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O Município de Ponte de Lima publica mais uma edição do Boletim 
Municipal, publicação que tem habituado o munícipe a ser informado 
sobre as ações que o Executivo Municipal tem realizado ao longo dos 
vários meses com o objetivo de garantir a melhor qualidade de vida a 
todos os concidadãos.

Neste boletim, abordamos as comemorações do Dia de Ponte de Lima, 
assinalando os 897 anos da outorga do Foral por D. Teresa e damos a 
conhecer os eleitos para os órgãos autárquicos para o mandato 2021-
2025. Estão também aqui plasmadas as requalificações urbanísticas, as 
intervenções nos diversos Centros Cívicos das Freguesias, os apoios para a 
requalificação viária, os investimentos na melhoria de vários equipamen-
tos e infraestruturas com o fim último de proporcionar bem-estar a todos 
os limianos.

Nesta publicação são, ainda, retratadas as iniciativas no âmbito cultural, 
ambiental, desportivo, bem como na Educação e Proteção Civil, visando a 
valorização do nosso capital mais elevado, o humano. E devido à situação 
pandémica que vivenciámos, não podemos deixar de refletir nas respostas 
do Município aos desafios excecionais.

São estas preocupações retratadas nesta publicação, iniciadas pelo meu 
antecessor, Eng. Victor Mendes, às quais este Executivo Municipal dará 
continuidade. Pretendemos continuar a fazer chegar às mãos do caro leitor 
este Boletim, pois este é um dos meios privilegiados de registar e informar 
sobre as obras, os projetos e as ações que este Executivo Municipal execu-
tará durante o mandato de 2021-2025.

Neste que é o primeiro Boletim enquanto presidente da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, asseguro a todos vós a periodicidade da edi-
ção desta publicação como mais uma forma de prestar contas da atividade 
autárquica, da gestão municipal e do cumprimento dos objetivos traçados.

A todos saúdo e apelo para que possamos continuar a fazer mais e 
melhor por Ponte de Lima, para que continue no rumo da sustentabilidade.

Um abraço com amizade,

Vasco Ferraz
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima

Editorial
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Ponte de Lima celebrou a 4 de 
março de 2022 os 897 anos do 
Foral atribuído pela Rainha Dona 
Teresa no ano de 1125.

O Dia festivo evocou os 20 anos 
da Estátua da Rainha Dona Teresa, 
situada na Avenida António Feijó, 
onde foi inaugurada uma exposição 
sobre a efeméride e colocada uma 
coroa de flores, como já é tradição 
no Dia de Ponte de Lima.

As comemorações do Dia de 
Ponte de Lima centraram-se, ainda, 
na Capela do Anjo da Guarda, que 
foi objeto de obras de conservação, 
no valor de 63.600,00€. 

O programa do Dia de Ponte de 
Lima incluiu, ainda, a inauguração 
da exposição de fotografia sobre 
“Caminhos – As Pontes do Caminho 
Português do Porto a Santiago” 
de Xoán Arco da Vella, promovida 

pela Associação das Amigas e dos 
Amigos do Camino Português a 
Santiago, de Pontevedra. 

Durante as celebrações, foi apre-
sentado o livro “Ponte de Lima à 
Mesa: contributos para a sua carta 
gastronómica”, da autoria do Prof. 
Álvaro Campelo.

Dia de Ponte de Lima

EFEMÉRIDE
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Tomada de posse dos 
Órgãos Autárquicos

ÓRGÃOS MUNICIPAIS

A tomada de posse dos Órgãos Autárquicos para o Quadriénio 2021-
2025 aconteceu a 16 de outubro numa cerimónia pública que decorreu 
no Auditório Rio Lima e que incluiu a instalação dos novos órgãos para a 
Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal, traduzindo a nova com-
posição resultante das eleições de 26 de setembro de 2021.
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Eleitos para a Câmara Municipal

Presidente
Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida 
Ferraz (CDS/PP)
Vice-Presidente
Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa
(CDS/PP)
Vereador 
Gonçalo Miguel Libório Pereira Rodrigues 
(CDS/PP) 
Vereador
Carlos M. Pinto Correia do Lago (CDS/PP)
Vereador 
Luciano Francisco Borges Pereira (PLMT)
Vereadora 
Zita Maria Costa Fernandes (PLMT)
Vereador 
José Nuno Torres M. Vieira Araújo (PPD/PSD)

