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Tendo o número precedente do Boletim Municipal visto a luz do dia 
já no início deste mandato autárquico, não deixou, no entanto, e nem 
poderia ser de outro modo, de constituir ainda o reflexo das ativi-
dades do Executivo Camarário durante o mandato anterior. A nossa 
ação relativa a esse período, tão intensa e alargada, abrangendo os 
mais diversos domínios da ação política, como o social, a economia 
e desenvolvimento, a cultura, o desporto, a educação e o ambiente, 
encontrou nessa edição a sua tradução mais fiel.

Este Boletim que agora se encontra perante os olhos de todos os 
limianos, porém, constitui já o espelho pleno da nossa intervenção 
durante o atual mandato, sem que isso pressuponha qualquer alte-
ração estrutural da política que temos vindo a seguir desde que nos 
encontramos à frente dos destinos do Município de Ponte de Lima. 

Mudam os projetos, os locais das intervenções, mas mantêm-se as 
políticas adotadas e a filosofia que lhes está subjacente. Permanece 
de pé aquela grande missão que é a de levar o bem-estar a todos os 
munícipes, pautando a nossa atuação sempre pelo máximo empenho, 
esforço e dedicação em prol do bem comum. No fundo, tratamos, 
como sempre é o nosso timbre, de emprestar à palavra Política a 
grandeza de que ela deve ser revestida.

Tem sido assim desde a edição do primeiro Boletim, corria o ano 
de 1995. Notava-se nessa publicação inaugural a preocupação em 
traduzir e mostrar as atividades municipais, de dar a conhecer Ponte 
de Lima como Terra em Movimento, na vila e nas freguesias, de aldeia 
em aldeia.

Decorrido quase um quarto de século, a nossa Terra continua bem 
em movimento, em passo cada vez mais acelerado mas bem medido, 
como o leitor pode comprovar ao folhear estas páginas.

E importa que assim permaneça para o futuro...

Victor Mendes
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima

EDITORIAL
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Ponte de Lima comemorou 893 
anos da outorga do foral pela 
rainha D. Teresa, a 4 de março de 
2018, prestando homenagem a seis 
escolas, três instituições da área 
social e duas associações desporti-
vas com mais de 25 anos de ativi-
dade ininterrupta.

O presidente da Câmara Municipal 
destacou que o “orgulho de ser 
limiano vai mais além do dia de 
Ponte de Lima e manifesta-se dia-
riamente no modo de ser e de viver 
em comunhão”.

Os 893 anos de história do lugar 
de Ponte são a história que tem 
projetado o presente e o futuro do 
concelho, procurando aliar a tradi-
ção à criatividade e inovação. Os 
pontelimenses de hoje honram o 
legado dos antepassados e preser-
vam a herança para que os vindou-
ros possam continuar a orgulhar-se 
deste canto à beira lima desenvol-
vido.

O 4 de março continua a revestir-
se de uma significante importância 
para o Município que, em anos 
alternados, reconhece o mérito e 
o cunho de personalidades e ins-
tituições no desenvolvimento do 
concelho de Ponte de Lima.

Em 2018, presidiu às comemo-
rações do Dia de Ponte de Lima 
o Ministro da Cultura, Luís Castro 
Mendes, que assistiu ao momento 
solene da deposição de uma coroa 
de flores junto à estátua erguida 
em honra de D. Teresa, ao som 
do hino de Ponte de Lima, canta-
do por algumas crianças presentes. 
Seguiu-se a entrega das Medalhas 
de Mérito, na sequência da deli-
beração da Câmara Municipal, em 
reunião de executivo.

DIA DE PONTE DE LIMA

EFEMÉRIDE
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No Teatro Diogo Bernardes foram atribuídas meda-
lhas de mérito municipal a onze instituições do conce-
lho, seis das quais escolas.

Receberam esta medalha a Escola Secundária de 
Ponte de Lima, as Escolas Básicas do 2º e 3º ciclos de 
Freixo, de Arcozelo, da Correlhã, António Feijó e Escola 
Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

A medalha de mérito municipal social foi entregue 
aos centros sociais e paroquiais de Arcozelo, Correlhã e 
S. Martinho da Gandra.

As medalhas de mérito municipal desportivo foram 
entregues à Associação Desportiva e Cultural Fachense 
e à Associação Desportiva e Cultural da Correlhã.

INSTITUIÇÕES HOMENAGEADAS
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REQUALIFICAÇÃO URBANA

O Município de Ponte de Lima tem apostado, ao 
longo dos últimos anos, na requalificação urbana. No 
último mandato, foram objeto de intervenção o centro 
histórico de Arcozelo, (Além da Ponte), a Rua Conde de 
Bertiandos e Ponte de Crasto, a Rua do Arrabalde Rua 
de S. João de Fora, a zona envolvente da Expolima e a 
zona de S. Gonçalo, em Arcozelo. O Plano de Acção da 
Regeneração Urbana, que contemplou a maioria das 
obras, representou um investimento de 4,5 milhões de 
euros, com uma parte a ser comparticipada por fundos 
comunitários PARU (Portugal 2020).
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ÁREA DE
REABILITAÇÃO
URBANA
ALARGADA

O Município de Ponte de Lima procedeu ao alar-
gamento da área de reabilitação a todo o perímetro 
urbano definido no Plano de Urbanização de Ponte de 
Lima. Com a aprovação da Área de Reabilitação Urbana 
Adjacente ao Núcleo Central e respetiva Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU), todos os investimentos a 
realizar dentro desta área territorial ficam em condições 
muito mais favoráveis ao nível da eventual submissão 
de candidaturas ao abrigo do novo quadro comunitário 
de financiamento, em matérias ligadas à reabilitação 
e regeneração urbanas, cada vez mais decisivas para o 
desenvolvimento urbanístico do Concelho. A delimitação 
de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU’s) é um proces-
so determinante face aos desafios do novo quadro de 
financiamento, no domínio da reabilitação urbana, em 

empreendimentos de iniciativa privada, pública, de habi-
tação de interesse social, de interesse patrimonial, do 
espaço público e das infraestruturas. Por meio deste pro-
grama estratégico de reabilitação urbana, o Município 
de Ponte de Lima pretende garantir o acesso do público 
a instrumentos de apoio financeiro. Destaque para, a 
título de exemplo, o IFRRU (Instrumento Financeiro para 
a Reabilitação e Revitalização Urbanas), criado no âmbi-
to do Portugal 2020; o Programa de apoio Municipal 
Terra Reabilitar; a possibilidade de usufruir um conjunto 
de benefícios fiscais como a redução do IMI e IMT; ou 
até a redução da taxa do imposto de valor acrescentado 
(IVA) para 6% em empreitadas de reabilitação, tendo em 
conta o atual quadro legal, considerando as medidas 
contempladas no Orçamento do Estado.

A Câmara Municipal de Ponte de Lima deliberou, em 
julho de 2018, a elaboração da segunda Revisão do 
Plano Diretor Municipal (PDM). O PDM em vigor, de 2ª 
geração, foi publicado através da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 81/2005, de 31 de março de 2005.

De acordo com o RJIGT, o processo de revisão deverá 
ser finalizado até 13 de julho de 2020.

PDM EM 
REVISÃO ATÉ 
JULHO DE 2020

REQUALIFICAÇÃO URBANA

6  •  BOLETIM MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA



CONSTRUÇÃO 
DE ROTUNDAS, 
CICLOVIAS E VIAS 
PEDONAIS

O Município de Ponte de Lima está a executar um 
projeto de redefinição das zonas de circulação de 
modo a criar um circuito urbano ciclável com cerca 
de sete quilómetros de extensão, a integrar na rede 
viária existente complementando e valorizando esses 
acessos ainda com a execução de passeios exclusivos 
para circulação pedonal diferenciando os diferentes 
usos - automóvel, bicicleta e peão - com cores e mate-
riais distintos.

