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Editorial 

EDITORIAL 

0 exerdcio das func;:6es autarquicas obriga-nos anualmente a apre
sentac;:ao de varies documentos que, por forc;:a de lei, devem ser 
apreciados e aprovados em sede propria, com especial destaque para 
dois documentos fundamentais que carecem imperiosamente da 
apreciac;:ao e votac;ao pel a Assembleia Municipal. 

Refrro-me ao Orc;amento e as Opc;6es do Plano e a Prestac;ao de 
Contas que, dentro dos prazos I ega is, sao apresentados todos OS 

a nos para que a transparencia, a divulgac;:ao publicae o direito de 
oposic;:ao, de entre outras acc;:6es, sejam uma realidade no contexte 
da democracia e da Constituic;:ao, devidamente reconhecidas pelos 
portugueses. 

Consideramos, contudo, que devemos dirigir-nos aos nossos conci
dadaos de uma forma mais simples no senti do de prestarmos contas 
e apresentarmos aquilo que realizamos, o que estamos a efectivar 
e, acima, de tudo, o que pretendemos executar a breve trecho, dis
pensando relat6rios morosos, complexes e extremamente tecnicos, 
sobretudo no que respeita aos mapas contabilfsticos que os mencio
nados encerram. 

Temos vindo a divulgar de muitas formas as nossas acc;:6es e chega
mos aos Munfcipes de variadas maneiras, quer por infomails ou pel as 
agendas culturais, quer pelas notfcias nos jornais, difundidas diaria
mente a partir dos servic;os de comunicac;ao da autarquia ou pel as 
mais vanguardistas soluc;6es que as opc;6es electr6nicas possibilitam 
nos dias que correm, sem nunca esquecer o importante contacto 
directo que fazemos questao de concretizar com todos os Limianos. 

Saude-se, pelo exposto, o regresso da publicac;ao Ponte de Lima: 
Boletim Municipal como um complemento as diversifrcadas pontes 
de comunicac;:ao existentes, uma vez que consideramos que a apre
sentac;ao do nosso trabalho e primordial para uma cor recta analise da 
nossa actuac;:ao como autarcas. 

Um abrac;o amigo do 

Victor Mendes 

Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 
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PRES I DENTE DA REPUBLICA 
NAS FEIRAS NOVAS 

As Feiras Novas sao todos os 
anos, por si s6, urn acontecimen
to assinalavel para toda a comu
nidade limiana e para aqueles 
que, nesses dias, se dignam 
vi sitar esta antiqufssima vii a 
deitada sobre o rio Lima. Mas 
quando a Festa recebe como 
convidado especial o Presidente 
da Republica Portuguesa, como 
sucedeu no a no de 2016, enUio 
o memento nao pode deixar de 
1igurar nos ana is da hist6ria mais 
recente da vii a. 

0 Professor Marcelo Rebelo de 
Sousa veio associar-se as nossas 
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mais genufnas festas e tradi~6es 
e nao o podia fazer de outro 
modo senao assistindo, na tarde 
de sabado, ao Cortejo Etnogra1i
co, que e 0 grande reposit6rio 
dos nossos costumes e do nosso 
folclore, em forma de levee ani
made des1ile pel as ruas. 

As nossas freguesias iam seguin
do, uma a uma, parando depois 
junto a tribuna para trocar uma 
mensagem ou uma recorda~ao 
como mais alto representante 
da Na~ao. Antes do Cortejo, ao 
infcio da tarde, ja o Presidente 
levara urn banho de multidao, 

entre a fonte da vii a e a Avenida 
Antonio Feij6, e descerrara, ao 
1im da manha, a placa de inau
gura~ao do Centro de lnter
preta~ao da Hist6ria Militar de 
Ponte de Lima. 



II 

0 Professor 
Marcelo Rebelo de 
Sousa veio asso-. ' c1ar-se as nossas 
festas e tradic;oes 
assistindo, ( ... ), ao 
Cortejo Etnografi
co ( ... ) 

II 

Foto: Ponte da Barca TV 
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CULTURA 

REDE MUSEOLOGICA 
IIIII 

CENTRO DE INTERPRET A AO 
~ 

DA HISTORIA MILITAR 

Enquadrado na estrategia 
municipal de promoc;:ao de uma 
rede de equipamentos de vo
cac;:ao cultural e turfstica, de pro
moc;:ao dos recursos end6genos 
e do patrim6nio hist6rico local, 
foi inaugurado, a 10 de setembro 
de 2016, na presenc;:a do Senhor 
Presidente da Republica, Prof. 
Marcelo Rebelo de Sousa, o Cen
tro de lnterpretac;:ao da Hist6ria 
Militar de Ponte de Lima, ins
talado no ediffcio do Pac;:o do 
Marques. 

Trata-se de um novo espac;:o 
museol6gico, interativo, criado 
na sequencia de um protocolo 
de colaborac;:ao assinado en-
tre o Municipio de Ponte de 
Lima eo Exercito Portugues. 0 
programa expositivo, reflexo 
de um discurso museol6gico 
simultaneamente rigoroso e 
atraente, com recurso tambem 
as novas tecnologias, incorpora 
um vasto con junto de materia is, 
desde replicas, maquetes 3D, 
documentos graficos, repro
duc;:6es fotograficas, assim como 
algumas pec;:as originais cedidas 
por instituic;:6es e particulares. 
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Pretende contar, numa abor
dagem ao Iongo do tempo, os 
principais epis6dios de natureza 
militar que se sucederam nesta 
vila hist6rica, bem como no terri
t6rio circundante. A travessia do 
Rio Lethes pelas legi6es romanas 
comandadas por Decimo Junio 
Bruto, a tomada da vii a por 

"Trata-se de urn novo 
espa~o museol6gico, 
interativo( ... )" 

D. Joao I, a passagem das tropas 
napole6nicas na Segunda ln
vasao Francesa, a instalac;:ao do 
Batalhao de Cac;:adores 12 no 
antigo Hospital Militar deS. Joao 
de Deus, entre outros, sao bem 
elucidativos dos pergaminhos 
militares desta Terra. 

Alem destes acontecimentos 
belicos, que tiveram Ponte de 
Lima como palco, sao tambem 
relembradas figuras mil ita res 
natura is de Ponte de Lima, ou 
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que com este meio tiveram 
fortes ligac;:6es, mas que ao Iongo 
da Hist6ria se dist inguiram 
noutros cenckios de guerra e 
ate em altas func;:6es militares e 
diplomaticas. 

Desta forma, a preocupac;:ao 
central deste Centro de lnter
pretac;:ao e 0 conhecimento da 
hist6ria local, dos seus lugares, 
suas gentes e protagonistas, 
procurando perpetuar mem6ri
as de factos hist6rico-militares 
relevantes e consciencia lizar 
as populac;:6es de hoje para a 
importancia desses epis6dios, 
bern como a necessidade de se 
envolverem efetivamente e afe
tivamente num projeto que e de 
todos os limianos e que engloba 
todo o territ6rio do concelho. 

0 Municipio de Ponte de Lima 
investiu 300 mil euros neste pro
jete, coflnanciado pelo program a 
PRODER. Por sua vez, o Exercito 
Portugues disponibi lizou algu
mas pec;:as do Museu Militar de 
Lis boa. 

Este novo nucleo museo-
16gico estara aberto ao pu
blico de ter~a-feira ao do
mingo, das 10h00 as 12h30 
e das 14h00 as 18h00. A 
tarifa geral e de 1 €, sendo a 
entrada gratuita para todos 
os menores de 12 a nos. 

• 



-REDE MUSEOLOGICA - PROJETO REGIONAL 

-
CENTRO DE INTERPRET A AO E 

-
PROM AO DO VINHO VERDE 

Fruto de uma parceria estabele
cida entre o Municipio de Ponte 

de Lima e a Comissao da Regiao 
de Viticu ltura dos Vinhos Verdes 
- CVRW, nasceu o Centro de 

I nterpreta~ao e Promo~ao do 
Vinho Verde, insta l adona Casa 
Torreada dos Barbosa Aranha, 

ed if fcio hist6rico classificado 
como lm6vel de Interesse Pu
bl ico, um novo espa~o que tem 
como principal missao promover 
um produto de excelencia do 
concelho e um dos mais em

blematicos produtos nacionais, 
contribuindo para a promo~ao 
do enoturismo como atividade 
estrategica da regiao. 
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Este projeto de dimensao 
regional apresenta-se como 

uma estrutura abrangente que 
incorpora elementos alusivos 
a diversidade e identidade das 
nove sub-regi6es em que atu
almente se subdivide a Regiao 
Demarcada dos Vinhos Verdes, 

na perspetiva da promo~ao do 
vinho e divulga~ao do patrim6-

nio vitivinfcola. 

A inaugura~ao oficial contou 
com a presen~a do Senhor 
Primeiro-Ministro, Antonio Cos

ta, numa cerim6nia integrada no 
programa oficial das comemo
ra~6es do Dia de Ponte de Lima, 

em 2016, quando se cumpriam 
891 a nos sobre a outorga da 

Car ta de Foral por Dona Teresa. 

0 conceito subjacente a expo
si~ao permanente aponta para 
uma rela~ao estreita entre os 

objetos eo espa~o. Tratando-se 

II 

{ ... } tern como pri n
cipal missao pro
mover urn produto 
de excelencia { ... } 

'' 



a Casa Torreada dos Barbosa 
Aranha de um solar urbano, 
pautado pel a ausencia de ad ega 
e de anexos agrfcolas, podemos 
aflrmar que os objetos associ a
dos a produc;:ao do vinho nao 
viveram nunca nesta casa. A de
tec;:ao desta nao relac;:ao leva-nos 
a ideia do aprisionamento das 
pec;:as. 0 desenho da exposic;:ao 
reflete isso mesmo: as pec;:as es
tao presas dentro de nucleos de 
madeira. 0 desenho dos nucleos 
recria alguns elementos que 
encontramos no mundo agricola, 
como as escadas e as latadas. 
Assim, caminhamos ao Iongo 
do percurso expositivo debaixo 

CULTURA 
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CULTURA 

de uma estrutura de madeira, 
elemento principal que remete 
para o material mais usado na 
prodU<;ao do vinho e no fabrico 
das ferramentas e pe<;as ligadas 
a esta atividade. 

Os temas sao essencialmente 
tres. 0 primeiro debru<;a-se 
sobre a hist6ria do Vinho Verde 
ao Iongo dos tempos, inserida 
na primeira sala com recurso a 
equipamento interativo, desafi
ando o visitante a descobrir mais 
sobre a Regiao. 0 segundo a bor
da todo o processo de produ<;ao 
do vinho, desde a planta<;ao 
das vi des ate ao trans porte do 
vinho e sua comercializa<;ao. Por 
ultimo, na terceira sala, e dado 
especial enfoque a certifica<;ao 
e promo<;ao, demonstrando a 
importancia da Regiao Demarca
da e dos organismos reguladores 
para que a qualidade deste pro-
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duto seja hoje largamente reco
nhecida a nfvel internacional. 

0 circuito expositivo passa ainda 
pelo audit6rio, on de pode ser 
visualizado um filme sobre o pa
trim6nio material da Regiao dos 
Vinhos Verdes, terminando na 

Sal a de Provas, area de degus
ta<;ao, dedicada a promo<;ao do 
vinho. 

Neste espa<;o estao disponfveis 
varies nfveis de informa<;ao, 
desde as castas da Regiao ate 
aos produtores/engarrafadores 



"0 primeiro debru~a
-se sobre a hist6ria do 
Vinho Verde( ... ), se
gundo aborda todo o 
processo de produ~ao 
( ... ) na terceira sala, e 
dado especial enfo
que a certifica~ao e 
promo~ao ( ... ) 

parceiros do projeto. Podem 
ser provados varios vinhos com 
pre<;ario especial e adquiridas 
lembran<;as alusivas ao vinho 
Verde. Os produtores/engarra
fadores da Regiao dos Vinhos 
Verdes podem ser parceiros do 
projeto candidatando-se anual
mente com os seus vinhos, que 
passarao pelo Co mite de Prova e 
serao disponibilizados ao publico. 

Com um investimento total 
superior a um milhao e seiscen
tos mil euros, este projeto foi 
enquadrado em duas candidatu
ras: Enoturismo II do PROVER 
Minho IN (Estrategias para a 
Eficiencia Coletiva), em parceria 
com a Comissao de Viticultura 
da Regiao dos Vinhos Verdes, e 
Projeto "CI P do Vinho Verde", 
ambos Financiados pelo ON2 -
0 Novo Norte, FEDER, com taxa 
de comparticipa<;ao de 70% e 
85%, respetivamente. VI 

0 Cl PW funciona de ter~a 
a domingo, entre as 10h00 
eas 12h30 e das 14hOO ~s 

18 horas. 