Eleitos para a Assembleia Municipal

João Evangelista Rocha Brito Mimoso de 
Morais (CDS/PP - Independente)
Filomena Maria Guerra Quintela Freitas Leite 
(PLMT)
Abel Nunes Lopes (CDS/PP)
Matilde Sofia Soares de Brito
(CDS/PP - Independente)
António Carlos Almeida Matos Torres (PLMT)
António Carvalho Martins (PPD/PSD)
Domingos Oliveira Vieira (CDS/PP)
João Manuel Alves de Castro (PLMT)
Manuel José Lima Cerqueira (CDS/PP)
Irene Trigueiro Lourenço
(CDS/PP - Independente)
Maria João Lima Moreira de Sousa (PLMT)
Joaquim Orlando Lima Cerqueira (PPD/PSD)
Fernando Pereira Calheiros (CDS/PP)
Susana Cláudia Victória Rodrigues Torres 
(VIRAMILHO)
Manuel Matos Lima (CDS/PP)
Franclim da Silva Fernandes (PLMT)
Joana Vitorino Mendes (CDS/PP)
Tomás Silva Redondo (PLMT)
Alípio Álvaro Amorim Barbosa (M51)
Joana F. Vale Meira da Silva
(PPD/PSD - Independente)
José Carlos Carvalhosa Pita (CDS/PP)
Sérgio José Lima Saraiva
(CDS/PP - Independente)
Marta Calçada Fernandes (PLMT)
Irene M. Antunes Alves Amaral
(CDS/PP - Independente)

Júlio Lima Costa Pinheiro (PLMT)
António Pedro Martins Ligeiro (PPD/PSD)
Marcelino Borges Cabeças (CDS/PP)
João Cândido C. Pereira Monteiro
(CDU - Independente)
João Fernando Dias Gonçalves
(CDS/PP - Independente)
Rafael Brito de Abreu Pereira (VIRAMILHO)
António J.P. Fiúza da Rocha (PLMT)
M. Dores Cerqueira Oliveira
(CDS/PP - Independente)
António Carneiro de Sousa (CDS/PP)
M. Aurora Sousa Oliveira Martins (PLMT)
Ricardo José M. Salgado Vieira (PPD/PSD)
Micael Alves Martins (CDS/PP)
Paulino D. Fernandes Matos (PLMT)
Marta Alexandra Santos Matos
(CDS/PP -Independente)
Luís Miguel Sousa Matos
(CDS/PP -Independente)
José Diogo Leite Marinho Falcão Gomes 
(PLMT)

Eleitos para as Assembleias de 
Freguesias, assumindo o cargo de 
Presidente de Junta de Freguesia

Anais
Arlindo Manuel da Rocha Moreira (CDS/PP) 
Arca e Ponte de Lima
Márcio Pereira Magalhães (PPD/ PSD) 
Arcozelo
Acácio Lopes Fernandes (PLMT) 
Ardegão, Freixo e Mato
Hilário Sotero Fernandes Dantas (CDS/PP) 
Associação de Freguesias
do Vale do Neiva
Michel Machado Magalhães (CDS/PP) 
Bárrio e Cepões
Pedro Pereira Rodrigues Lima (IND) 
Beiral do Lima
Manuel João Vieira de Sá (PLMT)
Bertiandos
Isabel Rodrigues Vilaverde (IND) 
Boalhosa
Daniel Pereira Costa (CDS/PP) 
Brandara
Teresa da Silva Martins Cristino (CDS/PP) 
Cabaços e Fojo Lobal
António Silvestre Lopes Durães (CDS/ PP) 
Cabração e Moreira do Lima
Carlos Alberto Coelho de Matos Pinheiro (IND) 
Calheiros
Agostinho Gonçalves de Araújo (IND)