A construção do troço da ciclovia e dos percursos 
pedonais corresponde a um investimento de 1,2 
milhões de euros, comparticipado pelo programa 
PAMUS (Portugal 2020). A Câmara Municipal celebrou 
ainda um acordo de gestão com a Infraestruturas de 
Portugal para avançar com a construção de duas rotun-
das na Via Foral D. Teresa, uma empreitada que terá 
um investimento a rondar os 500 mil euros. Com esta 
reformulação das interceções do troço, entre o quiló-
metro 21 e 22, pretende-se minimizar os perigos da via.
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REDE VIÁRIA
MUNICIPAL MELHORADA

No âmbito da requalificação da rede viária nas 
freguesias, o Município realizou um investimento 
superior a 421 mil euros. Desta feita, a autarquia 
promoveu a requalificação da rede viária municipal, 
nomeadamente na Rua da Estivada em Estorãos, Rua 
da Posa na Feitosa, repavimentou a Rua da Agra, Rua 
da Capela do Bom Jesus e Travessa da Capela do Bom 
Jesus, Rua de Barros, Rua do Couto, Rua de S. João do 
Monte, Rua da Anta e Rua de Regadas, na freguesia 
da Correlhã e beneficiou a Quinta dos Carvalhos 
(Casa de Magalhães), em Freixo. Foram ainda bene-
ficiadas várias vias na freguesia da Facha, Santa 
Cruz, Rebordões Souto (Rua da Cividade, Ruas da 
Pena, Carapita, Poça, Cova da Raposa, Ruas de Bouça-
Carreiros, Engenho e Lobagadas), entre outras.

FREGUESIAS
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REDE VIÁRIA
MUNICIPAL MELHORADA

A freguesia de Sá conta com uma renovada zona 
envolvente ao Santuário do Senhor da Saúde e ao 
Parque de Merendas da Carvalheira, obras que repre-
sentaram um investimento de 180 mil euros, compar-
ticipada pelo Município de Ponte de Lima em 130 mil 
euros.

As obras de requalificação foram inauguradas a 1 de 
julho do ano passado, enquadrando-se a empreitada 
na política de Requalificação Urbana que o Município 
de Ponte de Lima está a efetuar nas freguesias e em 
espaços de cariz colectivo e social que se encontrem 
desarticuladas com as necessidades atuais da popu-
lação devido ao seu mau estado de conservação ou à 
falta de funcionalidade.

OBRAS NA ÁREA 
DE LAZER DE SÁ
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CENTROS CÍVICOS 
RENOVADOS

Nos últimos anos, os centros cívicos das fre-
guesias do concelho de Ponte de Lima têm sido 
intervencionados numa óptica de valorização do 
espaço público.

O Município estendeu a política de requalifi-
cação urbana às zonas centrais das freguesias 
com espaços de cariz coletivo e social que se 
encontrem degradados e urbanisticamente mal 
definidos. Múltiplas freguesias beneficiaram do 
embelezamento dos seus Centros Cívicos, como o 
caso de Calheiros, Fornelos, Freixo, São Martinho 
da Gandra, São Pedro d’Arcos, Sandiães, Serdedelo, 
Labruja, Gondufe e Vitorino dos Piães.

De um modo geral, as zonas de intervenção 
constituem o ponto de encontro da população e 
palco de eventos festivos, pelo que os projetos 
incidiram na redefinição do espaço público com o 
objetivo de criar melhores condições de vivência e 
usufruto pela população e visitantes, propondo-se 
um considerável aumento do espaço destinado às 
pessoas, totalmente acessível e livre de barreiras 
arquitetónicas. Procurou-se favorecer a circulação 
pedonal e o usufruto do espaço público através da 
repavimentação total da área de intervenção com 
materiais nobres, apostando fortemente no granito 
de Ponte de Lima, de textura distinta em algumas 
zonas de aplicação para diferenciar os espaços de 
circulação pedonal e automóvel. Muitas destas 
obras são acompanhadas pela criação de novas 
infraestruturas de drenagem de águas pluviais e a 
beneficiação da rede de iluminação pública e do 
mobiliário urbano.

FREGUESIAS

10  •  BOLETIM MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA



BOLETIM MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA  •  11



As freguesias de Labrujó, Beiral do Lima e Rebordões 
Santa Maria construíram casas mortuárias que agora 
conferem maior dignidade aos serviços fúnebres nestes 
locais. Estes espaços eram uma reivindicação de alguns 
anos das respetivas comunidades, por falta de um espa-
ço apropriado. O Município de Ponte de Lima apoiou 
financeiramente a construção das casas mortuárias, 
tendo contribuído com 20 mil euros para o edifício de 
Labrujó e 25 mil euros para a obra de Rebordões Santa 
Maria e 25 mil euros para Beiral do Lima.

CASAS 
MORTUÁRIAS

FREGUESIAS
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ALDEIAS DE MONTANHA
VALORIZADAS

Nos últimos anos, o Município 
de Ponte de Lima, em parceria 
com algumas Associações Locais 
e privados, tem desenvolvido um 
conjunto de projetos que tendem a 
contribuir para a concretização de 
uma estratégia que passa pela pro-
moção e valorização dos recursos 
endógenos associados à ruralidade, 
paisagem, à cultura, tradições, gas-
tronomia e vinho.

O Município pretende dar conti-
nuidade a essa estratégia realizan-
do um conjunto de novos inves-
timentos e atividades através das 
quais se pretende materializar os 
objetivos de preservação, conser-
vação e valorização dos elemen-
tos patrimoniais locais (ambientais, 
culturais e paisagísticos) na pers-
petiva da sua promoção turística 
e do desenvolvimento económico 
sustentável do território em causa. 
Assim, foram definidas um con-
junto de intervenções a realizar 
nas “Aldeias da Mesa dos Quatro 
Abades”. Estas ações passam de 
uma forma global pela elaboração e 
divulgação de material documental 

relativo ao património do território 
em causa, criação e sinalização de 
itinerários paisagísticos, ambien-
tais e agroturísticos, criação de 
condições infraestruturais e equi-
pamentos para a prática de BTT, 
criação do Centro de Interpretação 
das Aldeias da Mesa dos Quatro 
Abades entre outros.

Estes investimentos, estima-
dos no valor global de cerca de 
500.000,00 euros, foram de forma 
individual, mas devidamente arti-
culada e integrada na estratégia 
definida para o território da Mesa 
dos 4 Abades, enquadrados em 
distintas oportunidades de finan-
ciamento, tais como a candidatu-
ra “Aldeias do Alto Minho Centros 
Alto Minho - Walking & Cycling”, 
aprovada no âmbito do Programa 
Turismo Valorizar, as candidaturas 
apresentadas ao PROVERE (Norte 
2020) Minho INovação, para além 
dos projetos âncora do PROVERE 
de carácter imaterial promovidos 
pela entidade Líder e que em Ponte 
de Lima se irão realizar nas Aldeias 
da Mesa dos 4 Abades.
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RELVADO SINTÉTICO EM 
CRASTO E S. MARTINHO

O Município de Ponte de Lima continua a estratégia 
de promoção do desporto e, nos últimos anos, tem 
criado condições para a prática do futebol com a cons-
trução de campos de relvado sintético.

A construção do Campo Municipal do Triunfo e o 
Campo Municipal de S. Martinho da Gandra foram os 
últimos a ser inaugurados. A construção do novo campo 
relvado que compõe o Complexo Desportivo do Triunfo 
representou um investimento que rondou os 550 mil 
euros, que só foi possível devido à disponibilidade 
financeira da autarquia. Agora, este complexo fica dota-
do de dois campos de relvado sintético, estando prepa-
rado para receber competições oficiais.

Para além deste campo, o Município inaugurou tam-
bém o Campo Municipal de S. Martinho da Gandra, 
construído junto a uma zona de equipamentos muni-
cipais nomeadamente o Centro Educativo de Gandra e 
o Pavilhão Gimnodesportivo. Este campo representou 
um investimento de cerca de 785 mil euros, divididos 
por 120 mil euros para a compra de terreno e 665 mil 
euros para a construção da infraestrutura.

DESPORTO
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Decorreu em Ponte de Lima a quinta e última etapa 
da Taça de Portugal de Enduro BTT, uma prova que con-
tou com a organização da Associação Pé do Negro BTT 
Aventura e que contou com o apoio do Município de 
Ponte de Lima e a Federação Portuguesa de Ciclismo. 
Na edição de 2018 participaram cerca de 250 atletas, 
nacionais e estrangeiros. Os trilhos das freguesias de 
Bárrio e Cepões foram o cenário para esta prova que 
conta com cada vez mais participantes.

O rio Lima foi palco do Campeonato Europeu de 
Maratona de Canoagem, pela primeira vez, uma prova 
superada e que foi considerada pelo presidente da 
Associação Europeia de Canoagem com a melhor de 
sempre.

O campeonato revelou-se um tremendo sucesso, per-
mitindo aos aficionados da modalidade da canoagem 
assistir às provas num cenário idílico, cativando aque-

TAÇA DE ENDURO 
EM BÁRRIO E 
CEPÕES

les que presenciaram e deixando satisfeitos os respon-
sáveis. Uma cobertura ‘live stream’ em direto permitiu 
que o Campeonato Europeu de Maratona de Canoagem 
fosse seguido em todo o mundo, até na Austrália, e, 
também por isso, o presidente da Associação Europeia 
de Canoagem, Albert Woods, considerou este como “o 
melhor europeu de sempre”.

