem como entregar a 
medalha de Honra aos Ex-Combatentes da 
Guerra de Ultramar, a medalha de mérito, no 
Grau de ouro, ao Prof. Armando Evangelista, 
e ao Prof. Filipe Freitas e a medalha de ser-
viços distintos, no Grau de Ouro, ao Grupo 
Folclórico da Vila de Ponte, e ao Grupo Pe-
trotec, reconhecendo-se assim publicamen-
te o esforço, a dedicação e o empenho, des-
tas personalidades e entidades. A sessão 
solene contou com a presença, entre outros, 
do Presidente do Município de Guimarães, 

Dr. Domingos Bragança, do Presidente da 
Assembleia Municipal, Dr. José João Torri-
nha, do pároco de Ponte, Marc Monteiro, e 
foi abrilhantada com a atuação musical dos 
“TetrAcord´ Ensemble.” A comemoração 
anual deste dia, foi também o momento ide-
al para recordarmos todos aqueles que ao 
longo da nossa história, em contextos dis-
tintos, contribuíram a seu modo, para que 
esta Vila se tenha tornado notável pelas 
suas qualidades a nível concelhio e não só. 
A grandeza de Ponte e dos Pontenses foi 
alcançada através da riqueza da sua história, 
que não esquecemos, da sua cultura e das 
suas gentes, história essa que contou com a 
ação, dedicação e vontade de um povo com 
garra, que fomos, que somos, e que continu-
aremos a ser. Por isso o longo caminho per-
corrido levou à construção de uma vila com 
história, atual e sempre de olhos postos no 
futuro constitui o nosso maior legado para 
as próximas gerações.

26º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO 
DE PONTE A VILA

AAssembleia de Freguesia de Ponte, reuniu no passado dia 21 de junho (dia da Vila), pelas 
21h00, no Edifício-Sede da Junta de freguesia, em sessão solene de comemoração do 
260 aniversário da elevação de Ponte à categoria de Vila. Este ato solene, contou com a 

distinção de individualidades e entidades, que por razões e factos justificam tal diferenciação. 
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Depois do reconhecimento atri-
buído em 2017 e 2019 à Vila 
de Ponte como uma das pri-

meiras Eco-Freguesias XXI em Portu-
gal, este ano e com uma pontuação de 
80.54%, Ponte obteve pela terceira vez 
consecutiva essa distinção nacional, 
recebendo o Galardão Eco-Freguesia 
XXI atribuído pela ABAE. Esta distinção 
realizou-se no dia de ontem, 21 de ju-
nho, numa cerimónia que decorreu em 
Pombal. O galardão Eco-Freguesia XXI, 
atribuído pela ABAE, distingue as fre-
guesias concorrentes no âmbito social, 
económico e ambiental, pelas boas prá-
ticas desenvolvidas em 2020. Projetos 
como “Junta Amiga” e “Horto da Briga-
da Verde de Ponte” foram destacados 
como projetos exemplares. Além de 
Ponte, mais freguesias do concelho de 
Guimarães foram distinguidas com o tí-
tulo ambiental, o que reforça o caminho 
da sustentabilidade ambiental defendi-
do por Domingos Bragança, Presidente 
do Município de Guimarães para o con-
celho.

PELA TERCEIRA VEZ CONSECU-
TIVA A VILA DE PONTE FOI RE-
CONHECIDA COM PRÉMIO NA-
CIONAL AMBIENTAL

PONTE DISTINGUIDA COM PRÉMIO NACIONAL
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Cerca de 400 crianças do Centro Esco-
lar de Ponte participaram numa sessão 
totalmente dedicada aos mais peque-
nos, num ano marcado pela pandemia 
da Covid-19.

A este respeito, foi lançado um livro 
com o título “A PANDEMIA NA VIDA 
DE UMA CRIANÇA”, da autoria de Ma-
nuel Duarte e com ilustração de Cidá-
lia Silva, retratando a perspetiva das 
crianças sobre “uma pandemia que 
veio afetar todo o mundo”.