Calvelo
Maria Irene Sousa Lemos (IND)
Correlhã
Maria de Fátima Cerqueira de Oliveira (IND) 
Estorãos
Carlos Alberto Cerqueira Gonçalves (CDS/PP)
Facha
Manuel Fernandes Laranjo (IND) 
Feitosa
Joaquim Manuel Martins Vieira Pereira (IND) 
Fontão
Manuel Januário dos Santos Velho (CDS/PP) 
Fornelos e Queijada
João Pereira de Matos (IND) 
Friastelas
Agostinho Rodrigues Loureiro (IND) 
Gandra
Ernesto de Oliveira Pereira (IND)) 
Gemieira
António de Sá Matos (CDS/PP) 
Gondufe
Carlos Manuel Branco Batista (CDS/PP) 
Labruja
José Alberto Sousa Cunha Nunes (IND) 
Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte
Manuel Fernandes Rodrigues (CDS/PP) 
Navió e Vitorino dos Piães
Francisco Salgado Cunha (IND) 
Poiares
Manuel Joaquim de Lima Felgueiras
(PPD/PSD) 
Rebordões Santa Maria
José dos Santos Lima (CDS/PP) 
Rebordões Souto
António Filipe Cerqueira Amorim (PPD/PSD) 
Refoios do Lima
Gabriela da Costa Fernandes (PLMT) 
Ribeira
Augusto Manuel Martins Leite Rolo (IND) 
Sá
Sílvio Manuel da Rocha Martins (CDS/PP) 
Santa Comba
Vítor Manuel Matos R. Cunha (IND) 
Santa Cruz
José Carlos de Sá Araújo (CDS/ PP) 
São Pedro d’Arcos
Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes 
(CDS/PP) 
Seara
Jorge Filipe Martins Lima (PPD/ PSD) 
Serdedelo
Joaquim Pereira Martins de Sousa (CDS/PP) 
Vitorino das Donas
Elisabete Cerqueira Ribeiro Gomes (IND)
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Inauguração da 
Requalificação da Via 
Foral Dona Teresa 

REQUALIFICAÇÃO URBANA

O Município de Ponte de Lima inaugurou a obra de 
requalificação da EN203 – Via do Foral Velho de Dona 
Teresa, e respetiva ciclovia urbana. 

O projeto de reabilitação deste troço incluiu o trata-
mento da travessia urbana, o reordenamento de acessos 
e a reformulação de interceções, através da construção 
de duas rotundas, a melhoria e a reposição do sistema 
de sinalização vertical, horizontal e de orientação, assim 
como dos equipamentos de segurança e balizagem.

Em simultâneo, contemplou a colocação de um sepa-
rador central, de infraestruturas, iluminação, ciclovia e 

vias pedonais da envolvente urbana, para uma maior 
segurança dos utilizadores.

A obra representou um investimento de cerca de 2 
milhões de euros, dos quais 1,6 milhões de euros cor-
respondeu à criação das ciclovias, com cofinanciamen-
to de 85% do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável, no âmbito do Norte2020, tendo 
correspondido os restantes 400 mil euros à constru-
ção das duas rotundas e das infraestruturas que lhes 
estão associadas, que foram financiadas na íntegra pela 
Infraestruturas de Portugal (IP).
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Município de Ponte de Lima e Instituto 
de Habitação e Reabilitação Urbana 
promovem investimento superior a 14 
Milhões de Euros em Remodelação da 
Habitação Social no Concelho

A Câmara Municipal de Ponte de Lima e o IHRU - 
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana estão a 
investir cerca de 14,3 milhões de euros na remodela-
ção de habitações no concelho, de modo a dar con-
dições de habitabilidade condignas a 167 agregados 
familiares.

Em 21 de julho de 2021, a autarquia inaugurou a 
zona envolvente ao Bairro da Escola Técnica, investi-
mento de 1,2 milhões de euros comparticipados em 
cerca de 50 % pelo Plano de Ação de Regeneração 
Urbana do Norte 2020.

Em paralelo, decorreu a apresentação do projeto 

Bairro da Zona da Escola Técnica, Ponte de Lima – 
reabilitação dos Blocos 3 e 4, cofinanciado pelo Norte 
2020, um investimento de cerca de 745 mil euros que 
também foi comparticipado no âmbito do Norte 2020, 
mediante uma disponibilização de uma verba de cerca 
de 506 mil euros do Município de Ponte de Lima, 
para o IHRU apresentar também uma candidatura no 
âmbito do PARU. O Município encetou esta ação por 
considerar importante aproveitar esta dinâmica de 
requalificação do espaço público e de também requa-
lificar este edificado, propriedade do IHRU, que foi 
construído em 1981.
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FREGUESIAS

Centro Cultural e 
Comunitário de Anais 
Inaugurado

O Centro Cultural e Comunitário de Anais foi inaugu-
rado a 17 de julho de 2021 e nasceu nas instalações 
da antiga escola primária, edifício reabilitado pela 
Câmara Municipal, e que representou um investimento 
de 415.000€.