Para mais informa<;6es con
tacte atraves do telefefone 
258 900426 ou pelo email 
geral@ci pvv.pt 

r;J • • '-· 
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CULTURA 

DINAMICA CULTURAL 
-EXPOS I OES 

Uma das atividades que melhor 
revel am a dinamica cultural de 
uma autarquia e sem duvida as 
exposi~6es que ela promove. 
Provide de uma alargada rede 
de espa~os e institu i~6es que 
norteiam a sua a~ao pelos 
imperatives da salvaguarda e 
da divulga~ao do patrim6nio 
hist6rico e artfstico, o Municipio 
tern apostado nas exposi~6es 
temporc:kias dirigidas quer ao 
publico escolar quer ao publico 
em geral, composto este ultimo 
pelos residentes no concelho e 
pelos inumeros visitantes que, 
num movimento imparavel, acor
rem a Ponte de Lima. 

0 Museu dos Terceiros continua 
a sua dedica~ao ao patrim6-
nio religiose concelhio, tendo 
organizado nos ultimos a nos 
duas exposi~6es mais centrad as 
no acervo sacro das freguesias, 
uma con junta sobre Vitorino dos 
Piaes e Navi6 e outra consagra
da aS. Joao da Ribeira, e duas 
outras de cariz mais tematico: 
a primeira intitulada Mater 
Dolorosa, que reuniu algumas 
das mais bel as representa~6es 
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de Nossa Senhora que se pod em 
apreciar no nosso territ6rio, 
e uma segunda consagrada ao 
Convento de Vale de Pereiras, no 
a no de 2015, em que se cumpria 
meio milenio sobre a transfor
ma~ao daquela casa franciscana 
num mosteiro habitado por uma 
comunidade religiosa feminina. 
Ja em 2016 foi dado a conhecer 
ao publico algum do esp61io 

pict6rico do museu usual mente 
guardado nas reservas: Hd Pin
turas para Restaurar. 

"0 Museu dos Ter
ceiros continua a sua 
dedica~ao ao patri
m6nio religiose con
celhio ( ... )" 



MUSEU 
00 SRI NQU£00 
PORTUGU£S 

0 Museu do Brinquedo Portu
gues, fie I aos seus prop6sitos e 
a natureza das suas cole<;6es e 
tematicas, mostrou Brinquedos 
Generosos, varias centenas de 
pe<;as doadas a esta institui<;ao 
museol6gica e que contribuiram 
indubitavelmente para o enri
quecimento do seu esp61io. Ja 
em 2015 os visitantes puderam 
observar Mascaras de Carnaval, 
Desanos-Encontro Nacional de 
Tocadores de Concertina e Can-

tadores ao Desano, assim como 
Brincan~ar- Jogos e Tradi~oes, 
que se prolongou em 2016, uma 
viagem aos divertimentos e as 
atividades ludicas que povoaram 
a meninice de muitos de n6s. 

0 Arquivo Municipal e a Biblio
teca Municipal organizaram 
exposi<;6es mais de indole docu
mental, mas abordando igual
mente temas com uma signiflca
tiva incidencia locale regional, 
procurando valorizar sempre o 

CULlTURA 

papel de relevantes flguras limia
nas, seja no dominic da polftica e 
da sociedade, seja no ambito da 
cultura e da literatura. 

No ediffcio do Arquivo Municipal 
estiveram patentes exposi<;6es 
sobre o Conse/heiro Pinto Osorio 
(1842-1920), Os Limianos na 
Grande Guerra: Centendrio da I 
Guerra Mundial, bern como Ponte 
de Lima: a Noite pelo Dia: Uma 
Hist6ria Feita de Luz, ou ainda Fei
ras Novas: 190 a nos (1826-2016). 
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250 
anosm~~ 

I \ f'fl-. t~ \1 1 
~----

A Biblioteca Municipal mani
festou-se como um espa<;o de 
homenagem por excelencia a 
personalidades de destaque 
na nossa vida cultura l: Doutor 
Antonio de Padua: 1/ustre Limi
ano (1869-1914); Amelia Janny: 
Celebre Poetisa; Ator Tarquinio 
Vieira: Um Limiano no Teatro e no 
Cinema; Manuel Lima Bezerra: Um 
Precursor Limiano da Medicina e 
das Obras Regionais em Portugal; 
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A Arte do Desenho pela Mao do 
Limiano Justina Valente; Padre 
Manuel Dias: Evoca~ao e Tributo; 
Doutor Feliciano Guimaraes: 
Um 1/ustre Limiano na Medicina, 
no Ensino e nas Artes; Cardeal 
Sara iva: Mem6rias Evocativas. A 
estas exposi<;oes acrescenta-se, 
com relevo, a dedicada aos 50 
Anos do Cortejo Etnogrd(lco de 
Ponte de Lima: Vivencias de Uma 
Cultura Popular. 

"A Torre da Cadeia 
tern sido 0 cenario de 
multiplas exibi~oes, 
( ... } consagradas a 
artistas plasticos e 
fot6grafos contem
poraneos." 

A Torre da Cadeia tem sido o 
cemkio de multi pi as exibi<;oes, 
quase sempre consagradas a 
artistas plasticos e fot6grafos 
contemporaneos. Com a devida 
venia a todos eles, gostarfamos 
apenas de registar, com letras 
bem gravadas, duas exposi<;oes 
que, pelos sentimentos de 
nostalgia e como<;ao, enquanto 
homenagem a um espa<;o e 
as suas vivencias e homenagem 
a um artista e a sua obra, causa
ram grande impacto na comuni
dade limiana: 0 Fim da Clausura: 
Os Ultimos Anos de Funcionamen
to da Cadeia Velha de Ponte de 
Lima e Ze Mica me. A Vida e a 
Obra do Artista Limiano: Escultura 
e Fotogra(la. 



-PATRIMONIO CULTURAL 

0 empenho do Municipio na 
divulga~ao e perpetua~ao do 
patrim6nio cultural, material ou 
imaterial, tern vindo constan
temente, ao Iongo dos ultimos 
a nos, a encontrar reflexo numa 
polftica editorial bem definida, 
que privilegia a va loriza~ao da 
hist6ria e do seu conhecimento, 
atraves de uma aten~ao focada 
nos aspetos mais relevantes para 
o forjar da identidade do nosso 
territ6rio e do nosso povo. 

RIO LIMA 
t-ie m6rias de 
tJm riO m(lico 

E ta lvez nao haja elemento que, 
como o rio Lima, mais tenha 
contribufdo para a forma~ao do 
nosso carater, para mol dar-nos 
como pessoas e territ6rio. Foi 
esta a ideia que guiou a for
ma~ao do livro Rio Lima: Mem6ri
as de Um Rio Mftico, coordenado 
por Carlos Brochado de Almeida 
e que contou com a colabora~ao 
de uma vasta equipa de investi
gadores e colaboradores. 

Est a obra em do is volumes, apre
sentada ao publico no Teatro 
Diogo Bernardes, a 4 de Mar~o 
de 2015, no simb61ico Dia de 
Ponte de Lima, evoca a presen~a 
milenar dessa majestosa linha de 
agua que nasce em solo gal ego e 
vai morrer ao oceano AW!ntico. 
Os ecos do seu nome antigo, 
conhecido ja dos rom a nos, as 
lend as a ele associadas, as fainas 
humanas que se desenvolveram 
em seu torno, as embarca~6es 
que o percorreram, os povos 
que junto das suas margens se 
fixaram, produzindo artefactos e 
civi liza~ao, a biodiversidade por 
si gerada, os problemas rei a-

PUBLICAtOES 

tivos a sua navegabilidade, as 
inunda~6es, tudo isto perpassa 
nesta obra de referenda, sem 
esquecer a propria paisagem, 
profunda mente humanizada, 
que o rio ajudou a criar, 

Consciente de que os conteudos 
e as mensagens subjacentes 
em atividades temporarias sao 
vftimas face is do tempo que tudo 
devora e submete ao esqueci
mento, o Municipio de Ponte de 
Lima tem vindo a apostar na 
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PUBLICACOES 

ed i~ao de catalogos de ex
posi~6es, (mica mane ira de pe
renizar tao importantes iniciati
vas cultura is. Constitu i exemplo 
disto a publica~ao do catalogo 
intitulado Maes Pequeninas, 
reflexo da exposi~ao temporaria 

• como mesmo nome orgamza-
da pelo Museu do Brinquedo 
Portuguese patente ao publico 
ainda durante a segunda metade 
de 2013. 

0 livro, com textos de Sandra 
Rodrigues, e uma excelente 
viagem ao mundo das bonecas e 
apresenta ao leiter, distribuidas 
por diversos temas, as pe~as que 
integra ram a exposi~ao, com 
descri~ao de cad a uma del as e 
i nforma~ao tecnica que ajuda a 
identificar com maior rigor todo 
esse notavel esp61io, em tempos 
presen~a constante no nosso 
quotidiano de crian~as e hoje 
objetos de colecionismo, dig nos 
de figurarem nos museus, convo
cando para junto de n6s, nova
mente, o imaginario de outrora. 

14 I BOLEIIM MUNICIPAL 

Todos os a nos, desde o seu 
primeiro memento, o Festival 
lnternacional de Jardins, evento 
ja de notavel proje~ao interna
cional, tem dado a luz um novo 
fi lho, que e tratado com todo 
o desvelo e cuidado. Falamos 
do seu livro ou catalogo, e bem 
merece toda a aten~ao poise 
esta "descendencia" que vai 
eternizar a essencia de um Festi
val feito de jardins efemeros. 

Os anos de 2014,2015 e 2016, 
marcados pelo 10.0, 11.0 e 12.0 

Festivallnternacional de Jardins, 
subordinados aos temas Jardins 
em Festa, A Agua nos Jardins e Jar
dins do Conhecimento, nao foram 

-exce~oes. 

Com textos de Ovidio de Sousa 
Vieira, que tambem coordenou 
a edi~ao juntamente com Eva 
Barbosa, e fotografia de Aman
dio de Sousa Vieira, constituem 



magnificos registos e apre
senta<;6es dos tres eventos. Jar
dins em Festa inicia com um olhar 
introdut6rio as nossas festas e 
tradi<;6es. A Agua no Jardim abre 
com um ensaio sobre a presen<;a 
da agua na civiliza<;ao e na 
hist6ria e sobre os ecos que este 
importante elemento natural 
tem deixado na obra de muitos 
escritores e poetas. Jardins do 
Conhecimento precede a uma 
incursao sobre os equipamentos 
de Ponte de Lima associ ados 
a cu ltura e ao saber. Os tres 

catalogos prosseguem com a ja 
habitual narrativa da constru<;ao 
do certame e do seu cenario, 
fechando com a descri<;ao e ilus
tra<;ao detalhada dos diversos 
jardins em exposi<;ao, em que se 
revel a o espirito eo sentimento 
que presidiu a cria<;ao de cad a 
um deles. 

A aposta do Municipio no conhe
cimento da hist6ria local mate
rializou-se na edi<;ao de Top6ni
mos da Vila: Ponte de Lima, um 
aturado estudo de Antonio 

PUBLICAtOES 

TO PQNIM OS PA VILA 

--··--
ANTOSIO ~AJI.80S.\ 

' -·:a ~~'~-M-.;{()(1.1 

Dantas Barbosa sobre a genese 
e evolu<;ao dos nomes com que 
sucessivamente foram sen do ba
tizados os caminhos, ruas, aveni
das e largos do nosso burgo. 

No dominic da literatura infantil, 
e no ambito mais alargado das 
comemora<;6es dos 250 a nos 
sobre o nascimento de Frei Fran
cisco de Sao Luis, assinala-se 
a publica<;ao de Teresa Numa 
Viagem ao Tempo do Cardeal 
Sara iva, que narra, com texto de 
Ana Carneiro e Filipa Lobo e ilus
tra<;6es de Raquel Santos, mais 
uma aventura daquela heroina 
limiana, procurando mostrar aos 
mais novos a vida e obra desta 
ilustre figura, a mais digna de ser 
conhecida em Ponte de Lima. 