EUROPEU DE MARATONA DE
CANOAGEM FOI “O MELHOR DE SEMPRE”
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Escola Básica e Secundária de Arcozelo

Escola Básica EB 2 e 3 António Feijó
O Município de Ponte de Lima 

concluiu o processo de beneficia-
ção de todo o parque escolar do 
concelho, culminando com as obras 
de requalificação da EB 2/3 de 
Freixo.

A Escola EB 2/3 de Freixo foi a 
última a ser intervencionada, já 
depois de concluídas e inauguradas 
as obras da Escola EB 2/3 António 
Feijó, Escola Básica e Secundária 
de Arcozelo e a Escola Básica 
Integrada da Correlhã.

Estas intervenções visaram 
melhorar o conforto, segurança, 
saúde e eficiência energética de 
todos os edifícios. Ao nível geral, 
retificaram-se as fissuras, foram 

pintadas as paredes interiores e 
exteriores e, em alguns casos, os 
pavimentos das salas de aulas 
foram substituídos. No total, estas 
obras significaram um investimen-
to de rondou 1,5 milhões de euros, 
tendo sido, após a construção das 
respetivas escolas, o maior inves-
timento no que à requalificação 
das infraestruturas diz respeito, nos 
últimos 30 anos. Desta forma, o 
concelho de Ponte de Lima tem 
todo o parque escolar devidamente 
requalificado, desde o pré-esco-
lar até ao ensino secundário, o 
que representou, na globalidade, 
um investimento na ordem dos 40 
milhões de euros.

QUATRO ESCOLAS 
REQUALIFICADAS

EDUCAÇÃO
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Escola Básica Integrada da Correlhã

Escola Básica EB 2 e 3 de FreixoEscola Básica EB 2 e 3 António Feijó

BOLETIM MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA  •  17



A Feira da Educação, Ciência e Tecnologia procura 
dar a conhecer os melhores projetos pedagógicos 
dinamizados pelos Agrupamentos de Escolas, Escolas 
Profissionais, Universidades e Empresas sediadas em 
Ponte de Lima e na região.

Paralelamente, este evento também se constitui 
como uma excelente oportunidade para a promoção 
da oferta ao nível dos Cursos Profissionais e de Ensino 
Superior do concelho e de toda a região norte, assim 

como, a divulgação das últimas novidades tecnológicas 
disponíveis no mercado, e das empresas que prestam 
serviços neste setor. Na segunda edição, que decorreu 
em 2018, a Feira da Educação, Ciência e Tecnologia 
acolheu a Festa da Juventude Limiana - Desafio Jovem, 
dinamizado pela CPCJ - Comissão de Proteção e Jovens, 
a Maratona da Saúde, divulgação do Campeonato 
Mundial de Canoagem, Ténis de Mesa, Teqball, palestras, 
exposições, workshops e Showcookings.

FEIRA DA EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EDUCAÇÃO
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PORTAL MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFORMA COMUNIDADE

Todos os alunos do concelho de Ponte de Lima têm 
desde o ano passado a oportunidade de praticar canoa-
gem devido ao estabelecimento de um protocolo entre 
o Município e o Clube Náutico. Pela primeira vez, os 
alunos do Agrupamento de Escolas de Freixo tiveram 
acesso às atividades náuticas. O protocolo assinado 
entre o Município de Ponte de Lima e o Clube Náutico 
permite que todos os alunos dos quatro Agrupamentos 
de Escolas (Arcozelo, António Feijó, Correlhã e Freixo) 
tenham igualdade de oportunidade no acesso às ativi-
dades náuticas. O investimento da autarquia é de 30 mil 
euros e prevê 610 aulas de canoagem.

O Portal da Educação de Ponte de Lima é uma pla-
taforma digital dedicada à área da educação, com o 
objetivo de disponibilizar e divulgar informações e 
atividades desenvolvidas nesta área.

Organizado sobre a forma de menus, o novo portal 
permite aceder de forma simples e rápida a notícias e 
eventos dinamizados no concelho, à Carta Educativa do 
Concelho e à constituição da Rede Escolar, com os con-
tactos e a localização dos estabelecimentos de ensino. 
A comunidade escolar tem à disposição um conjunto 
de recursos educativos que surgem como ferramentas 
de partilha de informação e conhecimento. No portal 
é possível consultar informações sobre os equipa-
mentos desportivos, a rede de bibliotecas escolares 
e os serviços educativos, que através de um plano de 
atividades elaborado a cada ano letivo dão a conhecer 

aos docentes e alunos vários serviços municipais. No 
apoio às famílias, é disponibilizada informação sobre 
vários temas como a ação social escolar, os transportes 
escolares, o apoio ao ensino superior, a gestão de refei-
tórios escolares, as associações de pais e encarregados 
de educação e o banco de manuais escolares. Estão 
ainda descritos um conjunto de projetos e atividades 
promovidos pelo município ou outras entidades, com 
destaque para os associados à promoção de uma ali-
mentação saudável, como os Heróis da Fruta, e projetos 
de promoção da ciência, com a disponibilização de 
manuais de atividades. Numa área de acesso restrito, 
as escolas podem comunicar ocorrências diretamente 
ao município. É possível reportar problemas com os 
equipamentos escolares, comunicar materiais em falta 
ou solicitar assistência informática.

CANOAGEM
PARA TODOS OS 
ALUNOS
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O Festival Internacional de 
Jardins de Ponte de Lima edição 
2018 decorreu sob o tema “O Clima 
nos Jardins” e a inauguração foi pre-
sidida pelo Secretário de Estado do 
Ambiente, Carlos Martins.

Evento reconhecido interna-
cionalmente, recebeu em 2013 o 
título Garden Tourism awards, no 
“North American Garden Tourism 
Conference”, em Toronto, Canadá, e 
o ano passado foi distinguido pela 
“Europe for Festivals, Festivals for 
Europe” - EFFE Label 2017-2018.

Considerado como uma forte refe-

rência ao nível da inovação e da 
natureza, o Festival Internacional de 
Jardins de Ponte de Lima mantém 
a originalidade e a inovação, como 
forma de despertar a criatividade 
e a imaginação de quem o visita, 
sendo um verdadeiro ponto turísti-
co, atraindo, progressivamente um 
maior número de visitantes. Das 
46 propostas rececionadas para a 
edição de 2018, o júri selecionou 
criações provenientes da Alemanha, 
Argentina, Áustria, Espanha, Holanda, 
Inglaterra, Itália e Portugal.

A educação ambiental é uma prio-

ridade para o Festival Internacional 
de Jardins de Ponte de Lima e 
prova disso é o êxito alcançado, 
junto das escolas do concelho, com 
o Festival de Jardins Escolinhas, 
da responsabilidade da Área de 
Paisagem Protegidas das Lagoas de 
Bertiandos e de S. Pedro de Arcos, 
que se apresentou na quarta edição, 
que envolve muitas dezenas de alu-
nos do concelho e que se reconhece 
como uma ferramenta pedagógica 
essencial para os mais novos envol-
vidos e para todos os que apreciam 
apenas as obras finalizadas.

AMBIENTE

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JARDINS DESPERTA 
CRIATIVIDADE
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FEIRA DOS 
JARDINS E 
ESPAÇOS
VERDES É 
REFERÊNCIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
COM ILUMINAÇÃO LED

O Município de Ponte de Lima 
apostou num Plano de Reconversão 
de Iluminação Pública para LED, 
substituindo as luminárias exis-
tentes, que se encontram obso-
letas, em mau estado ou que 
sejam ineficientes, por luminárias 
mais eficientes, com tecnologia 
LED. Esta operação integra-se na 
estratégia de promoção da efi-
ciência energética no território do 
Alto Minho. A autarquia limiana 
apresentou, para feitos de finan-
ciamento, uma candidatura no 

âmbito do Programa Operacional 
Regional Norte, que prevê no seu 
Eixo Prioritário 3, o objetivo de 
apoiar a transição para uma eco-
nomia de baixo teor de carbono 
em todos os setores. O projeto visa 
a requalificação das luminárias de 
iluminação pública do Município, 
abrangendo a área total da vila e 
algumas partes das freguesias de 
Arca, Feitosa, Ribeira e Arcozelo. 
Esta operação abrange ainda a 
iluminação pública das Estradas 
Nacionais que atravessam o con-

celho, uma intervenção que tam-
bém está a ser efetuada pela 
EDP Distribuição. O valor total do 
investimento é de 1.025.348,61€, 
assegurando a autarquia o finan-
ciamento de 5%, sendo o restante 
financiado mediante a poupança 
energética, o que significa que os 
custos de operacionalização serão 
compensados pela redução da 
fatura mensal de energia elétrica, 
permitindo não só uma poupança 
real, como um futuro retorno do 
investimento.