Este novo equipamento dispõe de quatro salas e de 
um salão polivalente. O edifício será utilizado pelas 
várias associações da freguesia, pela Junta de Freguesia, 
ou para outras ações a promover por ambas as entida-
des, na perspetiva da informação ao cidadão ou mesmo 
para realização de ações de animação cultural relacio-
nadas com as artes e ofícios tradicionais e a promoção 
dos recursos endógenos característicos da freguesia.

A existência de um salão polivalente permitirá a 
realização das mais variadas atividades culturais orga-
nizadas pelas entidades referidas ou por outras, nomea-
damente o Município e outras associações culturais das 
freguesias vizinhas.
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Inauguração da Obra 
de Recuperação e 
Beneficiação da Antiga 
Escola Primária de 
Santa Comba

No âmbito da estratégia do Município de Ponte de 
Lima de beneficiação do edificado público, foi inaugu-
rada, a 18 de junho de 2021, a intervenção de recupera-
ção e beneficiação da Antiga Escola Primária de Santa 
Comba, num investimento de 75 mil euros.

A obra de recuperação e beneficiação deste edifício 
permitiu que este espaço se transformasse no Centro 
Cultural de Santa Comba.

O edifício mantém as características da sua traça 
tradicional do pós 25 de Abril, organiza-se de acordo 
com a estrutura espacial existente, com duas entradas 
e respetivos halls, duas salas, três wc e uma copa, man-
tendo o sistema porticado em betão armado, com lajes 
aligeiradas. As redes de distribuição de águas, águas 

A freguesia de Santa Cruz conta agora com uma sala 
Multiusos, obra suportada pela Junta de Freguesia, e um 
renovado Parque de Estacionamento junto à Igreja de 
Santa Cruz do Lima, financiado pelo Município de Ponte 
de Lima.

A obra foi inaugurada no dia 15 de outubro de 2021 e 
representou um investimento de 180.657,95 €+IVA.

O projeto Municipal permitiu a criação de um estacio-
namento de apoio às infraestruturas ali instaladas, bem 
como uma área devidamente ordenada que permitirá a 
realização de outros eventos e das romarias locais.

pluviais e saneamento, foram reabilitadas e executadas 
de acordo com os respetivos projetos de especialidade. 
As redes elétrica e de telecomunicações são parcial-
mente novas nos espaços intervencionados.

A renovação abrangeu, ainda, a envolvente exterior 
do edifício, com novas pinturas e reabilitação das cai-
xilharias de madeira. O alpendre foi ampliado, através 
de uma estrutura leve em tubulares metálicos e uma 
cobertura em painel sandwich, passando a albergar os 
transportes públicos da freguesia.

O Centro Cultural de Santa Comba vai acolher diver-
sas atividades desde teatro, ballet, concertinas e asso-
ciações da freguesia.

Inaugurada a 
Requalificação do Parque 
de Estacionamento junto à 
Igreja de Santa Cruz do Lima
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Na senda da estratégia do Município de Ponte de Lima 
de beneficiação dos espaços públicos, conferindo-lhes 
as condições de usufruto condizentes com a exigência 
dos padrões contemporâneos de urbanidade, a fregue-
sia da Correlhã conta com um espaço renovado na área 
envolvente à Igreja Nova.

A obra, inaugurada a 10 de outubro de 2021, era ansia-
da pela Junta de Freguesia e pela população, tendo em 
conta que aquela área envolvente à Igreja Nova regista 
uma afluência significativa e estava descaracterizada e 
desordenada.

Esta intervenção, cujo investimento de 608 000€ per-
mitiu requalificar as vias que circundam a igreja, tradu-
ziu-se no alargamento das ruas, criação de passeios e a 
eliminação das barreiras arquitetónicas, promovendo a 
acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada.

Foram criados dois parques de estacionamento de 

apoio, com cerca de 120 lugares de forma a ordenar 
a permanência automóvel na envolvente da igreja. 
Também o entroncamento entre o arruamento local e 
a estrada nacional é beneficiado, com um alargamento 
significativo, melhorando as condições de visibilidade 
e segurança deste acesso. Ao nível das infraestruturas 
existentes, foi requalificada a drenagem de águas plu-
viais, abastecimento de água, saneamento e infraestru-
turas elétricas e colocada uma nova infraestrutura de 
iluminação pública.