A entrega deste livro às crianças de-
correu com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Guimarães, 
Domingos Bragança, do Presidente da 
Junta da Vila de Ponte, Sérgio Castro 
Rocha, do Diretor do Agrupamento, 
Artur Monteiro, e do Autor do Livro, 
Manuel Duarte

O Dia Mundial da Criança foi as-
sinalado na Vila de Ponte com 
a realização de atividades que 

decorreram durante a manhã desta 
terça-feira, 01 de junho, no Parque de 
Lazer da Ínsua.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
ASSINALADO EM PONTE COM 
OFERTA DE LIVRO INFAN-
TIL DA AUTORIA DO MANUEL 
DUARTE, AOS ALUNOS DO 
CENTRO ESCOLAR

dia mundial da criança na vila de ponte
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Com a chegada do verão, são muitas as famílias que 
viajam com os animais de estimação nos seus carros, 
mas muitas das vezes os animais vão com a cabeça 
fora da janela. Além de não ser a forma mais segura 
de transportar um animal, constitui uma infração ao 
Código da Estrada, com multas que podem ir dos 60 
aos 600 euros. Conheça sete dicas para transportar 
animais de forma segura numa viagem de carro:

Os animais mais pequenos requerem medidas dife-
rentes, como caixa transportadora ou cinto de segu-
rança específico. “Devem ser colocadas nos bancos traseiros 
ou na mala do carro, desde que lhe seja retirada a prateleira. No 
caso dos gatos, que não gostam de sair da rotina e se assustam 
facilmente com ruídos, a melhor solução é a transportadora – po-
dendo ainda cobri-la com um pano, para melhor proteção.”

No caso dos animais de maior porte, a mala sem pra-
teleira é a melhor opção. “Pode optar por usar um cinto de 
segurança especial ou uma transportadora de tamanho adequa-
do. Caso prefira levá-lo solto na mala, é aconselhável usar uma 
grelha divisória, colocada entre a mala e os bancos traseiros”

Os animais são muito sensíveis à temperatura, espe-
cialmente quando está calor. Desta forma, é vital que 
os donos mantenham o carro sempre fresco. O ar 
condicionado é a melhor solução.

As paragens são essenciais, especialmente em via-
gens prolongadas: os donos devem deixar os animais 
passear durante algum tempo e dar-lhes oportunida-
de de fazer as necessidades

É indispensável verificar também se está em dia, o 
registo do animal e o boletim de vacinas, bem como 
ter em conta a alimentação, recomendando-se uma 
quantidade menor do que o habitual de ração.

rubrica 
animal

ANIMAIS DE PEQUENO PORTE

ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

TEMPERATURA E VENTILAÇÃO

PARAGENS E HIGIENE

DOCUMENTAÇÃO E VETERINÁRIO

O passeio de BTT, realizado pela arcap entre a Torre 
(Serra da Estrela) e a #viladeponte , no dias 24, 25, 26 e 
27 de junho, teve como momento alto a receção casual 
do Presidente da CIMDOURO e do Município de Sernan-
celhe, Carlos Silva Santiago, que juntamente com a sua 
equipa dirigiram ao grupo, palavras de fortalecimento 
intercultural na perspectiva de um reencontro na conso-
lidação de sinergias culturais, desportivas e gastronómi-
cas, já no próximo mês de Outubro.

btt da arcap na rota 
da castanha

VIAGENS DE CARRO COM ANIMAIS SOLTOS OU 
COM A CABEÇA NA JANELA IMPLICA MULTA
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São João de Ponte,
Meu lindo torrão natal,

És a aldeia mais risonha
Do jardim de Portugal!

Às tuas belas casinhas,
Tão branquinhas, cor de neve…

O Ave canta gracinhas,
Mui mansinhas,

Ao de leve…

Oh meu lindo S. João,
Que dás a quem te vem ver?
- Poesia de campos verdes,

Afetos de bem querer…

Ó meu lindo S. João,
Que dás a quem te quer ver?

- Bom terreiro p’ra dançar,
Água fresca p’ra beber…

- Aldeia de S. João,
Ao longe parece vila;

Tem um cravo na entrada,
Uma rosa na saída!...

HINO DE S. JOÃO DE PONTE - guimarães
PONTE: UMA HISTÓRIA COM DOIS MIL ANOS
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RUA DO CAMPO NOVO COM NOVO 
CONJUNTO DE MOLOKS
A Junta de Freguesia de Ponte informa a população 
em geral que nos mês de julho estarão disponíveis 
para utilização o conjunto de moloks (resíduos indife-
renciados e Eco-Pontos) colocados na Rua do Campo 
Novo. Estes moloks tem como finalidade remover os 
contentores localizados junto ao Bolama Supermerca-
dos possibilitanto por via disso uma maior salubridade 
urbana do local.