Ponte de Lima promoveu a IV edi-
ção da Feira dos Jardins e Espaços 
Verdes, considerada como uma 
referência na preservação e criação 
de incomparáveis espaços verdes.

Dedicado às plantas, ao mobiliá-
rio urbano e aos produtos e mate-
riais de suporte à atividade de pro-
dução de plantas, aos equipamen-
tos de jardinagem e às tecnologias 
de gestão dos espaços verdes, o 
certame transformou o Pavilhão de 
Feiras e Exposições num jardim. O 

evento, que exibiu um variado con-
junto de amostras de plantas orna-
mentais, relvados, ervas aromáticas 
e medicinais, sementes, bem como 
mobiliário urbano, substratos e 
adubos, produtos agrícolas, material 
de rega, maquinaria, tratores, vasos 
e diversos equipamentos, resultou 
numa excelente oportunidade para 
os produtores nacionais apresen-
tarem as últimas novidades deste 
sector. Organizada pelo Município 
de Ponte de Lima, a Feira dos 

Jardins e Espaços Verdes contou 
com a presença de 22 expositores 
e apresentou diversos Workshops 
e Showcookings relacionados com 
os jardins e espaços verdes. Na 
ocasião, foi anunciado o Concurso 
“Ponte de Lima, Vila Florida”, uma 
iniciativa com periodicidade bienal 
que tem como objetivo embelezar e 
inovar as janelas, varandas, espaços 
comerciais, de alojamento e de res-
tauração, e canteiros na via pública, 
em todo o perímetro do concelho.
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A Área de Paisagem Protegida das Lagoas 
de Bertiandos e São Pedro de Arcos rece-
beu a menção especial atribuída no âmbito 
do Prémio Nacional da Paisagem 2018.

A Menção Especial atribuída à Área 
Protegida de Ponte de Lima foi entregue 
pela Secretária de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza, 
Célia Ramos.

Para o júri, o Projeto de Conservação 
e Valorização do Património Natural das 
Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos 
destaca-se pelo envolvimento coletivo nas 
iniciativas de conservação da natureza, 
pelo contributo para o reforço da coesão 
social do território e para o desenvolvi-
mento rural com base valorização da pai-
sagem e cultura rural minhotas.

PAISAGEM 
PROTEGIDA 
DAS LAGOAS 
NOVAMENTE 
PREMIADA

AMBIENTE
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REFOIOS, FREIXO E REBORDÕES 
SOUTO COM NOVAS ETAR’S

Nos últimos anos, a Câmara 
Municipal de Ponte de Lima tem 
apostado no alargamento da atual 
rede de saneamento em várias fre-
guesias, algumas das quais onde 
ainda não tinha sido possível exe-
cutar qualquer projecto.

Assim, na freguesia de Refoios, 
numa primeira fase, estão drena-
das as áreas com mais pressão 
demográfica, nomeadamente os 
lugares de Sta. Eulália, Fontainhas, 
Nogueira, Caneiro, Mosteiro e parte 
de Ranhados, em 10 quilómetros de 
rede de drenagem e 200 ramais de 
ligação. Com esta rede são servidos 
519 habitantes residentes e flu-
tuante de 188, acrescida da popu-
lação da Escola Superior Agrária 
de 550 e do Centro Educativo de 
120, mais 85 do Centro de Dia. Os 
efluentes recolhidos são encami-
nhados e descarregados na ETAR 
de Refoios, numa obra que custou 
cerca de 460 mil euros. Na segun-
da fase do alargamento de sanea-
mento de Santa Cruz, os trabalhos 
considerados no âmbito deste pro-
jeto contemplam a construção de 5 
quilómetros de rede de drenagem 
e 120 ligações domiciliários para 
recolha dos efluentes. A população 
a servir será de 562 habitantes. Esta 
fase contempla ainda a construção 

de três Estações Elevatórias, que por 
sua vez bombeiam o esgoto para 
caixas de visita existentes, o qual 
é conduzido à ETAR da Gemieira. A 
obra representa um investimento de 
640 mil euros.

No que diz respeito à rede de 
saneamento de Fornelos e Queijada 
foi instalada pela primeira vez, já 
que estas duas freguesias ainda não 
era dotada de saneamento básico. 
A construção desta rede abrangeu 
ainda o Pólo Industrial, serve 920 
habitantes e teve um custo que 
rondou o milhão de euros. Para 
construir a ETAR, tendo em vista a 
drenagem da rede de esgotos um 
Pólo Industrial existente, bem como 
da rede de saneamento pública que 
abrange ainda parte da freguesia de 
Rebordões Souto, o Município inves-
tiu 800 mil euros.

No que respeita a ETAR, o Município 
de Ponte de Lima procedeu à amplia-
ção da estrutura existente na fregue-
sia de Freixo, na medida em que a 
mesma - com mais de 20 anos - esta-
va a laborar em condições menos 
eficientes. A obra a ser executada na 
freguesia de Ardegão Freixo e Mato 
do Concelho de Ponte de Lima, com 
uma população residente de 1754 
habitantes, na qual se insere também 
um Centro Escolar, tem uma capaci-

dade de tratamento de 3500 habitan-
tes equivalentes, o que permite uma 
grande expansão de rede. O custo da 
obra rondou os 850 mil euros.

Rede de Água

No ano passado, o Município pro-
cedeu à execução de obras para 
abastecimento de água da fregue-
sia de Moreira do Lima, em zona 
alta, uma vez que esta área ainda 
não era dotada de rede pública de 
abastecimento. Esta operação está 
integrada no subsistema da mar-
gem direita do sistema de Ponte 
de Lima. A extensão de rede é de 
aproximadamente dois quilómetros, 
incluindo uma captação e a constru-
ção de um reservatório. A população 
a servir será de 100 habitantes e a 
empreitada teve um custo a rondar 
os 105 mil euros.

Foi ainda realizado o alargamento 
da rede de distribuição de água da 
freguesia de Refoios ao lugar da 
Vacariça, com inclusão dos lugares 
de Lapa, S. Mamede e Bemposta. A 
extensão de rede é de aproxima-
damente seis quilómetros, incluindo 
duas captações e a construção de 
dois reservatórios. Esta rede serve 
450 habitantes e a obra representou 
um investimento de 200 mil euros.
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O Município de Ponte de Lima 
continua a apostar na edição de 
publicações como forma de divul-
gar a cultura limiana.

Exemplo disso é a publicação 
do volume 2 e volume 3 de “Ponte 
de Lima: do passado ao presen-
te, rumo ao futuro!”. O volume 2 
é inteiramente consagrado à figu-
ra de Frei Francisco de S. Luís, 

o Cardeal Saraiva, reunindo um 
conjunto de cinco artigos elabo-
rados por António Oliveira Ramos, 
Geraldo Coelho Dias, António Barros 
Cardoso, Telmo Verdelho e Afonso 
Rocha, na sequência das conferên-
cias comemorativas dos 250 Anos 
do Nascimento do Cardeal Saraiva, 
realizadas em 2016 na Biblioteca 
Municipal.

O volume 3 de “Ponte de Lima: do 
passado ao presente, rumo ao futu-
ro!” é dedicado a General Norton de 
Matos. Após se ter realizado uma 
notável reunião de académicos e 
estudiosos sobre a vida do General 
Norton de Matos, a propósito do 
150.° Aniversário do Nascimento, 
mais precisamente a 25 de Março 
de 2017, a oportunidade de reunir 

PUBLICAÇÕES 
ENRIQUECEM 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

muitos dos textos que resultaram 
das intervenções, palestras e comu-
nicações proferidas, não podia ser 
desperdiçada, sendo esta publica-
ção um contributo para a memória 
e identidade de Ponte de Lima, sem 
esquecer a consequente relevância 
para a História e a Cultura, a nível 
local, regional, nacional e interna-
cional.

O Município editou igualmente, 
sob a coordenação de Ana Carneiro 
e Cristiana Freitas, “Cardeal Saraiva 
Documentos Raros e Dispersos”. 
Trata-se de uma série de docu-
mentos de inegável interesse para 
o conhecimento da vida e obra de 
Frei Francisco de S. Luís, constituído 
por diversas epístolas e uma auto-
biografia redigida em 1838.