Inaugurada a Área Envolvente 
à Igreja Nova da Correlhã
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O Município de Ponte de Lima inaugurou, a 21 de 
agosto de 2021, as obras de requalificação do Centro 
Cívico de Cabaços, que representaram um investimento 
municipal de 235.000€.

Tratou-se de uma intervenção de requalificação que 
abrangeu um conjunto de equipamentos de utilização 
pública como o cemitério, casa mortuária, polo despor-
tivo e antiga escola EB1 de Cabaços, que atualmente 
acolhe associações locais. Esta obra permitiu ainda 
aumentar e melhorar a área de estacionamento, sendo 
uma das entradas da freguesia, o que justifica esta 
intervenção, atribuindo-lhe dignidade e melhor aces-

Município de Ponte de Lima 
Inaugurou as Obras de 
Requalificação do Centro 
Cívico de Cabaços

sibilidade para os cidadãos com mobilidade reduzida.
A Junta de Freguesia de Cabaços e Fojo Lobal asso-

ciou-se a esta requalificação, concretizando um desejo 
antigo, de homenagear os beneméritos da freguesia, 
Pimenta Jarro, fundador da Congregação de Nossa 
Senhora da Caridade, natural de Cabaços, e o arcipreste 
Pereira Lima, que tanto contribuíram para o desen-
volvimento da freguesia, tendo sido inaugurados um 
conjunto de elementos escultóricos alusivos à história 
da freguesia.
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Câmara Municipal aprovou um 
conjunto de verbas, no valor total 
de 459.091,57€ a atribuir a Juntas 
de Freguesia do Concelho

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA

Considerando a importância da 
requalificação da rede viária do 
concelho, a Câmara Municipal de 
Ponte de Lima aprovou a atribuição 
de um conjunto de verbas às Juntas 
de Freguesia.

O Executivo Municipal, a 28 de 
junho de 2021, deliberou a atri-
buição à Junta de Freguesia da 
Correlhã de uma comparticipa-
ção financeira até ao montante 
máximo de 68.205,70€ destinada 
a comparticipar as obras de bene-
ficiação e pavimentação da Rua 
de Cale d’Água, Rua da Agrela, Rua 
do Rei Ordonho 1, Rua de Grufe, 
Travessa da Chingosta, Rua de 
Barrô, Rua do Caminho de Santiago 
e Rua do Prado.

À Junta da Gemieira foi apro-
vado um apoio destinado à obra 
de “Beneficiação de diversas ruas 
da freguesia”, cuja comparticipação 
financeira é de 70% até ao mon-
tante máximo de 79.772,61€, para 
as obras de beneficiação na Rua da 
Mata, Rua de Ápeda, Rua do Soja 
do Monte, Rua de Freiriz, Rua dos 
Castanheiros, Travessa de Vilar, Rua 
dos Carreiros, Rua dos Moinhos, 
Rua do Cachão, Rua da Portelinha, 
Travessa de Gibães, Travessa do 
Cachão, Travessa da Quinta de 
Cima, Rua de Vilar, Rua do Rio, Rua 
das Portelas e Rua dos Casais.

Para a Junta de Freguesia de 
Sá, o apoio à empreitada de 
“Beneficiação da Rua da Fonte das 

Feitoras e Rua da Capela”, é de 
70% até ao montante máximo de 
67.323,08€ destinada a comparti-
cipar as obras de beneficiação com 
drenagem, execução de muros e 
pavimentação na Rua da Fonte das 
Feitoras e Rua da Capela.

A Junta de Freguesia de Santa 
Comba solicitou apoio financeiro 
para a obra de “Beneficiação de 
diversas ruas da freguesia”. A autar-
quia aprovou um montante máximo 
de 119.117,08€, destinado a com-
participar as obras de beneficia-
ção e pavimentação da Travessa da 
Chão, Travessa de Rainha, Travessa 
de Chão de Zil e Rua do Moinho de 
Vento.