COLOCAÇÃO DE NOVOS
ESPELHOS PARABÓLICOS

Num trabalho contínuo a Junta de freguesia de Ponte 
tem envidado esforços com o Município de Guimarães 
na substituição  ou colocação de novos espelhos para-
bólicos. Este mês foi colocado um novo espelho na rua 
António Pereira possibilitanto com isso uma maior se-

gurança para moradores e automobilistas. No próximo 
mês serão substituídos ou colocados de novo, outros 

espelhos parabólicos  

MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE 
LAZER DE PONTE 
A manutenção do Parque de Lazer da Ínsua e do Par-
que de Lazer de Ponte é uma competência delegada 
pela Câmara Municipal de Guimarães à Junta de Ponte 
desde o ano de 2018. Esta competência tem possibi-
litado à Junta de Freguesia de Ponte ter constante-
mente os parques cuidados. No entanto apelamos à 
população que sejam “agentes fiscalizadores“ sobre 
todos os equipamentos aí existentes. 

HIGIENE URBANA: LAVAGEM DE PAS-
SEIOS/PRAÇAS DO ESPAÇO PÚBLICO 
Em articulação com o Município a Junta de Ponte tem 

vindo ao longo das últimas semanas a proceder à 
limpeza/lavagem de passeios e praças localizadas no 
espaço público. Este mês foi limpa a Urbanização do 

Rio, bem como o monumento dos Ex-Combatentes da 
Guerra de Ultramar, sito no entroncamento da Estrada 
Nacional 101 com a Rua Francisco José Ribeiro. Outros 
arruamentos irão ser contemplanos com este serviço.   

MANUTENÇÃO DO PARQUE              
INFANTIL DA ÍNSUA
A Junta de Ponte num trabalho contínuo, tem envi-
dado esforços no que respeita à manutenção, con-
servação e renovação dos equipamentos públicos 
existentes na Vila de Ponte. Os trabalhos incluíram a 
manutenção de todos os equipamentos infantis, onde 
foram substituídas diversas peças e requalificados a 
nível de madeiras e pinturas. Assim continuaremos! 
Por uma Vila ainda mais bonita, cuidada, e apelativa.
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A minha bela e amada Vila
Este mês foi dos santos
O mais popular e brincalhão
o nosso padroeiro é de encantos

Dizem que lá no céu
Muito orgulho tem João
Ao ver a nossa terra
Em tamanha agitação

Parabéns da elevação a vila
Já vão 26 anos com glória
Continuamos a condecorar
E também fizemos história

O nosso Presidente da Câmara
Recebeu a Chave da Vila
O desporto foi reconhecido
E a força do trabalho que não vacila

Condecoramos heróis de guerra
Os Ex-Combatentes do Ultramar
E também o nosso rancho
Foi agraciado por tão belo dançar

As festas em sua honra
Foram o orgulho de João
Um camião cheio de luz levou
A alegria da vila em comemoração

De folia e grande gratidão
Todos se regosijaram
Tanta luz, cor e música
E os pontenses adoraram

Mais há ainda por vir
Há muita água na nossa fonte
Como o nosso lema diz
Não pára a nossa Vila de Ponte

O Cantinho do Poeta

Use este espaço para 
mostrar a sua poesia 

envie o seu poema para 

geral@jfponte.pt 

João Oliveira
poema da autoria de

“O orgulho           
do nosso S. João”

NOTA DE PESAR DA
 “PARTIDA” DO NENO

EB2,3 DE PONTE 
MATEMÁTICA-ATIVIDADE

A Junta de Freguesia de Ponte 
vem manifestar publicamente 

o mais profundo pesar pelo 
falecimento do vimaranense 

Neno. Neste momento de luto, 
importa reforçar a ideia de que 
partiu alguém que nunca dizia 

que não quando solicitado 
para ajudar o próximo! Deixará 
lembranças que perpetuarão a 
sua memória junto dos Ponten-
ses. À família e amigos, a Junta 

de Freguesia de Ponte deixa 
as suas sentidas condolências, 

neste momento de profunda 
tristeza e pesar.

O grupo disciplinar de Matemática 
do 20 ciclo, realizou ao longo do 
ano letivo, a atividade “Descobre o 
número”.
Com esta atividade, os alunos desen-
volveram o raciocínio, a motivação e 
entusiasmo pela disciplina.
Foi notório o fortalecimento de vá-
rias competências, nomeadamente, 
o cálculo mental.
Com o objetivo de valorizar o es-
forço e estimular a confiança em si 
mesmo, parabenizamos os melhores 
alunos de cada turma, com um sim-
bólico certificado juntamente com a 
oferta de um livro.
Bom trabalho!

MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE

OPORTUNIDADE PARA VOLUNTARIADO

QUERES SER
VOLUNTÁRIO?

AJUDA-NOS A AJUDAR!PONTE

“DESCOBRE O NÚMERO”