CULTURA

24  •  BOLETIM MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA



“O Clima nos Jardins” foi o tema da 14ª edição 
do Festival Internacional de Jardins de Ponte de 
Lima e deu origem a mais uma publicação sobre 
este certame já considerado além fronteiras. A 
publicação referente a esta edição foi da respon-
sabilidade de Gonçalo Rodrigues, coordenador 
da Área de Paisagem Protegida das Lagoas de 
Bertiandos e S. Pedro de Arcos. O livro versou 
sobre a descrição e ilustração dos diversos jar-
dins em exposição, revelando a pertinência da 
escolha da temática nos tempos atuais.

Muitas têm sido as temáticas abordadas pelas 
publicações municipais e o livro “Tempos de 
festa em Ponte de Lima (séculos XVII-XIX)”, da 
autoria de António Dantas Barbosa, leva o leitor, 
em alguns casos, para a origem e, noutros, para 
a continuidade, nas balizas cronológicas estabe-
lecidas, de muitas festividades que nos dias de 
hoje perduram e que Ponte de Lima faz questão 
de manter, dignificar e valorizar.

O Município de Ponte de Lima, a Associação 
Concelhia das Feiras Novas, e a Associação dos 
Criadores de Bovinos de Raça Barrosã, apresenta-
ram o livro “Galinhas de Portugal”. Esta publica-
ção pretende dar a conhecer as raças autóctones 
que outrora foram decisivas na construção e 
definição das paisagens rurais e, por conseguinte, 
estão intimamente ligadas às populações rurais, 
aos seus modos de vida, costumes e tradições. 
Este livro surgiu no sentido de alertar para a 
necessidade e importância da salvaguarda, pro-
teção e valorização das raças autóctones Pedrês 
Portuguesa, Preta Lusitânica, Amarela e Branca.

FESTIVAL 
PERCURSOS 
DA MÚSICA 
ANIMA CENTRO 
HISTÓRICO

Em 2018, o Festival Percursos da Música, numa orga-
nização do Município de Ponte de Lima e programação 
e produção do Teatro Diogo Bernardes, voltou a cativar 
o público que assistiu aos 27 concertos em diferentes 
palcos de rua da vila de Ponte de Lima. O Festival 
Percursos da Música integra, anualmente, um conjunto 
de mais de duas dezenas de concertos que pretende 
abarcar os mais distintos gostos e preferências musi-
cais, desde a música clássica à contemporânea, passan-
do por interpretações com base na música electrónica, 
no jazz e na música erudita que são uma referência da 
actual música nacional e internacional. A dispersão dos 
espectáculos/concertos do festival por locais do centro 
histórico de Ponte de Lima, com um enquadramento 
arquitectónico peculiar, trazem para o mesmo uma ima-
gem de marca de excelência, fazendo com que a adesão 
de públicos seja manifestamente uma realidade.

Galinhas
de Portugal

Festival
Internacional
de Jardins

Tempos de Festa
em Ponte de Lima
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FEIRAS VALORIZAM
PRODUTOS DO 
TERRITÓRIO

A vila de Ponte de Lima é um dos destinos turísticos 
mais procurados da região Norte de Portugal e, para 
cativar aqueles que visitam o território, o Município 
complementa a sua já tradicional oferta com a orga-
nização dinâmica de um conjunto de eventos de qua-
lidade e relevância estratégica que atrai milhares de 
visitantes ao longo do ano.

A Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais é 
a prova manifesta do reconhecimento da importância 
do Vinho Verde como um dos produtos endógenos de 
excelência com grande expressão económica e social 
e enorme potencial de crescimento. Realiza-se há mais 
de vinte anos, procurando afirmar-se como um espaço 
de negócio aliado ao prazer.

A Feira da Caça, Pesca e Lazer é um evento que 
visa divulgar todos os serviços e atividades ligadas 
ao sector, potenciando uma região rica em oferta de 
atividades e experiências associadas ao Turismo de 
Natureza. O evento é fruto de uma parceria entre o 
Município de Ponte de Lima e a Escola Profissional 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de 
Lima, em colaboração com as federações de âmbito 
nacional e Associações do concelho, dos vários sec-
tores que dão mote a este evento, nomeadamente, 
Caça, Pesca, Apicultura, Desporto, Floresta, Recreação 
e Lazer, com o objetivo de divulgar todos os produtos 
e serviços disponíveis e valorizar os recursos naturais 
de excelência que o concelho dispõe.

DESENVOLVIMENTO RURAL
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A Feira do Cavalo de Ponte de Lima foi criada com o 
objetivo de fortalecer a oferta da região a nível eques-
tre, criando, assim, no norte do país, um entreposto 
comercial, cultural e desportivo de destaque, consi-
derando que Ponte de Lima possui fortes recursos e 
potencialidades naturais. O certame transformou-se 
num evento de referência no mundo equestre, con-
quistando relevância nacional e internacional.

A Feira 100% Agrolimiano surgiu com o objetivo de 
promover o que de melhor se produz no sector agroali-
mentar no concelho de Ponte de Lima. Durante os dois 
dias em que o certame decorre, a matéria-prima que 
faz de Ponte de Lima local de essência genuína está 
em destaque, desde o mel, à sidra, ao vinho verde, aos 

enchidos e fumados, à fruta e hortícolas, cogumelos, 
sem esquecer a carne, o leite e os animais, entre outros 
produtos limianos. Esta feira é a única que tem como 
objetivo a promoção única e exclusiva dos empresá-
rios e dos produtos do concelho de Ponte de Lima, 
procurando criar condições aos empresários agrícolas 
para poderem mostrar aquilo que fazem, potenciando 
um setor que é fundamental para a economia local.

BOLETIM MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA  •  27



CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E 
PROMOÇÃO DO VINHO VERDE 
VENCE PRÉMIO EUROPEU

O Município de Ponte de Lima, 
único representante de Portugal 
com o projeto do CIPVV – Centro 
de Interpretação e Promoção do 
Vinho Verde, venceu o prémio 
no European Iter Vitis Awards. O 
Prémio foi entregue em Bruxelas, 
ao presidente da Câmara Municipal 
de Ponte de Lima, Victor Mendes, 

pelo Embaixador e Chefe do 
Gabinete do Conselho da Europa, 
Zoltan Taubner, pelo Presidente 
Iter Vitis França, Didier Cujives, e 
pela representante da Federação 
Europeia Iter Vitis, Emanuela Pank.

Esta distinção é o resultado da 
aposta que o Município de Ponte 
de Lima, em parceria com outras 

entidades, tais como a Comissão de 
Viticultura da Região dos Vinhos 
Verdes, tem feito na promoção do 
vinho como produto de excelên-
cia do concelho, mas também na 
preservação dos aspetos históricos 
e culturais ligados à produção do 
mesmo.

DESENVOLVIMENTO RURAL
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PRÉMIO DE
EMPREENDEDORISMO 
E DESENVOLVIMENTO 
RURAL

Destinado a entidades públi-
cas ou privadas com sede social 
ou com desenvolvimento no 
concelho de Ponte de Lima, o 
“Prémio Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Rural”, distinguiu 
na sua edição de 2018, as empresas 
“Etnoglamour – Natureza Gourmet”, 
“Brutos no Lima”, e “Dog Institute 
– Ponte de Lima”. O projeto, que 
lança o desafio ao meio empre-
sarial e a todos aqueles que se 
sintam capazes de apresentar um 
projecto estruturante e que garan-
ta a sustentabilidade ambiental, 
económica e social do concelho, foi 
lançado em 2011 pelo Município 
de Ponte de Lima. Incentivando 
à emergência de novas ideias de 

negócio, de projetos de investi-
mento, e de atitudes empreende-
doras, a iniciativa reconhece um 
conjunto de três empreendedores 
com prémios monetários. Aos pro-
motores do projeto vencedor é 
concedido um valor monetário de 
1.500€ e a oferta de um espaço a 
título gratuito durante um ano em 
eventos deste sector promovidos 
pelo Município de Ponte de Lima. 
Por sua vez, o 2º prémio, com um 
valor de 800€, tem também direi-
to a um espaço a título gratuito 
durante um ano, sendo a 3ª posi-
ção premiada com um valor mone-
tário de 500€. A todos os concor-
rentes é atribuído um Certificado 
de Participação.
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NOVA VIATURA DE COMBATE A 
INCÊNDIOS PARA BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS

No sentido de dotar a corporação 
dos Bombeiros Voluntários de Ponte 
de Lima de novos equipamentos, 
a Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, ao abrigo de um protoco-
lo de cooperação celebrado com 

a Associação Humanitária, apoiou 
financeiramente a aquisição de um 
veículo de combate a incêndios 
florestais. A autarquia suportou na 
íntegra o custo da viatura, no valor 
de 182.500,00 euros. Trata-se de um 

veículo todo terreno, com lotação 
de seis lugares, que, devido às suas 
características técnicas, está apto 
para circular em zonas de difícil 
acesso, de terrenos duros, pratica-
mente inacessíveis a outras viaturas.