A Beneficiação da “Rua de 
Fornes”, na freguesia de São Pedro 
D’Arcos, vai receber uma comparti-
cipação financeira de 70% até ao 
montante máximo de 8.931,83€. 
A autarquia deliberou ainda con-
ceder um apoio financeiro até ao 
montante máximo de 43.268,67€ 
para a obra de “Beneficiação da 
Rua de Fomes-Parte de arruamen-
to inserido na Área de Paisagem 
Protegida das Lagoas”.

Por sua vez, para a Junta de 
Freguesia de Gondufe foi transferi-
do o valor de 4 271,40€.

Em reunião de Câmara de 9 
de agosto de 2021, o Executivo 
Municipal deliberou atribuir à 
Junta de Freguesia de Brandara 
uma comparticipação financeira de 

70% até ao montante máximo de 
25.598,63€, para “Beneficiação de 
parte da Rua do Calvário”.

À Junta de Freguesia de Calheiros 
foi aprovada uma comparticipação 
financeira de 70% até ao montante 
máximo de 21.225,28€ para as 
obras de pavimentação de alarga-
mentos na Rua da Seara, Rua do 
Castelo, Rua do Pinheiro, Travessa 
do Pinheiro, Rua da Ermida, Rua 
do Prôgo, Rua do Curro e Rua da 
Carvoeira.

No âmbito das obras de 
“Beneficiação da Rua da Tapada do 
Monte e Travessa de Campo Raso” 
na Freguesia da Feitosa, a Câmara 
Municipal deliberou atribuir uma 
comparticipação financeira de 
70% até ao montante máximo de 
10.326,79€.

A Câmara Municipal aprovou, 
em simultâneo, atribuir à Junta de 
Freguesia da Feitosa, uma outra 
comparticipação financeira até ao 
montante máximo de 11.050,50€, 
para as obras de pavimentação na 
Rua da Coelheira.
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Executivo Municipal visita empreitada de 
“Beneficiação da EM 523-3, desde Labrujó a 
Vilar do Monte, e do CM 1242-1 até Calheiros”, 
um investimento de 332.000€

Município de Ponte de Lima adjudicou um 
investimento superior a 800 mil euros + IVA em 
empreitada de colocação de 4.281 Luminárias 
LED para Eficiência Energética no Concelho

Face ao estado de degradação motivado pela sua 
longevidade, densidade de tráfego e intempéries, decor-
reu a empreitada de “Beneficiação da EM 523-3, desde 
Labrujó a Vilar do Monte, e do CM 1242-1 até Calheiros”.

O projeto visa proceder à realização de reposição de 
pavimentos em camada de desgaste de betão betumi-
noso, dotando-a de melhores condições de circulação 
e assim permitir um forte incremento em termos de 
segurança e de igual modo promover a melhoria das 
condições de vida dos habitantes do concelho de Ponte 
de Lima. A empreitada significou um investimento de 
332.000€.

O Município de Ponte de Lima adjudicou a emprei-
tada de “Sistemas de iluminação decorativa e pública”, 
pelo valor global de 813 932, 14€, ao qual acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, para uma intervenção 
enquadrada nos objetivos e orientações estratégicas 
para a melhoria do sistema de iluminação pública em 
consonância com as políticas de desenvolvimento 
regional e local.

Recorde-se que, para efeitos de financiamento, o 
Município apresentou uma candidatura ao abrigo do 
Aviso NORTE 03-2017-42 no âmbito do Programa 
Operacional (PO) Regional Norte que prevê, no seu 
Eixo Prioritário 3, o objetivo de apoiar a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono em todos os 
setores, que inclui a Prioridade de Investimento (PI) 
4.c – “Apoio à eficiência energética, à gestão inteli-
gente da energia e à utilização das energias renová-
veis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos 

edifícios públicos e no setor da habitação.”
A intervenção em causa consiste na substituição das 

luminárias existentes, que se encontram obsoletas, em 
mau estado ou que sejam ineficientes, por luminárias 
mais eficientes, com tecnologia LED, permitindo que o 
concelho fique iluminado com LEDS praticamente em 
toda a sua extensão.
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As obras de remodelação da rede de abastecimento de 
água no concelho de Ponte de Lima, da responsabilidade 
da AdAM – Águas do Alto Minho, incluem as freguesias 
de Anais, Freixo, Vitorino dos Piães, Bertiandos, Fontão, 
Arcozelo, Refóios do Lima e Santa Comba.