' Y®ll®~~ 
~~~~®®~!?® 
~@~@'!~® ...... 
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AMBIENTE 

TURISMO DE NATUREZA 

GRANDE ROTA DE MONTANHA 
TRO 0 DE PONTE DE LIMA 

Ponte de Lima ja esta na Grande 
Rota de Montanha. Trata-se de 
um itinerario de trac;ado Iongo, 
que serve de apoio ao pedes
trianista e simultaneamente 
promove o turismo de natureza, 
abrangendo varias eta pas pelos 
concelhos de Caminha, Ponte de 
Lima, Arcos de Valdevez e Ponte 
da Barca. 

0 troc;o no concelho de Ponte de 
Lima estende-se por aproxima
damente 37,5km, sempre a 
norte do rio Lima, com inicio nas 
faldas da Serra d'Arga e termino 
na Cruz Vermelha, ja na fron-
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teira com Arcos de Valdevez, 
atravessando zonas de mon
tanha em Estoraos, Cabrac;ao, 
Labruja, Rendufe, Labruj6 e Vilar 
do Monte. 

0 percurso, coincidente em 
breves trechos como "Caminho 
de Santiago", a prove ita diversos 
trilhos existentes, desde estra
das florestais e azinhagas rurais 
a caminhos agrfcolas e veredas 
pastoris, alguns de usos antiquis
simos. Constitui uma das melho
res form as para conhecer o 
nosso valioso patrim6nio natural 
e paisagfstico, a faunae a flora, 

sem esquecer as marcas que o 
homem foi deixando como cor
rer dos seculos nestes cenarios 
pitorescos, onde ainda hoje se 
cruzam o lobo eo garrano, e que 
se traduzem numa vasta riqueza 
arquitet6nica de dimensao 
antropol6gica e religiosa. 

"0 tro~o no concelho 
de Ponte de Lima es
tende-se por aproxi
madamente 37,5km, 
sempre a norte do rio 
Lima ( ... )" 



. ""' ------- .. -. ' ..... ---- .-
. -- . . .. ,..,_ , 

j ..u- .:. 

Com este itiner<kio, limpo e 
devidamente sinal izado, e cujo 
trabalho de levantamento e 
reconhecimento no terre no foi 
levado a cabo sob a coordena~ao 
do Municipio de Ponte de Lima, 
valoriza-se tambem o uso social 
dos montes e sensibiliza-se os 
caminhantes para a beleza da 

• nossa pa1sagem e para a ne-
cessidade de preserva~ao do 
equilibrio naturale de antigas 
tradi~6es e costumes. 

'' ( ... ) coincidente 
em breves trechos 
como "Caminho de 
Santiago". 

'' 
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SERVICOS PUBLICOS 

-AMPLIA AO DA ETAR 
DAGEMIEIRA 

Em Ponte de Lima coloca-se a 
seguran<;a, o bem-estar e a quali
dade de vida da popula<;ao como 
as principais obriga<;6es da au
tarquia. Torna-se v ital assegurar 
aos munfcipes servi<;os publicos 
de qualidade e, neste contexte, a 
amplia<;ao da ETAR da Gemieira 
mostrava-se fundamenta l. 

Esta interven<;ao passou pelo 
redimensionamento e reestru
tura<;ao da ETAR, de modo a dar 
uma resposta adequada a rede 
que estava em funcionamento 
e, por outre I ado, tornar pos
slvel o alargamento da rede de 
drenagem de aguas residuais. 
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0 investimento associado a 
esta interven<;ao, no valor de 
610.962,00 euros, foi alvo de 
uma candidatura aprovada no 
ambito do POVT- Programa 
Operacional de Valoriza<;ao 
do Territ6rio, do Quadro de 
Referenda Estrategico Nacional 
(QREN), tendo sido cofmancia
do a 85% pel a Uniao Europeia/ 
Fundo de Coesao. 

A ETAR da Gemieira afluem 
as aguas residuais da rede de 
freguesias da Gandra e de alguns 
lugares das freguesias da Gemi
eira e de Santa Cruz do Lima, 
bem como as aguas residua is 

produzidas no Parque Industrial 
da Gemieira. Os maiores proble
mas registados, que justiflcaram 
esta interven<;ao, prendiam-se 
com a necessidade de garantir 
uma resposta adequada ao 
futuro crescimento do P61o da 
Gemieira e com a amplia<;ao da 
rede de saneamento das fregue
sias envolventes, modernizando 

"( ... ) interven~ao pas
sou pelo redimensio
namento e reestru
tura~ao da ETAR ( ... )" 

-



o proprio sistema e adequan
do-o a urn tratamento eficaz 
das aguas residuais. Assim, o 
principal objetivo desta inter
ven~ao passou por dotar a ETAR 
da Gemieira de uma capacidade 
hidraulica e de tratamento que 
perm ita fazer face aos cauda is e 
cargas futuras. 

A preserva~ao das massas de 
agua, neste caso o rio Lima en
quanta meio recetor, constitu iu 
urn importante ponte a conside
rar. Para alem de fazer parte da 
Rede Natura 2000- Sftio Rio 
Lima, colocava-se a questao da 
saude publica, uma vez que a 
descarga e efetuada a montante 
de duas capta~6es de agua para 
consume humane: a capta~ao de 
S. Joao e a capta~ao de Bertian
dos. Refira-se ainda a elevada 
procura que este curse de agua 

tern nas atividades de recreio e 
lazer, atividades que o Municipio 
apoia e incentiva, defendendo 
a qualidade, a valoriza<;ao e a 
preserva<;ao ambiental deste 
importante recurso. 

Com as obras da ETAR da Ge
mieira, inaugurada a 30 de janei-

rode 2014 pelo Secreta rio de 
Estado do Ambiente, Dr. Paulo 
Lemos, a rede de saneamento 
daquele territ6rio concelhio 
passa a funcionar em pleno, 
aumentando em 3,12% o nfvel 
de atendimento a popula<;ao do 
concelho. 



-

• 

-

• 
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CENTRO CIVICO DE FONTAO 

Dando sequencia a polftica de 
reorganiza<;ao urbanfstica nas 
zonas centra is das freguesias do 
concelho dotadas de espa<;os de 
cariz coletivo e social, o Munici
pio inaugurou oficialmente, a 7 
de agosto de 2016, no dia da fre
guesia, o Centro Cfvico de 
Fontao. 

A proposta de requalifica<;ao 
incidiu na redefini<;ao do Largo 
da lgreja, ponto de encontro da 
popula<;ao e palco de eventos 
festivos, no sentido de criar 
melhores condi<;6es de viven
cia e utiliza<;ao pel a popula<;ao 
e visitantes, propondo-se um 
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consideravel aumento do espa
<;o destinado as pessoas, total
mente acessfvel e livre de barrei
ras arquitet6nicas. 

Pretendeu-se favorecer a circu
la<;ao pedonal eo usufruto does
pa<;o publico, atraves do alarga
mento da principal via de acesso, 
bem como a repavimenta<;ao 
total da area de interven<;ao com 
materiais distintos para dife
renciar os espa<;os de circula<;ao 
pedonal e de estacionamento. 

0 projeto de requalifica<;ao 
incluiu ainda a constru<;ao de 
instala<;6es sanitarias publicas, 

o reordenamento dos lugares 
de estacionamento, a renova<;ao 
parcial da planta<;ao arb6rea, 
a beneficia<;ao da ilumina<;ao 
publicae do mobiliario urbane 
e a coloca<;ao de um parque in
fantil numa zona central da nova 
pra<;a. 

A obra resultou num investi
mento municipal no valor de 
394.555,00 €, acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. 

--



- _, - -- -

'' 
A proposta de 
requalificac;ao 
incidiu na re
definic;ao do Largo 
da lgreja, ponto 
de encontro da 
populac;ao e palco 
de eventos fes
tivos, no senti do 
de criar melhores 
condic;oes de 
vivencia ( ... ) 

,, 
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CASAS MORTUARIAS 

Reconhecendo a importancia 
das casas mortuarias como equi
pamento coletivo das freguesias, 
cuja utiliza<;ao e facultada a toda 
a popula<;ao residente na area 
geografica respetiva, o Munici
pio de Ponte de Lima tem vindo a 
alargar e modernizar significati
vamente a sua rede concelhia. 

Foram varias as freguesias 
dotadas de casas mortuarias 
nestes ultimos a nos. Mantendo 
a proximidade com a igreja eo 

cemiterio local, muitas das novas 
casas mortuarias sao o resulta
do de recupera<;6es parciais e 
de adapta<;6es de ediffcios ja 
existentes mas que perderam as 
fun<;6es anteriores, com proje
tos arquitet6nicos adaptados as 
condi<;6es morfol6gicas doter
rene, de impacto visual reduzido 
e respeitando a integra<;ao com 
o meio envolvente, aproveitando 
a orienta<;ao solar e tentando 
assegurar as condi<;6es termicas 
e acusticas desejaveis, ao m~f!)lO 

- IIY~J -"' \ ~ 

":t"./ 
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tempo que se recorre a tecnicas 
construtivas adequadas e a ma
teria is que tornam dispensaveis 
a utiliza<;ao de energias nao 
renovaveis e dispendiosas. 

Conclufram-se casas mortuarias 
em Arcos, Cep6es, Fornelos, 
Boalhosa, Gondufe e Seara, en-
contrando-se em constru<;ao as 
de Beiral, Bertiandos, e Rebor
d6es de Santa Maria. 

w.t,__-

-- c I I 



'' ( ... ) muitas das 
novas casas mor
tuarias sao 0 re
sultado de recu-- . . pera<;oes parc1a1s e 
de adapta<;6es de 
ediffcios ja exis
tentes ( ... ) 

JJ 
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POLITI CAS SOCIAlS 

PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

0 territ6rio de Ponte de Limaja 
conta, devidamente delineado e 
operacionalizado, como Plano 
de Desenvolvimento Social, 
grande instrumento norteador 
das politicas sociais locais, ver
dadeiro documento de referen
cia, corretivo das assimetrias 
locais e preventive no com bate a 
pobreza e a exclusao social. 

Procurando uma articula<;ao 
com outros pianos existentes a 
nivel municipal, regional, na
cional e supranacional, o Plano 
de Desenvolvimento Social para 
o Concelho de Ponte de Lima 
foi estabelecido para tres a nos 
(2014-2017), fruto do labor de 
planeamento estrategico do 
Nucleo Executive do Conselho 
Local de A<;ao Social (CLAS). 

Face aos problemas identifl
cados, foram deflnidos quatro 
Eixos de lnterven<;ao. 0 Eixo 
1 (Educa<;ao, Emprego e For
ma<;ao) pretende capacitar o 
potencial humane e rentabilizar 
os recursos locais existentes 
como instrumentos facilitadores 
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de acesso ao emprego por parte 
dos grupos mais vulneraveis. 

0 Eixo 2 (Familia, Comunidade 
e Cidadania) ambiciona a pro
mo<;ao da cidadania, atraves 
do aumento das competencias 
pessoais e sociais da popula<;ao, 
procurando tambem envolver a 
comunidade no desenvolvimen
to e promo<;ao de uma sociedade 
mais equitativa, participativa e 
social mente responsavel. 

0 Eixo 3 (Envelhecimento) surge 
como o reflexo de uma proble
matica emergente e transversal 
a varies territories, resultante 
do au men to da popula<;ao idosa 
e da queda da natalidade, com 
a consequente diminui<;ao da 
popula<;ao at iva, origem de 
desequilfbrios na estrutura de
mograflca da popula<;ao. 

0 Eixo 4 (Respostas Sociais) 
apresenta como prioridade o 



aumento e melhoria do con junto 
das respostas destinadas aos 
grupos vulneraveis, reduzindo 
as assimetrias existentes. E 
tambem uma prioridade deste 
eixo melhorar a articulac;ao in
terinstitucional, como intuito de 
otimizar os recursos existentes 
e aperfeic;oar a coordenac;ao 
da intervenc;ao institucional no 
concelho. 

II 

{ ... ) o Plano de De
senvolvi men to 
Social { ... ) foi esta
belecido para tres 
anos { ... ) Face aos 
problemas iden
tificados, foram 
definidos quatro 
Eixos de Inter-

-venc;ao. 
II 
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CARTAO FAMILIA NUMEROSA - ~ 

E CARTAO SENIOR 

As polfticas soda is deverao 
contemplar as necessidades e 
responsabilidades, refor~ar as 

rela~6es entre gera~6es e pro
mover a solidariedade e partilha 

entre os seus membros e com a 
sociedade. 

E fun~ao do poder local enten
der a complexidade dos mode los 
familiares, cooperar, apoiar e 
estimular a promo~ao da famflia, 
reconhecendo, protegendo e 
valorizando as especiflcidades 