No concelho de Ponte de Lima 
existem três equipas de Sapadores 
Florestais, que têm como missão a 
prevenção de incêndios, efetuando 
trabalhos de gestão de combustí-
veis, vigilância e sensibilização. O 
Município de Ponte de Lima apoia 
o funcionamento de três equipas 
de sapadores florestais, cada uma 
composta por cinco elementos e 

ainda apoiada com uma viatura 
com Kit de primeira intervenção 
para o combate a incêndios. O 
apoio financeiro da autarquia é 
de 33.500€ euros por ano a cada 
equipa, actuando no concelho em 
zonas distintas, sendo coordenadas 
pela Associação Florestal do Lima. 
Ainda no âmbito da Protecção Civil, 
o concelho de Ponte de Lima conta 

com duas Equipas de Intervenção 
Permanente, uma sediada no 
Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Ponte de Lima e outra no quartel 
de Freixo. Cada equipa é constituída 
por cinco elementos, sendo finan-
ciadas pelo Município de Ponte de 
Lima em 50% e os restantes 50% 
são assegurados pela Autoridade da 
Proteção Civil.

TRÊS EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS APOIADAS PELO MUNICÍPIO

PROTEÇÃO CIVIL
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MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA COM 
BOM DESEMPENHO NA GESTÃO

Com uma política assente na prossecução do rigor 
orçamental, na consolidação do equilíbrio financeiro, 
e no incremento da competitividade do concelho, o 
Município de Ponte de Lima encontra-se no ranking dos 
18 Municípios do País com maior investimento total.

Este investimento é feito, mantendo um baixo índice 
de impostos por habitante (IMT, IMI, IUC e Derrama), 
sem recorrer ao Programa de Apoio à Economia Local 
(PAEL). A isto acrescesse o facto de Ponte de Lima se 
encontrar no ranking de Municípios com menor volume 
de juros e outros encargos financeiros pagos em 2017.

De acordo com os dados publicados, Ponte de Lima é 
única autarquia do Distrito de Viana do Castelo posicio-
nada no ranking global dos 100 Municípios com melhor 
eficiência financeira, ocupando o 38.º lugar dos municí-
pios da sua dimensão ao nível do País.

Relativamente à Sustentabilidade Financeira, Ponte de 
Lima é o município mais sustentável do país (2018), ocu-
pando a primeira posição do Rating Municipal Português 
(RMP) apresentado em maio último, pela Ordem dos 
Economistas.

No que diz respeito ao Ranking Geral, Ponte de Lima 
é o município mais sustentável da região do Minho, 

ocupando o 7.º lugar a nível nacional. De acordo com 
os dados do último Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses, Ponte de Lima continua a ocupar o 30.º 
lugar de entre os 308 municípios que apresentam maior 
volume de subsídios e transferências pagas em 2017, 
no total de 6.226.000,00 €, sendo este lugar o 8.º se 
considerar apenas os municípios de média dimensão. 
Nestas transferências inclui-se o apoio financeiro, às 
Associações de âmbito Social, Desportivo e Cultural, 
IPSS e fundamentalmente às Juntas de Freguesia, 
potenciando sinergias e reconhecendo a legitimidade 
e a vasta experiência de cada uma dessas instituições.

A estrutura orçamental controlada do Município per-
mite que este reconheça a importância de impulsionar 
projetos promovidos pelos diversos atores locais, o que 
faz com que este esteja também no ranking dos 30 muni-
cípios do país com maior volume de despesas pagas com 
transferências e subsídios às freguesias e associações.

Compreendendo a dinâmica da execução orçamental 
sustentável, o Município Limiano ocupa o 18.º lugar no 
conjunto dos municípios do País com Menor Índice de 
Dívida Total. Ocupa o mesmo lugar na categoria “Melhor 
Índice de dívida total” do último Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses, ocupando o 4º lugar relativa-
mente a municípios de média dimensão.

Realce-se a capacidade de concretização da autar-
quia, assim como a sua capacidade em cumprir com os 
seus compromissos e obrigações ao nível dos encargos 
financeiros assumidos.

Como supradito, a estratégia de desenvolvimento 
do concelho aposta no incremento dos vários sectores 
da atividade económica sendo concretizada através 
da promoção dos recursos endógenos, na valorização 
dos clusters existentes e na criação de um conjunto de 
benefícios e incentivos que promovam o investimento e 
empreendedorismo. A criação destas dinâmicas faz com 
que Ponte de Lima tenha uma das taxas de desemprego 
das mais baixas de sempre, de acordo com os dados da 
Segurança Social.

Dinâmica esta que se prevê duradoura, uma vez que 
para além dos postos de trabalho já criados, são diver-
sas as unidades empresariais e os polos industriais em 
fase de instalação.

ECONOMIA
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O Pavilhão de Feiras e Exposições 
de Ponte de Lima, desde a sua inau-
guração, tem acolhido inúmeros 
eventos desde as iniciativas promo-
vidas pelo Município, espectáculos 
musicais até a congressos dinami-
zados por entidades externas.

A construção do pavilhão repre-
sentou um investimento de 3,2 
milhões de euros, suportado pelo 
Orçamento Municipal, tendo como 
objetivo a promoção do território. 
Para a autarquia, este investimento 
trará o devido retorno. A inaugu-

ração do pavilhão contou com a 
participação dos grupos folclóri-
cos do concelho que em simultâ-
neo dançaram o Vira do Minho e 
o Vira Geral, proporcionando um 
espetáculo de cor e tradição. Este 
equipamento municipal, construído 
na área contígua à Expolima, des-
tina-se a apoiar a realização dos 
inúmeros eventos que preenchem 
o programa anual de animação 
cultural, nomeadamente festivais 
gastronómicos, feiras e exposições. 
Com uma capacidade para a insta-

lação de 88 stands, o espaço apre-
senta-se como um equipamento 
que visa dar mais qualidade aos 
projetos temáticos municipais, ser-
vindo todo o concelho, acolhendo 
um conjunto diversificado de even-
tos. Com uma área total de 2.850 
metros quadrados, cerca de 2300 
metros são para zona de exposição. 
No espaço exterior é permitida a 
colocação de seis cozinhas amo-
víveis, com ligação à rede de gás 
natural, energia elétrica, saneamen-
to e abastecimento de água.

PAVILHÃO DE FEIRAS E 
EXPOSIÇÕES NA EXPOLIMA

ECONOMIA
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TERRA INCUBAR 
JÁ APOIOU 25 
CANDIDATURAS

BENEFÍCIOS FISCAIS PARA 
FAMÍLIAS E EMPRESAS

O projecto Terra Incubadora, cria-
do pelo Município de Ponte de 
Lima, já apoiou, desde o seu início, 
em 2009, 25 candidaturas. Este 
projeto tem como objectivo prin-
cipal incentivar a criação de micro 
empresas na área da organização 
e promoção turística do conce-
lho de Ponte de Lima, através da 
cedência de espaços que perten-
çam ao Município. Reconhecendo 

a importância do apoio a projetos 
ou ideias que potenciem e valo-
rizem os recursos do concelho, 
numa ótica geradora de emprego, 
estas medidas são complementa-
res e visam alavancar o potencial 
de crescimento dos negócios em 
causa. A estas medidas associa-se 
o apoio técnico por parte da equi-
pa afeta ao Gabinete Terra.

No ano de 2019, o Município 
de Ponte de Lima volta a garantir 
benefícios fiscais para as famílias e 
empresas, no valor de 2,6 milhões 
de euros. A autarquia assume que 
enquanto for financeiramente sus-
tentável, deverão ser mantidas as 
medidas tomadas relativamen-
te aos benefícios fiscais sobre os 
quais detém a necessária autono-
mia para concretizar ou propor a 
sua redução ou isenção.

O Município de Ponte de Lima 
entende ser fundamental continuar 
a criar condições e apostar em 
projetos que promovam o desen-
volvimento económico e social do 
concelho, sendo essa a sua aposta. 

O emprego, a estabilidade econó-
mica, o poder de compra, a proxi-
midade e qualidade dos serviços e 
equipamentos públicos são fatores 
determinantes para se conseguir a 
confiança no futuro.