De acordo com a AdAM, foram realizados os Programas 
Técnicos, que constituem parte integrante do Contrato de 
Parceria e de Contrato de Gestão, através dos quais foi 
efetuado o diagnóstico da situação atual, nomeadamente 
ao nível da caraterização das infraestruturas existentes e 
dos respetivos estados funcional e de conservação, atra-
vés de visitas de inspeção por amostragem, a avaliação 
da abrangência do serviço às populações, a identificação 
da evolução da articulação entre as infraestruturas mul-
timunicipais e municipais e respetivos constrangimentos, 
bem como o reconhecimento de problemas de fiabili-
dade no fornecimento de água, de garantia na proteção 
das massas de água e de segurança na saúde pública e a 
definição das soluções técnicas a executar e determinar 
os respetivos planos de investimento, de modo a atingir 
os objetivos de qualidade do serviço fixados, e estimar 
os gastos anuais de operação e manutenção associados.

No âmbito de uma ação conjunta que envolve os 
Municípios do Alto Minho, foi apresentada uma candi-
datura ao POSEUR-03-2012-FC-001257, com um mon-

tante aprovado de 13,7 milhões de euros, dos quais 
5,7 milhões de euros são destinados à Renovação de 
Redes e 8,0 milhões de euros são destinados ao Sistema 
de Monitorização e Controlo da Eficiência Hídrica do 
Sistema de Abastecimento de Água.

Ao abrigo da referida candidatura, foram elaborados os 
Planos de Gestão de Perdas dos Municípios, que apresen-
tam o diagnóstico da rede de abastecimento de água e 
identificam as condutas onde ocorrem roturas com maior 
regularidade. 

Assim, no Município de Ponte de Lima existem, neste 
momento, projetos de execução para a renovação de 
redes que irão abranger as seguintes freguesias: Anais, 
Freixo, Vitorino dos Piães, Bertiandos, Fontão, Arcozelo, 
Refóios do Lima e Santa Comba; o que representa um 
investimento de 1.841.700,96€.

A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) de Freixo foi inaugurada a 20 de maio de 2021 e 
substitui uma antiga infraestrutura com mais de 20 anos 
que já se revelava insuficiente, obsoleta e limitada, pelo 
que a intervenção incluiu a substituição de todo o equi-
pamento existente e a construção de uma nova ETAR.

Com capacidade para servir no total 3500 habitantes, 
da freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, e de várias fre-
guesias do sul do concelho, a obra resulta num investi-
mento municipal no valor total de 833 038,67 €, com-
participada pelo POSEUR, ficando agora a sua gestão 
a cargo da AdAM – Águas do Alto Minho, no âmbito de 
uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de 
Ponte de Lima e a AdAM. 

Ao nível técnico, a nova ETAR de Freixo traduz-se 

numa estação de tratamento compacta e modular. O 
esquema de tratamento desenvolvido é o que se afigura 
mais vantajoso, quer em termos económicos, quer em 
termos operacionais, tendo em consideração o quan-
titativo populacional a servir e o quadro normativo 
aplicável à descarga das águas residuais. O sistema de 
tratamento preconizado é composto por uma fase líqui-
da e uma fase sólida.

Nova ETAR de Freixo

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
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COLETIVIDADES

A Banda de Música de Ponte de Lima já tem sede 
própria. A nova “casa” resultou da reconversão da cave 
do edifício da Academia de Música de Ponte de Lima – 
Academia de Música Fernandes Fão, que representou 
um investimento de 210.000€, com retorno para todos 
aqueles que querem aprender música.

O projeto da Autarquia criou um espaço de ensaio e 
ensino para a Banda de Música de Ponte de Lima, não 
só do ponto de vista de qualidade interna da acústica, 

Banda de Música de Ponte 
de Lima com nova sede

mas também do ponto de vista da redução do impacto 
no exterior e na inserção urbana dos níveis de acústicos 
produzidos pelos ensaios e pelo ensino da música.

A sede da Banda de Música de Ponte de Lima dispõe 
de hall de entrada, sala de ensaio geral, seis salas indi-
viduais de estudo instrumental, sala de aula teórica, 
sala da direção, wc’s e garagem própria para a carrinha 
de transporte dos instrumentos musicais da Banda de 
Música de Ponte de Lima.
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O Município de Ponte de Lima 
inaugurou o Centro de Interpretação 
das Aldeias da Mesa dos 4 Abades 
(CIAM4A), projeto que surge da 
necessidade imediata de valoriza-
ção do património cultural, rural 
e paisagístico circundante a este 
“marco” histórico.