etnicas, religiosas e multicul

tura is da sua organiza~ao, fo
mentando a estabilidade e sua 
i nterven~ao na comunidade. 

Os servi~os, equipamentos e 
demais recursos devem estar 
pr6ximos e acessfveis as famflias 

e atender as suas necessidades 
e aspi ra~6es numa rela~ao de 
proximidade. 

A A~ao Social e uma area priori

taria de interven~ao do Muni
cipio, pelo que se procedeu a 

i mplementa~ao de diferentes 
medidas, devidamente articula
das entre si e nas quais se inclui 
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a cria~ao do Cartao Municipal 
Familia Numerosa eo Cartao 
Municipal Senior. 

Fazendo uso do Cartao Muni
cipal de Familia Numerosa, 

disponfvel desde novembro de 
2014, as pessoas enquadradas 
neste conceito, elementos de 
agregados familiares que te
nham a seu cargo tres ou mais 
fllhos, poderao obter descon

tos em produtos e servi~os da 
autarquia e eventual mente de 

algumas empresas e institui~6es 
dos varies setores de atividade 
localizadas no Concelho de Pon

te de Lima. 

De modo semelhante, conside

rando a necessidade de estabe
lecer apoios aos idosos, em vir
tude de constitufrem uma franja 

da popula~ao mais desprotegida, 
e assim contribuir para a d igni

flca~ao e melhoria das suas 
condi~6es de vida, e atendendo 
ainda a que o envelhecimento 

MUNICIPJ'O ~ El UMA . - -



naturale aumento consequente 
da longevidade deve ser acom
panhado de medidas sociais com 
vista a revaloriza<;ao da autoes
tima e ocupa<;ao dos idosos, 
o Municipio lan<;ou o Cartao 
Municipal Senior. 

Destinado aos cidadaos com 
idade igual ou superior a 65 
a nos, residentes na area do Mu
nicipio de Ponte de Lima, este 
instrumento oferece um con
junto de beneffcios em diversas 
areas, destacando-se a redu<;ao 

"E funr;ao do poder 
local entender a com
plexidade dos mode
los familiares, coope
rar, apoiar e estimular 
a promor;ao da famIlia 
( ... ) fomentando a 
estabilidade e sua 
intervenr;ao na comu
nidade." 

em 50% nas entradas para os es
petaculos culturais, desportivos 
e recreativos organizados pelo 
Municipio, bem como a redu<;ao, 
pelo mesmo valor percentual, 
nas entradas dos muse us munici
pais, de equipamentos despor
tivos e de lazer como o Campo 
de Tenis Municipal, as Piscinas 
Municipais ou ainda a piscina 
descoberta junto ao Festival 
lnternacional de Jardins. 

-A(.AOSOCIAL 

II 

Os servic;os, equi
pamentos e demais 
recursos devem 
estar pr6ximos 

, . ' e acessJveJs as 
famflias ( ... } 

,, 
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Depois de dez edic;:6es consecu
tivas no Algarve e no Baixo 
Alentejo, o Rally de Portugal, 
prova que integra o Campeonato 
do Mundo de Rally (FIA World 
Rally Championship), dirigiu-se 
com sucesso para o norte do 
pafs em 2015 e 2016. Ponte de 
Lima nao podia ncar a margem 
da passagem dos bolides, nesta 
nova era para a prova que em 
cinco ocasi6es ja foi nomeada de 
"o melhor Rally do mundo". 

A classiflcativa de Ponte de 
Lima (22 de maio de 2015 e 
20 de maio de 2016), com uma 
extensao de aproximadamente 
28km, e marcada por diversas 
zonas amplas, com extens6es 
que vao dos 150 aos 340 me
tros, proporcionando diversos 
angulos e perspetivas do espe
taculo, num acompanhamento 
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mais demorado dos vefculos em 
movimento. 

Reflra-se que, sinal do extreme 
cuidado e seguranc;:a postos 
neste tipo de eventos despor
tivos, a presenc;:a dos especta
dores s6 foi permitida exclusiva
mente nas zonas previa mente 
selecionadas e preparadas 
para o efeito, sen do todas as 
restantes areas interditas ao 
publico. 

0 Municipio de Ponte de Lima 
esta plena mente consciente da 
importancia do envolvimento no 
WRC Vodafone Rally de Portu
gal para a promoc;:ao e aflrmac;:ao 
do nosso territ6rio como rele
vante Destine Turfstico lnter
nacional. 

II 

A classificativa de 
Ponte de Lima ( ... ), 
com uma extensao 
de aproximada
mente 28km, e 
marcada por diver
sas zonas amp las, 
com extens6es 
que vao dos 150 
aos 340 metros, 
proporcionando 
diversos angulos 
e perspetivas do 
espetaculo ( ... ) 

,, 



Ponte de Lima recebeu entre 14 
a 20 de agosto de 2016 mais um 
evento desportivo internacio
nal, o Campeonato do Mundo de 
Horseball, reflexo da aposta do 
Municipio no projeto Ponte de 
Lima Destine Equestre lnterna
cional e tambem da com preen
sao de que o desporto equestre 
de alta competic;ao e uma ativi
dade que da origem a uma serie 
de dinamicas sociais, culturais e 
econ6micas. 

De realc;ar que as infraestrutu
ras e equipamentos ja criados 
perm item aumentar a notorie
dade dos eventos equestres a 
nfvel internee externo, criando 
condi<;6es para incrementar a 
pratica de provas nacionais e in
ternacionais de alta competic;ao. 
0 Horseball caracteriza-se por 
serum jogo muito rapido, sen-

do as suas origens ancestrais, 
baseadas no treino de cava lose 
cavaleiros para a guerra, passan
do rapidamente a uma forma de 
interac;ao e espfrito de equipa 
entre sold ados. 

Competiram varias centenas de 
atletas, representando trinta 
selec;6es provenientes de ca
torze pafses: Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Belgica, Brasil, 
Canada, Franc;a, Rei no Unido, 
ltalia, Mexico, Holanda, Espanha 
e Portugal. Assistiram milhares 
de entusiastas da modalidade, 
muitos estrangeiros e a poi antes 
das selec;6es envolvidas, ruido
sos e sempre entusiasmados 
com as exibic;6es das equipas 
participantes, superando clara
mente as expectativas do Mu
nicipio e da propria Federac;ao 
lnternacional de Horseball. 

A dominadora Franc;a venceu a 
final, comuns apertados 7-5 a 
Espanha. 
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DIA DE PONTE DE LIMA 

Fortalecendo o sentimento de 
pertenc;a eo espfrito de comuni
dade, o Municipio tem celebra
do, a no ap6s a no, sem esmore
cer, o chamado dia de Ponte de 
Lima, o 4 de Marc;o, dia em que 
D. Teresa outorgou fora I a esta 
"vii a mais antiga que Portugal", 
assim a chamava o poeta e limia
nista Antonio Ferreira. 

Desde esse dia antiqufssimo, 
nao deixou este pequeno can-
to do mundo de ver nascer e 
viver notaveis vultos da nossa 
hist6ria nacional e regional. 
N6s, os de hoje, assumimos 
esta responsabilidade de 
honrar o legado dos nossos 
grandes conterraneos de 
outrora e esforc;amo-nos na 
nossa vida diaria para sermos 
merecedores da heranc;:a que 
nos coube. Atento a estes es
fon;os e a esta dedicac;ao, o Mu
nicipio faz questao de lembrar 
e premiar quem mais contribui, 
nas mais diversas areas da socie
dade, para o engrandecimento e 
desenvolvimento da nossa Terra. 
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A celebrac;ao do 4 de Marc;o de 
2014, cujo programa oficial in
clu iu a inaugurac;ao dos ediffcios 
do Hotel Alem da Ponte, teve o 
seu memento alto no Teatro Dio
go Bernardes, que contou com 
a presenc;a de Assunc;ao Cristas, 
Ministra da Agricultura e do 
Mar, para uma cerim6nia publica 
de justa homenagem a diversas 
personalidades e entidades 
coletivas limianas distinguidas 
com Medal has de Merito, na se
quencia de uma deliberac;ao da 
Camara Municipal de Ponte de 
Lima em Reuniao Extraordinaria 
de 11 de fevereiro. Ap6s os 
discursos oficiais alusivos ao Dia 
de Ponte de Lima, as cerim6nias 
encerraram com a atuac;ao do 
grupo musical Lacre. 

"( ... ) assumimos a res
ponsabilidade de 
honrar o legado dos 
nossos grandes con
terraneos de outrora:' 

0 Boletim Municipal rende o seu 
tribute a essas figuras e institui
c;6es, evocando-as resumida
mente num pequeno aponta
mento biografico e profissional. 

" 
( ... ) o Municipio 
tern celebrado, a no 

, 
apos a no, sem es-
morecer, o chama
do Dia de Ponte de 
Lima, o 4 de Marc;o, 
dia em que D. Tere
sa outorgou fora I a 
esta "vii a mais anti
ga que Portugal". 

, 



DIA DE PONTE DE I!.IMA 

Domingos Pinto de Araujo 
Medalha de Merito Social 

Domingos Pinto de Araujo, nascido a 31 de outubro de 1951, na 
cidade do Porto, foi Diretor do Servi<;:o de Reumatologia e Diretor 
do Departamento de Medicina da Unidade Local de Saude do Alto 
Minho e Presidente do Conselho de Administrac;ao e Diretor Clfnico 
do Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Especialista de 
Farmacologia Clfnica, desempenhou tambem func;6es na docencia na 
Faculdade de Medicina do Porto. E membro da Sociedade Portugue
sa de Reumatologia, da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, da 
Sociedade Portuguesa de lmunologia e da Sociedade Portuguesa de 
Doenc;as 6sseas Metab61icas. 

Maria do Rosario Vaz Marinho 
Medalha de Merito Social 

Maria do Rosario Vaz Marinho nasceu em Arcozelo, a 22 de julho de 
1961. Estudou em Ponte de Lima e Viana do Castelo. Fez a Licencia
tura em Enfermagem no De Paul Center, na Virginia, Estados Unidos 
da America. Especializou-se, no Uganda, em Saude Materna e lnfan
til, no Dr. Ambrosoli Midwifery Training School, e em Administrac;ao 
de Servic;os de Saude, na Uganda Martyrs University. Enfermeira e 
administradora de hospitais em varies pafses africanos como o Sudao 
eo Uganda, esta notavel pontelimense, Irma Missionaria Combonia
na, tern consagrado a sua vida a Deus e a assistencia humanitaria em 
zonas altamente problematicas e desfavorecidas do nosso planeta. 
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Joao de Sa Coutinho Rebelo Sotto Maior 
(Representado por sua filha Rosario Coutinho) 
Medalha de Merito Social 

A Titulo P6stumo foi agraciado Joao de Sa Coutinho Rebelo Sotto 
Maior (4.° Conde d'Aurora), que nasceu a 8 de outubro de 1929 em 
Ponte de Lima, onde tambem faleceu, a 27 de maio de 2012. For
mou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e ingressou na 
carreira diplomatica. Foi Consul em Belo Horizonte, no Brasil, e depois 
em Otawa, no Canada, daqui sa indo para Rom a como Secretario da 
Embaixada de Portugal. A 25 de Abril de 197 4, encontrando-se em 
Londres, como Conselheiro, e nomeado como primeiro Embaixador 
de Portugal junto das ex-col6nias portuguesas. Mais tarde foi Em
baixador em Madrid. Terminou a carreira como Embaixador junto da 
Santa Se, no apostolado de Joao Paulo II. Foi agraciado com varias 
condecorac;:6es, destacando-se a Gra-Cruz da Ordem Real de Danne
brog, da Dinamarca, a Gra-Cruz da Ordem do Imperio Britanico, da 
Gra-Bretanha, a Gra-Cruz da Ordem do Mer ito Civil, de Espanha, e a 
Gra-Cruz da Ordem Militar de Cristo. 

Amandio Amorim de Sousa Vieira 
Medalha de Merito Cultural 

Amandio Amorim de Sousa Vieira nasceu na Rua do Arrabalde, em 
Ponte de Lima, a 19 de outubro de 1949. Comec;:ou a trabalhar como 
Ajudante Tecnico de Farmacia e, mais tarde, serviu no Exercito, sem
pre associado aos servic;:os de saude, numa companhia operacional 
de Africa, na Guine, de onde regressa com reconhecimento militar e 
humano. A partir dos 30 anos inicia a sua carreira profissional de fot6-
grafo, promovendo, em paralelo, exposic;:6es, intervenc;:6es em escolas 
e homenagens a personalidades limianas. Colaborou em diversos 
jornais e revistas e ilustrou multi pi as obras de tematicas locais. Editou 