Em 2019, a autarquia abdica a 
favor dos contribuintes da par-
ticipação variável de 5% no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio 
fiscal em Ponte de Lima, relati-
va aos rendimentos do ano ime-
diatamente anterior, que implica 
a perda pelo Município de uma 
receita anual de 792 569,00 euros. 
Mantém-se a taxa de 0,32% do 
IMI para os prédios urbanos, con-
tinuando assim próxima do valor 

mínimo, a autarquia estará a abdi-
car de um valor aproximado de 
1.283.120,00 euros caso optasse 
por aplicar a atual taxa máxima de 
IMI de 0,45%; reduz-se o valor do 
IMI a pagar atendendo ao núme-
ro de dependentes em relação ao 
imóvel destinado a habitação pró-
pria e permanente coincidente com 
o domicílio fiscal do proprietário. 
Esta medida implica a perda de 
receita de cerca de 102.710,00€. A 
autarquia optou, uma vez mais, pela 
não aplicação da taxa de Derrama 
Municipal para as empresas do 
concelho o que implica uma redu-
ção de cerca de 440.000,00€ no 
orçamento municipal.
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Nos últimos anos, registou-se 
uma assinalável procura por parte 
das empresas de terrenos nos 
Pólos Empresariais e Industriais 
do concelho. Neste momento, já 
não existem terrenos disponíveis 
nos Pólos Industriais da Gemieira 
e da Queijada, mas continua a veri-
ficar-se uma procura de terrenos 
naquela zona geográfica para a 
localização empresarial por parte 
de investidores nacionais e estran-
geiros, o que levou o Município a 
avançar com o loteamento do Pólo 
Industrial e Empresarial de Calvelo 
de forma a ter lotes disponíveis 
para venda.

A autarquia adquiriu um terreno 
com cerca de 15 hectares para esse 
efeito, estando o projeto em fase 
de elaboração. Um dos grandes 

projetos para o concelho de Ponte 
de Lima centra-se no “Loteamento 
do Pólo Industrial Granito das 
Pedras Finas”, com a criação do 
Pólo Industrial do Granito, cujo 
investimento ascende os quatro 
milhões de euros. A criação deste 
Pólo Industrial irá permitir o reor-
denamento e deslocalização das 
empresas dispersas, permitindo-
-lhes o uso partilhado de infraes-
truturas e serviços, passando a dis-
por de condições para se reorgani-
zarem na modernização e inovação. 
O sector da extração e transforma-
ção de granito emprega centenas 
de pessoas no concelho de Ponte 
de Lima, representando este pro-
jecto “um momento histórico” para 
toda a comunidade. O orçamento é 
de 4.335.400 euros, com IVA.

PÓLOS INDUSTRIAIS 
COM MUITA PROCURA

ECONOMIA
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REFORÇO 
DO WI-FI 
E FIBRA 
ÓPTICA

O Município de Ponte de Lima 
alargou a rede Wi-Fi a diversas 
zonas da vila, estando agora abran-
gidos por esta cobertura os Paços do 
Concelho, o Festival Internacional 
de Jardins, o Mercado Municipal, 
toda a zona do Passeio 25 de 
Abril, Biblioteca (Largo da Matriz), 
Teatro Diogo Bernardes, Expolima, 
Pavilhão de Feiras e Exposições, 
Loja Interactiva do Turismo, Museu 
dos Terceiros, Arquivo Municipal, 
largo do Gabinete Terra, Espaço 
Internet (Largo Transportes 
Públicos), Albergue de Peregrinos, 
Parque do Edifício Portas de Braga 
e zona da estátua D. Teresa. Este 
alargamento aconteceu ao abrigo 
de uma candidatura aprovada no 
valor de 50 mil euros pelo Turismo 
de Portugal, num investimento 
total de 59900.63 euros. Apostado 
ainda a proporcionar as melho-
res condições a empresas e parti-
culares, o Município disponibiliza 
fibra óptica nos edifícios munici-
pais e no centro histórico e apro-
vou a colocação de fibra no Pólo 
Industrial da Gemieira e no Pólo 
Industrial da Queijada, num inves-
timento de 74 mil euros, em cada 
pólo. Também o Pólo Industrial do 
Granito e o de Calvelo serão con-
templados com este serviço.

BOLETIM MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA  •  35



PROTOCOLOS 
COM JUNTAS, 
ASSOCIAÇÕES
E IPSS’S

O Município de Ponte de Lima 
auxilia as instituições locais através 
da celebração de protocolos de coo-
peração com as IPSS - Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social, associações e juntas de fre-
guesia do concelho, comparticipan-
do a aquisição de viaturas.

Mediante a assinatura dos pro-
tocolos, o Município atribuiu com-
participações financeiras a diversas 
IPSS, Juntas de Freguesia e institui-
ções concelhias para a aquisição de 
viaturas. No caso do Centro Social e 
Paroquial da Facha, a aquisição da 
viatura de nove lugares, que serve 
essencialmente para o transportes 
de utentes e para apoio domici-
liário, foi comparticipada em 25 
mil euros pelo Município de Ponte 
de Lima. Com a Casa de Caridade 
Nossa Senhora da Conceição, foi 
celebrado um protocolo com vista 
à atribuição de dez mil euros para a 
aquisição de uma viatura de apoio 
ao serviço domiciliário do Centro 
Comunitário de Refoios. A autarquia 
apoiou também a compra de uma 
carrinha de transporte escolar que 
serve a freguesia de Sá.

A viatura de nove lugares foi 
adquirida pela Junta de Freguesia 
de Sá e teve uma comparticipação 
no valor de 16 mil euros por parte 
da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima. Com o Centro Paroquial e 
Social de Rebordões Santa Maria, 
o Município celebrou um protoco-
lo para atribuir uma verba de 25 
mil euros destinada à aquisição 
de uma viatura e a equipamen-
to/plataforma elevatória. A Junta 
de Freguesia de Calvelo também 
adquiriu uma viatura de nove luga-
res para o transporte colectivo de 
crianças para o Centro Educativo 
de Freixo. A Câmara Municipal 
apoiou com uma verba de 16 mil 
euros. O mesmo aconteceu com a 
Junta de Freguesia da Facha, que 
recebeu uma comparticipação no 
valor de 16 mil euros na aquisição 
de uma carrinha para transporte de 
crianças. No que diz respeito a ins-
tituições desportivas, o Município 
comparticipou, em 20 mil euros, a 
aquisição de uma viatura de nove 
lugares da Associação Desportiva 
“Os Limianos” que veio responder a 
um anseio de há muito da direção.

VIATURAS
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PROGRAMA 
OPERACIONAL DE 
APOIO ÀS PESSOAS 
CARENCIADAS

O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas (FEAC) 
foi instituído pelo Parlamento 
Europeu e do Conselho, para o 
período compreendido entre 1 de 
janeiro de 2014 e 31 de dezembro 
de 2020.

Para o território de Ponte de 
Lima, foi aprovada a candidatura 
POAPMC-01-74F2-FEAC-000118, 
assumindo-se o Município de Ponte 
de Lima como entidade coorde-
nadora e mediadora, sendo que 
mensalmente são apoiadas 245 
pessoas, entre 2017 e 2019.

Projeto Ponte Amiga

O Projeto “Ponte Amiga” foi lan-
çado em 2007 pelo Município de 
Ponte de Lima, com o objetivo de 
combater a pobreza e a exclusão 
social.

De 2013 até 2017 foram realizadas 
98 intervenções, num investimento 
total do Município de 284 855,34 
euros. No ano de 2018 decorreram 
oito processos, num total de 18 
beneficiários e cujo investimento 
foi de 33.980,80 euros.

São beneficiários deste projeto 
cidadãos muito carenciados, com 
prioridade para famílias com crian-
ças, residentes no concelho de 
Ponte de Lima, ou através da inter-
venção de entidades empenhadas  
em missões de carácter social com 
personalidade jurídica (IPSS’s e 
outras).

Tarifa social para água
e saneamento

A Câmara Municipal de Ponte de 
Lima continua a promover medidas 
de apoio às famílias carenciadas 
limianas, tendo implementado a 
tarifa social de água e saneamento. 
Assim, este é mais um contributo 
do Município para criar respostas 
sociais que contribuam para melho-
rar as condições de vida das famí-
lias mais fragilizadas. A tarifa social 
destina-se a apoiar os agregados 
familiares residentes no concelho 
de Ponte de Lima, social e econo-
micamente mais carenciados, vigo-
rando por um período de um ano e 
podendo ser sucessivamente reno-
vada, por igual período de tempo.