e foi au tor de varios livros, sempre com a sua Terra em pano de fundo, 
dos quais se destacam: "Ponte de Lima - Formas de Ver", "Ponte de 
Lima: Outros Tempos - 1858-1949", "Ponte de Lima Minha Patria", 
"Rainha D. Teresa: « ... e fez Vila o Iugar de Ponte»" e "Feiras Novas: 
1826-2006". Publicou ainda, em colaborac;:ao com Claudio Lima, "Arte 
de Amar Ponte de Lima" e, com Lufs de Sousa Dantas, "Os Garranos na 
Peninsula Iberica". 



DIA DE PONTE DE LIMA 

Banda de Musica da Casado Povo de Moreira do lima 
(Representada por Marco Jose lnes) 
Medalha de Mer ito Cultural 

A Banda de Musica da Casado Povo de Moreira do Lima, cuja notfcia 
de funda~ao remonta a primeira metade do sec. XIX, tem figurado 
como uma das institui~6es limianas mais relevantes no domfnio da 
forma~ao e no dominic da interpreta~ao e divulgac;ao de um vasto re
portorio musical. As suas atividades estendem-se desde a realizac;ao 
de concertos a grava~ao de discos, passando pel as oficinas dedica
das a diversos instrumentos, nao esquecendo a participac;ao assfdua 
nas mais prestigiadas romarias do Alto Minho. A sua fama ja galgou 
fronteiras, com atua~6es em Espanha e Fran~a. Entre os maestros 
que regeram a banda contam-se os nomes de Manuel Pereira Dan
tas, Antonio Dantas, Daniel Caetano da Cunha Pereira Leones, Jose 
Domingos Vaz, Antonio de Padua Lima, Manuel Gonc;alves, Francisco 
Augusto Silva Lima e, desde 2010 ate aos dias de hoje, Artur Antonio 
Duarte Cardoso. 

Inocencio Manuel do Rego Campelo 
(Representado pel a irma Deolinda Campelo) 
Medalha de Merito Econ6mico 

Inocencio Manuel do Rego Campelo nasceu em Poi ares, a 23 de marc;o 
de 1960. Frequentou o ensino primario na freguesia que o viu nascer 
e trabalhou ate aos vinte a nos com os pais, que se dedicavam a criac;ao 
e venda de frangos. Vai en tao para o Algarve laborar numa empresa 
de distribu i~ao de aves e derivados, de que se tornou proprietario no 
curto espac;o de dois a nos. Dotou a empresa de instalac;6es de maior 
dimensao, criando o espac;o necessaria para fazer da Aviludo uma 
empresa mode rna e organizada, lider no seu ramo no Algarve, com 
delega~6es em varias cidades e centenas de colaboradores. 

Jose Alves Cerqueira 
(Representado pelo fllho Claudio Alves Cerqueira) 
Medalha de Merito Econ6mico 

Jose Alves Cerqueira nasceu na freguesia de Labruj6, a 5 de fevereiro 
de 1934. Ainda antes de completarvinte a nos, cruza o Atlantica 
dirigindo-se a terras brasileiras, a procura de um vida melhor. Aprende 
o oficio de borracheiro ate se tornar empresario no ramo, com a Casa 
Esplanada de Pneus, na Avenida Atlantica, no centro da cidade do Rio 
de Janeiro. Em 1959 inicia atividade no ramo dos combustfveis, bem 
como na constru~ao civil, ediflcando varias residenciais. Foi Diretor 
Social e Presidente da Casado Minho no Rio de Janeiro. 
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Adega Cooperativa de Ponte de Lima 
(Representada por Celeste Patrodnio) 
Medalha de Merito Econ6mico 

A Adega Cooperativa de Ponte de Lima, fund ada em 10 de janeiro de 
1959 e desde 1998 a primeira adega certificada do pals, integra atual
mente cerca de 2.000 viticultores associ ados do concelho de Ponte de 
Lima e concelhos limltrofes. Situada na sub-regiao do Lima, uma das 
nove sub-regi6es da Regiao Demarcada dos Vinhos Verdes, produz, 
devido as caracterlsticas natura is, ao terroir e as castas existentes 
nesta sub-regiao, vinhos de alta qualidade, exclusivamente com uvas 
provenientes dos seus associ ados, garantindo assim a autenticidade 
do genu I no Vinho Verde, que comercializa para to do o mundo e faz 
distinguir em prestigiados concursos internacionais. 

Coopalima- Cooperativa Agricola de Agricultores do Vale do Lima 
(Representada por Carlos Lago) 
Medalha de Merito Econ6mico 

A Coopalima-Cooperativa Agricola de Agricultores do Vale do Lima, 
com Estatutos e Titulo Constitutive datados de 1977, sucedanea 
do Gremio da Lavoura de Ponte de Lima, tem como objetivo princi
pal concretizar as operac;6es respeitantes a natureza dos produtos 
provenientes das explorac;6es dos cooperadores e a prestac;ao de 
servic;os diversos. Assume papel relevante junto dos seus associ ados, 
sobretudo atraves dos seus servic;os tecnicos, da elaborac;ao e preen
chimento de Candidaturas de Apoio ao Rendimento dos Produtores, 
da ldentificac;ao e Registo de Bovinos e do Parcelario Agricola. 

Samuel Araujo Amorim 
(Representado pelo tio Jose Araujo Amorim) 
Medalha de Merito Oesportivo 

Samuel Araujo Amorim, nascido em Refoios do Lima a 12 de janeiro de 
1993, acumulou varios tftulos nacionais e internacionais nas provas 
de canoa, primeiro como cadete, depois como junior e final mente 
como senior. Em 2012, como junior, teve um a no dourado, sagran
do-se, no C1, Campeao Nacional de Fundo, Campeao Nacional de 
Maratona e Campeao Nacional de Pista nas distancias de 200, 500 
e 1000m, a que se juntaram outros triunfos em provas coletivas. No 
a no seguinte, ja como senior, repetiu muitas dessas vit6rias. No seu 
pal mares internacional destacam-se os tftulos de Vice-Campeao do 
Mundo de Maratona em C1 Junior e em C2 Junior, em 2012, eo tftulo 
de Vice-Campeao Europeu de Maratona de C1-Sub23, em 2013, ano 
em que se sagrou Campeao do Mundo de Maratona C1-Sub23. 



DIA DE PONTE DE liMA 

Rui Duarte Cristino Lacerda 
(Representado por seu pai Rui Lacerda) 
Medalha de Merito Desportivo 

Rui Duarte Cristino Lacerda, nascido na vila de Ponte de Lima a 8 de 
outubro de 1991, tem corporizado uma carreira desportiva de ex
celencia na canoagem, algo que ja se I he adivinhava em 2007, quando 
conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Espe
ranc;as em C2. A partir daf, os tftulos foram surgindo grac;as ao tra
balho, ao esforc;o e a dedicac;ao diarias. Em 2009, como junior, foi 
Campeao Nacional de Pista em C2 500 metros. Nos anos seguintes, ja 
como senior, sag rou-se Campeao Nacional de Pista em C4 1000m. Em 
2013 foi Campeao Nacional de Maratona em C1 e em C2 e Campeao 
Nacional de Pista em C4 1000m. 0 seu pal mares internacional e 
tambem do mais alto nfvel, com destaque para o tftulo de Campeao 
da Europa de Maratona C1 Sub-23 e para a medalha de bronze no 
Campeonato do Mundo de Maratona C1 Sub23. 

Escola Desportiva Limiana 
(Representada por Oliverio Soares) 
Medalha de Merito Desportivo 

A EDL- Escola Desportiva Limiana, criada a 1 janeiro de 1987, tem 
procurado desde o in fcio proporcionar a populac;ao jovem do Con
celho de Ponte de Lima uma ocupac;ao sadia dos tempos livres e a 
formac;ao na pratica de atividades desportivas. Desenvolveu diversas 
modalidades, como a Canoagem, Ginastica, Voleibol, Andebol, Rug
by, Basquetebol, Natac;ao e Futsal. Do Basquetebol safram nomes de 
relevo no panorama nacional, como Michele Brandao, atualmente nos 
Estados Unidos da America, e Miguel Maria Cardoso, na 1.a Liga Fran
cesa. 0 pal mares nesta modalidade e assinalavel, salientando-se os 
tftulos de Campeao Nacional de iniciados feminines, em 1988/1989, 
eo de Campeao Nacional de cadetes femininos, em 2006/2007. 
Tambem a natac;ao tem produzido varios atletas galardoados em com
petic;6es nacionais. 
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ECONOMIA 

PAVILHAO DE FEIRAS 
EEXPOSI OES 

0 Municipio de Ponte de Lima, 
consciente do que os grandes 
acontecimentos signiflcam para 
o concelho, sobretudo ao nivel 
das empresas locais e do seu 
crescimento econ6mico, conti 
nua a apostar em eventos dife
renciadores e heterogeneos 
que vao de encontro aos mais 
diversos publicos-alvo, incre
mentando novos eventos que se 
distingam no contexte regional. 

Neste sentido, o Municipio esta 
a levar a efeito a construc;:ao do 
Pavilhao de Feiras e Exposi
c;:6es- Expolima, com investi-
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mento no valor de 3.259.815€. 
0 projeto visa a criac;:ao de um 
espac;:o destinado essencial
mente para apoiar a realizac;:ao 
dos inumeros eventos que 
preenchem o programa anual de 
animac;:ao cultural, nomeada
mente, concertos de musica, 
festivais gastron6micos, infan
tis e de folclore, feiras, feir6es, 
desfiles e exposic;:6es. Procura-se 
com este novo espac;:o acolher 
uma quantidade signiflcativa 
de atividades culturais que sao 
program ad as como projeto 
proprio ou integradas em feiras 
tematicas que, por sua vez, cons-

II 

( ... ) criac;ao de urn 
espac;o destinado 
essencialmente 
para apoiar a reali
zac;ao dos inume
ros eventos que 
preenchem o pro
grama anual de 
animac;ao cultural. 

,, 



tituem uma importante forma 
de alavancar a economia local 

mas tambem de mostrar a nossa 
cultura. 

Este equipamento sera adap
tado as caracterfsticas mor
fol6gicas do terre no existente, 

respeitando a integra~ao com a 
envolvente e as acessibilidades. 
Em termos de organiza~ao fun
donal, encontra-se definida uma 
zona am pia com cerca de 
2.300,00m2 e zonas diferencia

das, nomeadamente, a trio de 
acolhimento, rece~ao, guarda
-roupa, bar, arrumos, instala~6es 

sanitarias e sal as de trabalho e . -reumoes. 

0 projeto, da autoria de Renato 

Martins, prop6e uma constru~ao 
com estrutura principal em 

perfis metalicos, com cobertura 
em chap a metalica tipo sandwich 
apoiada sobre uma estrutura 

em treli~a tambem metalica. 

Na zona de acesso principal 
esta projetada uma solu~ao de 
arquitetura textil como elemen

to de diferencia~ao e marca~ao 

da entrada. A solu~ao proposta, 

tendo em conta a diferen~a de 

cota, permitira definir um peque
no "audit6rio" permanente cuja 
polivalencia pod eraser uti I ao 

Iongo do a no para diversos usos. 

Tendo em conta que o pavilhao 

sera implantado numa zona que 
abrange o atual arruamento, 
passeio e espa~os ajardinados, 
sera redefinido o sistema de cir

cula~ao autom6vel, que passara 
a processar-se mais afastado 

das entradas, locais de maior 

afluencia de pessoas, num novo 

alinhamento que definira areas 

pedonais mais amplas e que 

serao total mente revestidas a 
lajedo de gran ito atraves do pro
longamento do existente junto a 
Capel a deS. Joao. 
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BENEFICIOS FISCAIS A 

-POPULA AO E EMPRESAS 

0 Municipio tern vindo a con
cretizar, de a no para a no, a 
sua polftica de investimento, 
de apoio social e de beneficios 
flscais aos cidadaos e empresas, 
a par de um excelente resultado 
em termos fmanceiros, isto ape
sar das grandes diflculdades que 
as autarquias atravessam em 
termos da diminui<;ao das recei
tas com origem no Or<;amento 
de Estado. 

Note-se que, comparativamente 
a 2010, o Municipio de Ponte 
de Lima sofreu uma redu<;ao de 
1.123.596,00 € no valor anual 
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transferido pela Administra<;ao 
Central (FEF e FSM), acumulan
do no total uma perda de receita 
de 7.839.648,00 € desde aquele 
a no. 

Mesmo perante este cene:kio, 
tem sido possivel a autarquia 
manter os beneficios flscais que 
depend em da decisao dos 6rgaos 
municipais. Para alem de ser uma 
medida diferenciadora e que 
confere alguma atratividade ao 
nosso territ6rio, este tipo de me
didas permite libertar liquidez 
as empresas ja instaladas e as 
familias do concelho. Enquanto 

II 
( ... ) comparativa
mente a 2010, o 
Municipio de Pon
te de Lima sofreu 
uma redu<;ao de 
1.123.596,00 € no 
valor anual trans
ferido pel a Admi
nistra<;ao Central 
( ... ) 

JJ 



for orc;amentalmente possfvel, o 
Executive ten tara manter estas 
medidas. 

Ponte de Lima continua a ser 
um dos poucos munidpios do 
pais que abdicaram dos 5% de 
IRS (lmposto sobre o Rendi
mento das Pessoas Singulares) 
que reverte para as autarquias 
e foi o que mais receita perdeu 
a favor dos seus munfcipes 
(840.010,00€). Num memento 
em que os portugueses estao 
sujeitos a uma sobrecarga de 
impastos, esta ajuda torna-se 
particularmente relevante para 
os nossos concidadaos. 

0 Municipio manteve a nao 
aplicac;ao da taxa de Derrama 
Autarquica as empresas, bern 
como a taxa de I M I de apenas 
0,32% para os predios urbanos, 
tendo ainda colocado em prati 
ca a isenc;ao do Pagamento do 

II I I 1'1 I I I 'I I I fl 
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IMT na aquisi~ao de lotes ao 
Municipio nos P61os lndustriais. 
Tais beneffcios representam, 
tambem eles, um esfor~o de 
tesouraria consideravel para a 
Autarquia. Os beneffcios 1iscais 
sao uma medida que implica uma 
perda de receita de cerca de 2,6 
mil hoes de euros por a no, o que 
corresponde a cerca de 10 mi-
l hoes de euros para um perfodo 
de quatro anos de mandate. 

Relembramos que, de acordo 
com a Lei das Finan~as Locais, 
os municfpios endividados 
abrangidos por programas de 
reequilfbrio 1inanceiro tem a 
obriga~ao de 1ixar o IMI, IMT, 
Derrama, taxas e tarifas nos 
valores maximos permitidos pel a 
lei, o que acaba por ser alta
mente penalizador para os seus 
munfcipes. Esta realidade nao e, 
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felizmente, a do nosso conce
lho. A boa gestae dos dinheiros 
publicos tem, neste cenario, uma 
rela~ao direta com a maier ou 
menor disponibilidade 1inanceira 
das famflias e empresas. 

"0 Municipio man
teve a nao aplica~ao 
da taxa de Derrama 
Autarquica as empre
sas ( ... )" 



-EDUCACAO 

, 

MUNICIPIO AD UIRE 
NOVO AUTOCARRO 

A possibilidade de dinamiza<;ao 
de atividades promovidas pelo 
Municipio de Ponte de Lima ou 
outras a<;6es que envolvam a 
comunidade escolar esta nos 
dias de hoje dependente da ca
pacidade de transportar aqueles 
que usufruem dessas atividades 
ate aos diversos locais onde elas 
decor rem. 

Levar as crian<;as do concelho 
a espa<;os de educa<;ao e cul
tura como a Area de Paisagem 
Protegida das Lagoas de Ber
tiandos e Sao Pedro de Arcos, o 
Festivallnternacional de Jardins, 
os diversos Nucleos Museol6gi
cos, o Arquivo, a Biblioteca eo 
Teatro Diogo Bernardes, onde 
se desenvolvem servi<;os educa
tivos que ajudam a complemen
tar o ensino e a aprendizagem 
nas escolas, nao fa lando jade 

outras desloca<;6es para para
gens longfnquas, pressup6e um 
notavel esfor<;o nao s6 organiza
cional mas tambem fmanceiro 
por parte do Municipio. 

Um dos encargos eo que 
decorre da indispensavel 
aquisi<;ao de meios de trans
porte, de que constitui exemplo 
a nova viatura de 521ugares, 
or<;ada em 225 mil euros e 
destinada essencialmente ao 
transporte das nossas crian<;as 
e estudantes. A aquisi<;ao deste 
autocarro, apresentado publi-

camente no Largo de Cam6es, 
insere-se igualmente na polftica 
de requaliflca<;ao e renova<;ao 
da frota de vefculos municipais, 
cumprindo a legisla<;ao em vigor 
e as condi<;6es de seguran<;a. 

II 
A possibilidade 
de d inamiza~ao 
de atividades ( ... } 
esta nos dias de 
hoje dependente 
da capacidade de 
transportar ( ... } 

lntemacional 
de4!1ardins 
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PROJETOS ESCOLARES I NOV ADORES 

-ESPA OS CIENCIA DIVERTIDA 

0 Municipio de Ponte de Lima, 
at raves da Area Protegida das 
LAgoas de Bertiandos e S. Pedro 
de Arcos, tem implementado 
espa<;os/equipamentos de ex
celencia ao nivel da aquisi<;ao de 
competencias nas tematicas da 
Educa<;ao Ambiental e das Cien
cias Experimentais, bem como 
de explora<;ao e conhecimento 
do territ6rio de Ponte de Lima. 

A ideia da implementa<;ao dos 
Espa<;os Ciencia Divertida de 
Ponte de Lima nasceu no decor
rer da instala<;ao do Espa<;o 
Ciencia Divertida (ECD) no 
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Centro Educative das Lagoas 
(CEL), equipamento projetado 

. . -para cumpnr com a sua m1ssao 
enquanto lnstitui<;ao de Ensino 
mas tambem para conferir apoio 
a atividade da Area Protegida, 
contando para o efeito com 
varies espa<;os destinados a 
realiza<;ao de campos de ferias e 
de atividades ludicas e de 
(i n)forma<;ao. 

Este Espa<;o, inaugurado em 
2012, atraves do Servi<;o Edu
cative da Area Protegida, numa 
16gica de maximiza<;ao dos equi
pamentos e do melhor aprovei-

tamento pedag6gico dos mes
mos, rapidamente se tornou 
numa ambi<;ao de todas as comu
nidades escolares do concelho 
de Ponte de Lima. 

Em 2013, tambem a pensar na 
possivel e desejavel instala<;ao 
dos restantes ECD, foi editado o 
"Caderno do Professor", publi
ca<;ao dirigida a todos os profes
sores e agentes com responsabi 
lidades em materia de educa<;ao 
e forma<;ao, que suporta a 
prepara<;ao eo desenvolvimento 
dos temas abordados no ECD do 
CEL enos futures ECD. 



A experiencia obtida neste 
espac;o, a edic;ao do Caderno do 
Professor e a continua manifes
tac;ao de interesse por parte dos 
coordenadores/diretores dos 
restantes centros educativos 
em verem instalados os seus 
ECD, constitufram o derradeiro 
"mote" para que o Executivo Mu
nicipal deliberasse, em Reuniao 
de Camara de 2013, a instalac;ao 
de ECD nos restantes 11 centros 
educativos do concelho, criando 
as condic;6es para que o Munici
pio cumprisse como desejo de 
projetar os beneficios pedag6-
gicos de equipamentos desta 
natureza para as comunidades 
escolares dos restantes centros 
educativos do concelho. 

Seguiu-se, assim, um trabalho 
de parceria entre a Area Pro
tegida e os restantes centros 
educativos, iniciado em outubro 
de 2013, com base no Servic;o 
Educativo da Area Protegida, e 
que flcou conclufdo em maio de 
2015. 

Paralelamente, foi criada uma 
pagina onde todos os profes
sores/instituic;6es de ensino 
podem partilhar conteudos rela
cionados com as ciencias experi
mentais: http://espacosciencia
divertida.cm-pontedelima.pt. 

Foram ainda estabelecidas par
cerias entre as varias institui
c;6es de ensino como objeti-
vo de partilha de informac;ao, 
destacando-se a realizac;ao do 
"Workshop lnfantil de Ciencia", 
uma iniciativa de sucesso que 
teve, no presente anode 2017, a 
sua terce ira edic;ao, no decorrer 
da "I Feira de Educac;ao, Ciencia 
e Tecnologia". 

Pretende-se, assim, que estes 
equipamentos sejam de exce
lencia ao nfvel da aquisic;ao de 
competencias necessarias para 
explorar as varias tematicas de 
forma pedag6gica e divertida, di
fundindo um maior conhecimen
to sobre o territ6rio de Ponte de 
Lima. 

II 

( ... ) foi criada uma pagina 
on de todos os profes
sores/1 nstituic;oes de en
sino podem partilhar con
teudos relacionados com 
as ciencias experimentais. 

'' 
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REQUALIFICAc;Ao HIDRICA 

Os recursos hfdricos represen
tam uma importante aposta de 
investimento e conserva~ao. A 

implementa~ao de projetos que 
vis am a requalifrca~ao do meio 
hfdrico, no sentido de mini

mizar os riscos de erosao, com 
melhoria da qualidade e estabi
lidade do mesmo e preserva~ao 

dos ecossistemas existentes, 
sao linhas prioritarias na polftica 

para a conserva~ao e va loriza~ao 

ambiental do Municipio. 
A valoriza~ao integrada de 
toda a componente ambiental 
e paisagfstica que envolve o rio 
Lima passa incontornavelmente 

pel a preserva~ao deste recurso, 
tornando-o atrativo ao desen
volvimento das atividades socio
econ6micas mas tendo sempre 
como princfpio fundamenta l o 
seu uso ambientalmente susten
tado e a qualidade de v ida das 

popula~6es. 
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0 A~ude do Rio Lima, construf
do no a no de 1997, encontra
va-se signifrcativamente degra

dado, fruto de circunstancias 
diversas, nao satisfazendo por 

isso as condi~6es necessarias 
para manter a superffcie de agua 
a montante ao nfvel para o qual 
fora projetado. Constatava-se 
danos generalizados no corea

mente do A~ude, que ocorreram 
ao Iongo do tempo, resultando 

num abaixamento significative 
da cota do plano de agua a mon
tante. Assistia-se igualmente 

a deteriora~ao generalizada 
da zona reservada a movimen

ta~ao de peixes de jusante para 
montante, registando-se a 
desagrega~ao dos gabi6es que a 
constitufam. 

Oeste modo, estavam bastante 
comprometidos os principais ob
jetivos para que fora construfdo, 

nomeadamente a manuten~ao 

de uma superffcie de agua com 
uma profundidade sufrciente 
para a pratica da canoagem, 
assim como o usufruto em geral 

dos habitantes e visitantes da 
vii a de Ponte de Lima. 
Esta altera~ao signifrcativa do 
plano de agua era sufrciente para 
condicionar forte mente a prati
ca da canoagem, modalidade 
desportiva para a qual tin ham 
sido desenvolvidas infraestru

turas a montante do a~ude, na 
margem direita, nomeadamente 
o Clube Nautico de Ponte de 

Lima. 

"0 Al;ude do Rio 
Lima, construldo 
no anode 1997, 
encontrava-se 
degradado ( ... )" 



De forma a resolver este proble
ma, o Municipio avanc;ou, em 
julho de 2015, com a obra de 
Reconstruc;ao do Ac;ude, que 
consistiu na introduc;ao de uma 
rampa a jusante, naturalizando 
a travessia de peixes em rampa 
atraves da colocac;ao de peque
nos obstaculos. Consequente
mente foi garantido um escoa
mento semelhante ao que se 
produz atualmente. 0 lnstituto 
de Conservac;ao da Natureza e 
das Florestas indicou que o mais 
viavel seria a abertura de uma 
passagem que abrangesse, pelo 
menos, grande parte da largu-
ra do rio (em func;ao do caudal 
minimo de dimensionamen-
to), garantia de passagem das 
especies pisdcolas existentes 
no rio Lima, nomeadamente a 
lampreia-marinha, savel, savelha, 
enguia, sal mao e truta-marisca. 
Esta intervenc;ao teve obvia-

"' E ·-_.J 

I 

mente de ser realizada na epoca 
de verao, como caudal o mais 
baixo possivel, de modo a abrir 
condic;6es para o reencaminha
mento da agua do rio na zona do 
leito, criando zonas secas para 
possibilitar a intervenc;ao por 
troc;os. 

'' ( ... ) estavam 
bastante 
comprometidos 

• • • os pnnc1pa1s 
objetivos para que 
fora construldo ( ... ) 

JJ 

A empreitada em causa foi 
adjudicada por 480.000,00 
euros mais IVA. 



DESENVOLVIMENTO 

-QUARTEIS DE SANTA JUSTA 

-CENTRO DE INTERPRET A AO E 
-VIVENCIA ATIVA DA NATUREZA 

Em dia de romaria a Santa Justa, 
a 19 de julho de 2015, em que 
mais de 100 cavaleiros cum
priram a tradi~ao e subiram ate 
a ermida da santa martir, foi 
inaugurado, pelo Municipio de 
Ponte de Lima e pel a Comissao 
da Fabrica da lgreja deS. Pedro 
d'Arcos, em cerim6nia presidida 
pelo Secreta rio de Estado da 
Alimenta~ao e da lnvestiga~ao 
Agro-alimentar, Dr. Nuno Brito, 