AÇÃO SOCIAL
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A Quinta de Pentieiros continua a proporcionar 
gratuitamente sessões diárias de hipoterapia para 
crianças e outros utentes com necessidades espe-
ciais oriundas de instituições de ensino e IPSS. A 
realização destas atividades contribui para o pro-
cesso de reabilitação dos praticantes, a partir do 
movimento tridimensional do cavalo, melhorando a 
sua postura e tendo efeitos, já comprovados, no seu 
desenvolvimento cognitivo. Para além do contato 
com os cavalos, toda a envolvente da Quinta favo-
rece este processo, com a presença dos restantes 
animais e a tranquilidade da paisagem do local.

HIPOTERAPIA NA QUINTA 
DE PENTIEIROS

AÇÃO SOCIAL
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O Município de Ponte de Lima apostou em mais 
uma edição da Expo Saúde/Juventude, inserida no 
projeto “Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta”.

Promover e estimular um estilo saudável para a 
comunidade, nomeadamente para os jovens, livre 
de hábitos de consumo, é o principal objetivo do 
certame. A dinâmica do programa centrou-se em 
debates sobre temas emergentes da atualidade, 
com que os jovens se debatem no dia-a-dia, mas 
que deveriam de ser abordados desde o seio das 
famílias às escolas, abrindo assim uma maior cons-
ciencialização por parte de crianças e jovens.

Para além dos debates, os visitantes tiveram a 
oportunidade de  assistir a workshops sobre culi-
nária, serviços e produtos relacionados com saúde, 
bem-estar e beleza.

V EXPO SAÚDE/JUVENTUDE 
NO PAVILHÃO DE FEIRAS E 
EXPOSIÇÕES DE PONTE DE LIMA
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DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS

A Ponte – Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Estorãos
ABME – Associação Banda de Música Estorãos
Academia de Futebol de Ponte de Lima
Acrebel – Associação Cultural e Recreativa de Beiral do Lima
ACR – Associação Cultural e Recreativa de Jogos e Eventos Tradicionais de Santa Comba
AEUFP – Associação de Estudantes da Universidade Pessoa
ALAAR – Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua
ALAM – Associação Limiana de Artes Marciais
ALASTI – Associação de Lazer e Apoio Social à Terceira Idade
Alti Cepões – Associação de Lazer e Terceira Idade
Anais Futebol Clube
Associação Concelhia das Feiras Novas
Associação Cultural e Desportiva Fachense
Associação Cultural Desportiva do Grupo Folclórico de Santa Marta de Serdedelo
Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros
Associação Cultural Desportiva Recreativa dos Amigos Tocadores de Concertina do Concelho de Ponte de Lima
Associação Cultural e Desportiva de Calvelo
Associação Cultural e Desportiva de Cepões
Associação Cultural e Desportiva dos Jovens de Sá
Associação Cultural e Recreativa Corneliana
Associação Cultural e Recreativa Danças e Cantares de Vitorino de Piães
Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo
Associação Cultural e Recreativa e Desportiva de S. Brás – Rebordões de Santa Maria
Associação Cultural e Recreativa Freixoense - ACRF
Associação Cultural e Recreativa Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Poiares
Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Feitosa
Associação de Dadores de Sangue de Ponte de Lima
Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima
Associação de Folclore de Ponte de Lima Alto Minho
Associação de Guias de Ponte de Lima
Associação de Jovens de Bertiandos
Associação de Pesca Vale do Lethes
Associação Desportiva Arcuense
Associação Desportiva e Cultural da Correlhã
Associação Desportiva e Cultural da Seara
Associação Desportiva e Cultural Estrelas de Brandara
Associação Desportiva Os Limianos
Associação do Grupo Etnográfico Infantil e Juvenil da Casa do Povo de Freixo
Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana
Associação dos Amigos da Vaca das Cordas
Associação Grupo de Santo André de Vitorino de Piães
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima
Associação Juventude de Piães
Associação Luso Britânica de Ponte de Lima-Instituto Britânico
Associação Pé do Negro BTT Aventura
Associação Sócio Cultural Recreativa e Desportiva de Cabaços e Fojo Lobal – Alcateia da Nó
Basket Clube Limiense – BCL
Batotas - Clube de Desportos Radicais de Ponte de Lima
CAL – Comunidade Artística Limiana
Casa de Caridade de Nossa Senhora da Conceição
Associação Cais do Lethes
Casa do Povo de Moreira do Lima
Casa do Povo de S. Julião de Freixo
Casa do Povo de Vitorino dos Piães

609,00 €
6 046,75 €
5 606,73 €

609,00 €
407,00 €
200,00 €

1 624,50 €
1 154,60 €
1 710,00 €
3 900,00 €
1 221,76 €

269 004,18 €
1 211,76 €

897,06 €
897,06 €

1 016,93 €
407,00 €
610,85 €
407,00 €

1 619,06 €
897,06 €

4 565,04 €
609,00 €
609,00 €
897,06 €
609,00 €

1 710,00 €
2 143,44 €
5 600,00 €

407,00 €
407,00 €
407,00 €
609,00 €

7 330,57 €
609,00 €
407,00 €

59 054,74 €
245,48 €

1 000,00 €
2 360,00 €

407,00 €
60 000,00 €

407,00 €
1 624,50 €

407,00 €
407,00 €

3 924,00 €
852,00 €

3 624,50 €
16 200,00 €

407,00 €
14 296,75 €
10 210,00 €

3 000,00 €

2018
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Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Lima
Centro Paroquial de S. Martinho da Gandra
Centro Paroquial e Social da Facha
Centro Paroquial e Social da Paróquia de Arcozelo
Centro Paroquial e Social de Beiral de Lima
Centro Paroquial e Social de Calheiros
Centro Paroquial e Social de Fontão
Centro Paroquial e Social de Fornelos
Centro Paroquial e Social de Rebordões 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 Correlhã
Clube Náutico de Ponte de Lima
Clube Pirâmide Radical
Confraria Gastronómica do Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima
Corpo Nacional de Escutas da Correlhã
Corpo Nacional de Escutas da Gandra
Corpo Nacional de Escutas da Ribeira
Corpo Nacional de Escutas de Anais
Corpo Nacional de Escutas de Arcozelo
Corpo Nacional de Escutas de Rebordões Santa Maria
Corpo Nacional de Escutas de Vitorino de Piães
EDL – Escola Desportiva Limiana
Futebol Clube de Cabaços
GACEL – Grupo de Ação Cultural e Estudos Limianos
Grupo Animador da Labruja
Grupo Columbófilo Limiano
Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de Lima
Grupo de Cultura Musical de Ponte de Lima
Grupo de Danças e Cantares do Neiva de Sandiães
Grupo de Espadeladeiras de Rebordões Souto
Grupo Desportivo de Bertiandos
Grupo Desportivo de Moreira do Lima
Grupo Desportivo de Vitorino dos Piães
Grupo Desportivo e Cultural de Refoios
Grupo Etno – Folclórico de Refoios
Pl’ Arte Associação de Artesãos de Ponte de Lima
Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra
Rancho Folclórico da Correlhã
Rancho Folclórico das Lavradeiras de Gondufe
Grupo Cultural Musical Orquestra de Vitorino das Donas
Rancho Folclórico de Santa Marinha de Anais 
Pequenos Actores do Lima – Oficina de Teatro Infantojuvenil
SPAC BTT – São Pedro d’Arcos Associação de Ciclismo
Casa de Caridade de Nossa Senhora da Conceição
Centro Paroquial e Social de Calheiros
Centro Paroquial e Social de Fontão
Centro Social e Paroquial de Arcozelo
Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista
Fábrica da Igreja Paroquial de S. João da Ribeira
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tomé da Correlhã
Centro de Estudos Regionais
CIAB – Centro Informação Mediação Arbitragem Consumo Tribunal Arbitral de Consumo
União Desportiva e Cultural da Gemieira

47 500,00 €
13 396,75 €

4 800,00 €
1 800,00 €
5 900,00 €
9 065,00 €
6 850,00 €
6 850,00 €
4 000,00 €
2 700,00 €
2 000,00 €
6 700,00 €

50 000,00 €
407,00 €

1 218,00 €
407,00 €
407,00 €
407,00 €
407,00 €
407,00 €
407,00 €
407,00 €

17 982,00 €
610,85 €

1 543,28 €
407,00 €
814,00 €

1 619,06 €
20 333,17 €

897,06 €
897,06 €

1 221,76 €
2 850,77 €
8 383,83 €
1 221,70 €
1 619,06 €
1 244,50 €

897,06 €
2 461,06 €

490,06 €
609,00 €
897,06 €

6 864,25 €
812,00 €

8 337,36 €
3 391,00 €
4 980,00 €
4 235,57 €
4 956,90 €
4 569,45 €
4 851,00 €

240,00 €
3 363,00 €

570,35 €

Total: 791.102,35 €
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