o Centro de l nterpreta~ao e 
Vivencia Ativa da Natureza, ins
talado nos antigos Quarteis de 
Santa Justa, local de excelencia 
do patrim6nio natural do con
celho, utilizado outrora como 
albergue pelos romeiros, cami
nhantes e peregrines profunda
mente ligados a festa de Santa 
Justa. 

Trata-se da reabilita~ao de um 
espa~o emblematico e bastante 
simb61ico para a tradi~ao eques
tre do territ6rio, que vai de 
encontro a estrategia de valo
riza~ao da identidade cultural, 
patrimonial e hist6rica de Ponte 
de Lima, bem como da sua aflr-
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ma~ao enquanto destino de 
turismo de natureza. 

0 Centro de I nterpreta~ao e 
Vivencia At iva da Natureza, 
que beneficia da sua localiza~ao 
geograflca, numa liga~ao natural 
entre a Area Protegida das La
goas de Bertiandos e S. Pedro de 
Arcos e a Serra de Arga, funcio
nara como um ponto de part ida e 
um equipamento de apoio para a 
descoberta da area envolvente, 
constituindo uma nova oferta 
de alojamento, com camaratas e 
espa~os de apoio ao acolhimento 
de visitantes. 

"Trata-se da reabili
ta~ao de urn espa~o 
emblematico ( ... )que 
vai de encontro a es
tratt§gia de valori
za~ao da identidade 
cultural, patrimonial e 
h. t , . ( )" 1s onca ... 

A reconversao dos Quarteis de 
Santa Justa num Centro de ln
terpreta~ao e Vivencia At iva da 
Natureza, projeto da autoria de 
Carvalho Araujo, foi um investi
mento inclufdo na opera~ao 
Pro!Seguindo, aprovada pelo 
Programa Operacional da 
Regiao Norte (ON.2}, no ambito 
do QREN, promovido pelo Fun
do Europeu de Desenvolvimento 
Regional. 



DESENVOLVIMENTO 
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PARQUE DAVILA 

PAR UE URBANO DE 
PONTE DE LIMA 

Ponte de Lima ja disp6e de uma 
area de recreio e lazer destinada 
ao convfvio da popula~ao, provi
da de equipamentos e estruturas 
para o exerdcio da atividade ffsi
ca e para descanso. Falamos do 
Parque da Vila- Parque Urbano 
de Ponte de Lima, inaugurado 
oficialmente na presen~a do 
Secreta rio de Estado Ad junto e 
do Ambiente, Jose Mendes, a 21 
de outubro de 2016. 

Situ ado as portas da vii a, na fre
guesia de Area e Ponte de Lima, 
em terrenos adquiridos pelo 
Municipio, o Parque, implantado 
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numa superffcie de 5,5 hectares, 
vai prom over a liga~ao funcio
nal com a natureza e reinventar 
uma zona ate agora rec6ndita de 
Ponte de Lima, tornando-a mais 
atrativa para os munfcipes e visi
tantes, permitindo uma melhor 
qualidade de vida. 

Com esta interven~ao o Mu
nicipio, aproveitando algumas 
estruturas ja existentes e que 
se encontravam em bom esta
do de conserva~ao, procurou 
criar um grande parque de lazer, 
num espa~o verde, arborizado, 
agradavel e pratico, on de as 

• ,, 

' 

pessoas podem usufruir de ativi
dades ludicas e desportivas. Para 
alem de zonas verdes, existe um 
circuito de manuten~ao cons
trufdo em madeira, como objeti
vo de incutir odes porto sauda
vel no dia-a-dia da popula~ao, 

II 
( ... } area de recreio 
e lazer destinado 
ao convfvio da po
pulac;ao ( ... } 

'' 



• -

um parque infantil em madeira 
e um trial bike - pequena pista 
fechada em saibro com pump 
track e curvas sobrelevadas, que 
faz as delfcias dos jovens mais 
radicais. lnclui ainda varios mira
douros tambem em madeira na 
zona mais alta do parque. 

A requalificac;ao deste espac;o 
resultou num investimento do 
Municipio de Ponte de Lima de 
cerca de 650.000€, mas que 
permit ira recuperar e reordenar 
a flora aut6ctone e criar novos 
espac;os, desenvolvendo ainda a 
ligac;ao funcional com a natureza 
e a requalificac;ao de uma zona 
tao proxima do Centro Hist6rico. 

J ----- -
, 

-



DESENVOLVIMENTO 

ALOJAMENTOS TURISTICOS 
,. 

HOTEL ALEM DAPONTE -
ARC'OTEL 

No ambito do projeto "Empreen
dimentos Turfsticos e Estabe
lecimentos de Alojamento Local 
de Ponte de Lima", que inclui um 
conjunto diversiftcado de uni
dades de alojamento turfstico, 
o Municipio de Ponte de Lima 
recuperou as casas nos 9 e 24 
de Alem da Ponte, no conjunto 
urbano do Largo da Alegria, em 
Arcozelo, formando duas uni
dades hoteleiras independentes 
mas de gestao conjunta. 

Os ediffcios do Hotel Alem da 
Ponte, designados Arc' otel, 
foram inaugurados no dia 4 de 
mar<;o de 2014, num momento 
que integrou as comemora<;6es 
anuais da efemeride assinalando 
a entrega do fora ! a Ponte de 
Lima pela rainha D. Teresa no 
anode 1125, que teve como con
v idada de honra a Ministra da 
Agricu ltura e do Mar, Assun<;ao 
Cristas. 

A recupera<;ao destes edificios 
enquadra-se na est rategia de 
requaliftca<;ao urbana e de valo
riza<;ao ambiental arquitetada 
para o Largo da Alegria, criando 
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um local de alojamento inser ido 
na essencia hist6r ica daquele 
Iugar, promovendo um conceito 
inovador de alojamento turistico 
mais adequado a escala dos cen
t ros hist6ricos, ao mesmo tempo 
que se recupera o patrim6nio 
ediftcado e refon;a a oferta ho
teleira para este territ6rio cad a 
vez mais visitado. 

Da autoria do Arquiteto Car
valho Araujo, a interven~ao 
salvaguardou o aspeto, forma e 

materia is exteriores, adaptando 
para uso turfstico e comercia/, com 
a capacidade de sete quartos em 
cada unidade e respetivas areas 
inerentes a um Hotel. 

II 
( ... } o Municipio 
de Ponte de Lima 
recuperou as casas 
n os 9 e 24 forman
do duas unidades 
hoteleiras inde
pendentes ( ... } 

II 
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TURISMO 

WWW.VISITEPONTEDELIMA.PT 

LOJA INTERATIVA 
DETURISMO 

Terra de relevantes va lores 
turfsticos, como o seu patrim6-
nio natural e edifrcado, a rurali
dade, a gastronomia, o vinho e 

a trad i~ao equestre, nao podia 
Ponte de Lima abdicar de uma 
aposta forte nesta imagem de 
identidade e de genuinidade 
que atrai ao nosso concelho um 
elevado numero de visitantes. 
Para receber e informar os que 

nos procuram, urge a qualifr 
ca~ao dos recursos turfsticos 
eo melhoramento e cr i a~ao 

de infraestruturas basicas de 
suporte do Turismo na Regiao, 

envolvendo nomeadamente a 
i nforma~ao turfstica regiona l, 
caminhando assim, de resto, ao 
encontro do Plano de A~ao para 
o Desenvolv imento Turfstico do 
Norte de Portugal. 

Consciente desta necessidade, 
e tendo em conta que, segundo 
os dados da Regiao de Turismo 

do Porto e Norte de Portugal, 
Ponte de Lima constitui odes
t ino turfstico mais procurado 
da regiao Norte do pafs e que 
a afluencia de visitantes tern 
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aumentado consideravelmente 
nos ultimos anos, o Municipio, 

almej ando a afrrma~ao de uma 
estrategia sustentavel e duravel 
neste territ6rio, tem vindo pau
latinamente a criar um conjunto 
de infraestruturas e equipa
mentos que permitam a concre

tiza~ao deste propos ito. 

Na senda aberta pel a Entidade 

Regional Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, com a cria~ao 
de Centros de I nforma~ao 
Turfstica (CIT), o Municipio de 

Ponte de Lima avan~ou com a 

Loja lnterativa de Turismo de 
Ponte de Lima, inaugurada em 

2014, que se encontra a funcio
nar na Torre da Cadeia Velha. 

A Loja lnterativa de Turismo de 
Ponte de Lima disp6e de do is 
postos de trabalho para rece~ao 
e atendimento, um ecra pano

ramico, uma mesa interativa 
multi-touche duas promotoras 

virtuais /totem, instaladas no 
exterior, no Largo de Cam6es e 
junto a Torre da Cadeia Velha, 

com informa~ao atualizada e 
permanente, no senti do de ope-



rar sob uma plataforma que 
disponibiliza informa<;ao turisti
ca, segmentada por produto 
turistico e meio complementar, 
desde o alojamento a restau
ra<;ao, de forma a responder as 
necessidades de cad a utilizador. 
Representa um investimento do 
Municipio ao abrigo de uma can-

didatura aprovada no ambito do 
ON.2 - 0 Novo Norte e QREN, 
at raves do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, no 
valor de 158.925,00€, fmanciada 
a85%. 

• 
____ T@U~I.J I porto norte 

TURISMO 

II 
Ponte de Li rna ( ... ) 
o destino turfstico 
mais procurado da 
regiao Norte 

••• • • 

'' 
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BASE DE APOIO LOGiSTICO DISTRITAL 

CENTRO MUNICIPAL DE 
.., 

PROTE OCIVIL 

Com a constrw;ao do Centro 
Municipal de Prote<;ao Civil 
(inaugurado a 28 de setembro de 
2014 por Joao Pinho de Almei
da, Secreta r io de Estado da 
Administra<;ao lnterna), aco
plado ao Quartel dos Bombeiros 
Voluntaries de Ponte de Lima, e 
dado mais um passe fundamen
ta l na concretiza<;ao das a<;6es 
planeadas pelo Municipio no que 
diz respeito a Prote<;ao Civil. A 
materializa<;ao desta importante 
estrutura implicou um investi
mento de 707.616,00 €, frnan
ciado pelo Program a Opera
donal Valoriza<;ao do Territ6rio 
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(POVT) atraves do Fundo de 
Coesao, com taxa de compartici
pa<;ao de 85%. 

A entrada em funcionamento do 
Centro Municipal de Prote<;ao 
Civil, operacionalizado atraves 
dos protocolos celebrados com 
a Associa<;ao Humanitaria dos 
Bombeiros Voluntaries de Ponte 
de Lima e como Ministerio da 
Administra<;ao lnterna, permitiu 
frnalmente disponibilizar um 
espa<;o devidamente preparado 
para o funcionamento da Base 

de Apoio Logfstico distrital 
(BAL), com capacidade para 

integrar do is Grupos de Refor<;o 
para lncendios Florestais (GRIF), 
com 52 elementos durante o 
perfodo crftico, ou noutras situa
<;6es de opera<;6es de prote<;ao e 
socorro imprevistas. 

Este investimento surge na 
sequencia de muitos outros 
que o Municipio tem vindo a 
protagonizar, disponibilizando 
um consideravel apoio ao nfvel 
da Prote<;ao Civil. Destacamos 
a constru<;ao do novo Quartel 
dos Bombeiros Voluntaries, o 
seu apetrechamento e o auxflio 
a aquisi<;ao de novos equipa-



mentos de prote~ao individual e 
viaturas. Em 2014, por exemplo, 
o apoio fmanceiro concedido as
cendeu aos 112.36 7,00 €, entre 
o subsfdio anual eo apoio a Equi

pa de l nterven~ao Permanente, 
entre outras verbas destinadas a 

mini mizar o esfor~o com despe-
• • 

sas excec1ona1s. 

Ainda no ambito da prote~ao 
civil, consciente de que se trata 
de um domfnio fundamental no 
contexte das competencias da 
autarquia, o Municipio apoia 
fmanceiramente o funciona

mento da equipa de sapadores 
florestais da Associa~ao Flores
tal do Lima, com um valor anual 
de cerca de 98.000,00 €. 

Foi igualmente assinado um 
protocolo com a Autoridade 

Nacional de Prote~ao Civil e a 
Associa~ao Humanitaria dos 
Bombeiros Voluntaries de Ponte 

de Lima, que visa o enquadra
mento de pessoal destinado a 
integrar uma nova Equipa de 

lnterven~ao Permanente (EIP) 
para os Bombeiros Voluntari
es- Sec~ao de Freixo. Assim, 
para alem da El P ja existente, o 
Municipio fmanciara tambem em 
50% os custos de funcionamento 

desta nova equipa, refor~ando 
os recursos afetos a Prote~ao 
Civil e Defesa da Floresta. 

• 
• 

II 

Este investirnento 
" . surge na sequencia 

de rnuitos outros 
que o Municipio de 
Ponte de Li rna tern 
vi ndo a protago
nizar ( ... ) 

JJ 
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PRESTA<;AO DE SERVI<;OS 

-CERTIFICA AO DE UALIDADE 
NOS SERVI OS MUNICIPAlS 

Assumindo como uma das suas 
prioridades estrategicas a mo
derniza<;ao administrativa, cujo 
objetivo primordial e a presta<;ao 
de servi<;os aos cidadaos e 
entidades publicas e privadas, 
pautados por altos padr6es de 
qualidade, o Municipio decidiu 
implementar um Sistema de 
Gestao lntegrado da Qualidade, 
Ambiente e Seguran<;a, de acor
do com as norm as de referenda 
em vigore a sua certiflca<;ao. 

Pretende-se, at raves desta 
iniciativa, controlar os proces
ses de modo a obter a maior 
eflciencia e eflcacia na presta<;ao 
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dos servi<;os municipais, con
tribuindo para a satisfa<;ao das 
necessidades e expectativas 
dos cidadaos, trabalhadores e 
fornecedores, bem como mini
mizar os impactes ambientais 
provocados pel as atividades do 
Municipio e reduzir os riscos que 
podem resultar para os traba
lhadores no desempenho das 
suas a<;6es. 

0 primeiro passo foi a 
atribui<;ao, por parte da APCER 
- Associa<;ao Portuguesa de 
Certiflca<;ao - do Certiflcado de 
Conformidade correspondente 
a Certiflca<;ao do Sistema de 

II 

Pretende-se, 
atraves desta ini
ciativa, contro
lar os processos 
de modo a obter 
a maior eficien
cia e eficacia na 
prestac;ao dos 

• • • serv1c;os mumcJ-
pais ( ... ) 



MODERNIZAtAO ADMINISTRATIVA 

Entrega do Certificado da Qualidade 

ao Municipio de Ponte de Lima 

Certificac;ao do Sistema de Gestao da Qualidade 

dos Servic;os Municipais par parte da APCER -

Associac;ao Portuguesa de Certificac;ao 

Gestao da Qualidade para o 
seguinte ambito: ':Atividades de
senvo/vidas no Gabinete de Aten
dimento ao Munfcipe e Tesouraria 
e na Gestao de Aprovisionamentos, 
Sistemas de lnforma~ao, Recur
sos Humanos e Equipamentos e 
I nfraestruturas". 

Este Certificado (Certificado 
2016/CEP.5130) traduz o reco
nhecimento de que estes 
servir;os do Municipio de Ponte 
de Lima cumprem com os requi
sites da norma NP EN ISO 
9001:2008 e que incorporam 
nas suas atividades importantes 
principios de gestao, como a fo
calizar;ao no cidadao, lideranr;a, 
envolvimento das pessoas, abor
dagem por processes e melhoria 
continua. 

A cerim6nia de entrega oficial do 
mencionado Certificado ocorreu 
a 9 de agosto de 2016, no Sa lao 

Nobre do Municipio de Ponte de 
Lima, e contou com a presenr;a 
da Diretora da APCER, Dora 
Gonr;alo. 

Este "selo de garantia" e valido 
pelo perfodo de tres a nos, sendo 
sujeito a auditorias anuais de 
acompanhamento, para verificar 

NUMERO 2016/CEP.S130 ,..,.,..., 

o cumprimento das regras asso
ciadas ao sistema implementado. 

A extensao da certificar;ao a ou
tros processes esta ja a ser 
preparada, tendo a autarquia 
como objetivo a certificar;ao 
integral dos servir;os. 

Certificado 
Certificate 
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-MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 

GAIINETE DE APOIO AD 
EMIGRANTE 

~ 

E sobejamente conhecida a 
importancia das Comunidades 
Portuguesas disseminadas pelo 
mundo, com os fortes vfnculos 
que as ligam permanentemente 
a Portugal. Consciente desta 
poderosa realidade, o Municipio 
de Ponte de Lima estabeleceu 
um acordo de colaborac;:ao com 
a Direc;:ao-Geral dos Assuntos 
Consul ares e das Comunidades 
Portuguesas, tendo em vista 
a criac;:ao de um Gabinete de 
Apoio ao Emigrante- GAE. 

Dirigido aos emigrantes e ex
-emigrantes do concelho, aos 

=== 

c a 

seus familia res e a todos aque
les que pretendem residir ou 
trabalhar no estrangeiro, o novo 
gabinete municipal de apoio ao 
emigrante, cuja inaugurac;:ao 
oflcial ocorreu a 18 de novembro 
de 2014 em cerim6nia presidida 
pelo Secreta rio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Jose 
de Almeida Cesario, funciona no 
GAM- Gabinete de Atendimen
to ao Munfcipe do Municipio. 

Este novo servic;:o municipal, 
com atendimento permanente e 
personalizado, encontra-se apto 
para cooperar na preparac;:ao da 

sa fda para o estrangeiro de resi
dentes em Ponte de Lima que 
pretendam emigrar, fornecen
do-lhes a informac;:ao eo apoio 
adequados. Ajuda e aconselha 
os possfveis interessados em 
assuntos muito concretes, como 
os relacionados com a Seguranc;:a 
Social, o auxilio na obtenc;:ao de 
documentos, a equivalencia e 
reconhecimento de habilitac;:oes 
literarias, entre outros. 

• 

-
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SUBSIDIOS 

~ 

SUBSIDIOS, 
-

COMPARTICIPA OES E APOIOS 

• A Ponte-Associa<;ao Social Cultural Recreativa e Desportiva de Estoraos 
• Academia de Futebol de Ponte de Lima 
• ACR- Associa<;ao Cultural e Recreativa Jogos e Eventos Tradicionais de Santa Comba 

• Acre bel - Associa<;ao Cultural e Recreativa de Beiral do Lima 
• ADERI R- Associa<;ao Cultural Desportiva e Recreativa Rancho Folcl6rico da Ribeira 
• ALAM - Associa<;ao Llmiana de Artes Marcia is 

• ALASTI - Associa<;ao de Lazer e Apoio Social a Terceira I dade 
• Alti Cep6es- Associa<;ao de Lazer e Terceira I dade 
• Anais Futebol Clube 

• ARDA-Associa<;ao Recreativa e Desportiva de Ana is 
• Associa<;ao Concelhia das Feiras Novas 
• Associa<;ao Cultural e Des port iva Fachense 
• Associa<;ao Cultural "Unhas do Diabo" 

• Associa<;ao Cultural Desportiva do Grupe Folcl6rico de Santa Marta de Serdedelo 
• Associa<;ao Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros 
• Associa<;ao Cultural Desportiva Recreativa dos Amigos Tocadores de Concertina do 

Concelho de Ponte de Lima 
• Associa<;ao Cultural e Des port iva de Calvelo 
• Associa<;ao Cultural e Desportiva de Cep6es 

• Associa<;ao Cultural e Des port iva dos Jovens de Sa 
• Associa<;ao Cultural e Recreativa Corneliana 
• Associa<;ao Cultural e Recreativa Dan<;as e Cantares de Vitorino de Piaes 
• Associa<;ao Cultural e Recreativa de Arcozelo 

• Associa<;ao Cultural e Recreativa e Desportiva deS. Bras- Rebord6es de Santa Maria 
• Associa<;ao Cultural e Recreativa Freixoense- ACRF 
• Associa<;ao Cultural e Recreativa Rancho Folcl6rico e Etnograftco da Casa do Povo de 

Poi ares 

2016 
609,00€ 

2443,40€ 
407,00 € 
609,00€ 
733,71€ 
407,00€ 

1710,00€ 
5850,00€ 
1221,76€ 

407,00€ 
333815,34 € 

1211,76€ 
12059,65€ 

897,06€ 
897,06€ 

1016,93 € 

407,00€ 
610,88€ 
407,00€ 

1962,06€ 
897,06€ 

1211,76€ 
609,00€ 

1016,00 € 

897,06€ 
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SUBSiDIOS 

• Associa~ao Cultural Recreativa e Desportiva da Feitosa 
• Associa~ao de Dadores de Sangue de Ponte de Lima 
• Associa~ao de Estudantes da Escola Superior Agrckia de Ponte de Lima 

• Associa~ao de Estudantes da Universidade Fernando Pessoa 
• Associa~ao de Estudantes Erasmus Ensino Superior Ponte de Lima 

• Associa~ao de Folclore de Ponte de Lima Alto Minho 
• Associa~ao de Guias de Ponte de Lima 
• Associa~ao de Jovens de Bertiandos 
• Associa~ao de Pesca Vale do Lethes 

• Associac;ao Desportiva Arcuense 
• Associac;ao Desportiva e Cultural da Correlha 
• Associa~ao Desportiva e Cultural da Seara 
• Associa~ao Desportiva e Cultural Estrelas de Brandara 

• Associa~ao Desportiva Os Limianos 
• Associa~ao do Grupo Etnograftco lnfantil e Juvenil da Casado Povo de Freixo 
• Associa~ao dos Amigos da Pessoa Especial Limiana 

• Associa~ao dos Amigos da Vaca das Cord as 
• Associa~ao dos Amigos das Marchas deS. Joao de Ponte de Lima 
• Associa~ao Grupe de Santo Andre de Vitorino de Piaes 

• Associa~ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima 
• Associa~ao Juventude de Piaes 
• Associa~ao Limiana dos Amigos de Animais de Rua ALAAR 
• Associa~ao Luso Britanica de Ponte de Lima-Institute Britanico 

• Associac;ao LV Santa Gema Jovem 
• Associac;ao Pe do Negro BTT Aventura 
• Associac;ao S6cio Cultural Recreativa e Desportiva de Cabac;os e Fojo Lobal- Alcateia da N6 

• Basket Clube Limiense- BCL 
• Batotas- Clube de Desportos Radit ais de Ponte de Lima 
• CAL- Comunidade Artistica Limiana 

• Casa de Caridade de Nessa Senhora da Conceir;ao 
• Casado Concelho de Ponte de Lima 
• Casado Povo de Moreira do Lima 
• Casado Povo deS. Juliao de Freixe 

• Casado Povo de Vitorino dos Piaes 
• Centro de Cultura e Des porto do Pessoal da Camara Municipal de Ponte de Lima 
• Centro Paroquial deS. Martinho da Gandra 

• Centro Paroquial e Social da Facha 
• Centro Paroquial e Social da Par6quia de Arcozelo 
• Centro Paroquial e Social de Beiral de Lima 

• Centro Paroquial e Social de Calheiros 
• Centro Paroquial e Social de Fontao 
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909,00€ 
1710,00€ 
2143,44€ 

400,00€ 
400,00€ 

5 600,00€ 
407,00€ 
407,00€ 
407,00€ 
609,00€ 

6 923,31€ 
609,00€ 
407,00€ 

47722,82€ 
1531,93 € 

1710,00€ 
2 360,00€ 
1200,00€ 

407,00€ 
60000,00€ 

407,00€ 
1624,50€ 
1624,50€ 
1000,00€ 

407,00€ 
407,00€ 

6000,00€ 
1217,00€ 
1624,50€ 

16 950,00€ 
4 399,69€ 
6346,75€ 
6250,00€ 
3000,00€ 

45 000,00€ 
6045,75€ 
6 500,00€ 
2 200,00€ 
5 900,00€ 
5 250,00€ 
6850,00€ 



• Centro Paroquial e Social de Fornelos 

• Centro Paroquial e Social de Rebordoes Santa Maria 
• Centro Paroquial e Social de Santa Cruz de Lima 
• Centro Paroquial e Social de Santa Maria dos Anjos 

• Centro Social e Paroquial da Correlha 
• Clube Nautico de Ponte de Lima 
• Clube Piramide Radical 
• Confraria Gastron6mica do Sarrabulho a Moda de Ponte de Lima 

• Corpo Nacional de Escutas da Correlha 
• Corpo Nacional de Escutas da Gandra 
• Corpo Nacional de Escutas da Ribeira 

• Corpo Nacional de Escutas de Ana is 
• Corpo Nacional de Escutas de Arcozelo 
• Corpo Nacional de Escutas de Rebord6es Santa Maria 

• Corpo Nacional de Escutas de Vitorino de Pia.es 
• EDL- Escola Des port iva Limiana 
• Futebol Clube de Caba<;:os 
• GACEL- Grupe de A<;:ao Cultural e Estudos Limianos 
• Grecudega -Grupe Recreative Cultural e Desportivo da Gandra 

• Grupe Animador da Labruja 
• Grupe Columb6filo Limiano 

• Grupe Cultural de Estoraos 
• Grupe Cultural e Recreative de Dan<;:as e Cantares de Ponte de Lima 
• Grupe de Cultura Musical de Ponte de Lima 

• Grupe de Dan<;as e Cantares do Neiva de Sandiaes 
• Grupe de Espadeladeiras de Rebord6es Souto 
• Grupe Desportivo de Bertiandos 
• Grupe Desportivo de Moreira do Lima 

• Grupe Desportivo de Vitorino dos Piaes 
• Grupe Desportivo e Cultural de Refoios 
• Grupe Etno- Folcl6rico de Refoios 

• PI' Arte- Associac;,ao de Artesaos de Ponte de Lima 
• Rancho das Lavradeiras deS. Martinho da Gandra 
• Rancho Folcl6rico da Correlha 

• Rancho Folcl6rico das Lavradeiras de Gondufe 
• SPAC BIT- Sao Pedro d'Arcos Associa<;:ao de Ciclismo 
• Uniao Desportiva e Cultural da Gemieira 

TOTAL 

, 

SUBSIDIOS 

6 550,00€ 
4000,00€ 
2700,00€ 
2000,00€ 
7 600,00€ 

20000,00€ 
407,00€ 
609,00€ 
407,00€ 
407,00€ 
407,00€ 
407,00€ 
407,00€ 
407,00€ 
407,00€ 

13 500,00€ 
610,88€ 
500,00€ 

1 221,76€ 
407,00€ 
407,00€ 

6046,75€ 
1619,06€ 

10 180,20€ 
1304,06€ 

490,06€ 
1832,61€ 
2850,77€ 
5 294,23€ 
1221,70€ 

490,06€ 
1244,50€ 

897,06€ 
1212,06€ 

897,06€ 
407,00€ 

1212,06€ 

737701,56€ 
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