Instalado num edifício de arqui-
tetura tradicional, o CIAM4A é o 
ponto de partida para a descoberta, 
não só das Aldeias da Mesa dos 4 
Abades – Bárrio, Cepões, Calheiros 
e Vilar do Monte (sendo esta 
atualmente, Freguesia de Labrujó, 
Rendufe e Vilar do Monte) – como 
também da Freguesia da Labruja, 

limitando a norte uma paisagem 
serrana única, que não pode ser 
desconstruída por limites adminis-
trativos.

Neste sentido, pretende-se pro-
mover e impulsionar novas abor-
dagens de conhecimento rural, 
primando pelo desenvolvimen-
to de um conjunto de iniciativas 
interpretativas relacionadas com 
o turismo cultural e paisagístico 
característico desta região, mais 
especificamente o turismo de natu-
reza, disponibilizando assim uma 
oferta turística qualificada.

A iniciativa tem, ainda, como 
objetivo, proteger, salvaguardar e 

gerir o património local, valorizan-
do-o e divulgando-o, de forma a 
perpetuá-lo no tempo, e envolver 
a população local na divulgação e 
consequente preservação dos seus 
saberes tradicionais, fomentando 
a fixação de população. Em simul-
tâneo pretende melhorar e apoiar 
um conjunto de infraestruturas e 
equipamentos ligados aos cami-
nhos pedestres e BTT/Downhill, 
e qualificar e certificar esta área 
como património natural e cultural.

Este projeto foi cofinanciado pelo 
Norte 2020 no âmbito do Programa 
de Valorização Económica dos 
Recursos Endógenos – PROVERE.

Município de Ponte de Lima inaugura 
Centro de Interpretação das Aldeias 
da Mesa dos 4 Abades

DESENVOLVIMENTO RURAL
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Inaugurado o Polo Industrial 
do Granito das Pedras Finas

ECONOMIA

O Município de Ponte de Lima inaugurou, a 15 de 
outubro de 2021, o Polo Industrial do Granito das Pedras 
Finas, cujo investimento ascendeu aos 5,4 milhões de 
euros, tendo sido cofinanciado pelo NORTE 2020.

Este novo Polo Industrial do Granito das Pedras Finas 
situa-se no Monte de Antelas, em Arcozelo, nas proximi-
dades das áreas de extração de granito, está dotado de 
condições ímpares, sendo o único Polo Industrial dedica-
do exclusivamente à transformação de pedra. Dispõe de 
uma área de cerca de 22 hectares, dividido por 28 lotes, 
cujas áreas variam entre os 900m² e os 20.000m².

Recorde-se que a criação deste Polo Industrial assen-
tou num espírito de desenvolvimento integrado e 
autossustentado, com o objetivo de valorizar e induzir 

externalidades do que é “natural”. Esta lógica de susten-
tabilidade está assente em projetos que permitem criar 
simultaneamente riqueza e bem-estar às comunidades 
locais, permitindo o reordenamento e deslocalização 
das empresas dispersas, permitindo-lhes o uso parti-
lhado de infraestruturas e serviços, passando a dispor 
de condições para se reorganizarem na modernização 
e inovação.

Como entidade gestora do Polo Industrial do Granito 
das Pedras Finas, cabe ao Município de Ponte de Lima 
assumir a prestação de serviços comuns no interesse 
direto dos operadores económicos a instalar no Polo 
Industrial.
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CULTURA

Ao fim de dois anos de interregno por força das 
circunstâncias pandémicas que o mundo atravessou, 
o Município de Ponte de Lima retomou a sua agen-
da de eventos com a realização dos “Fins de Semana 
Gastronómicos” que decorreram nos restaurantes ade-
rentes.

Até outubro, o Município volta a promover o projeto 
“Ponte de Lima ConVida 2022” com a calendarização de 
dezenas de eventos que passam pelas atividades eques-
tres que colocam Ponte de Lima como Destino Equestre 

Internacional, pela Mostra de Arte Contemporânea, 
pelos Percursos da Música, os eventos de promoção do 
Vinho Verde e Vinho Loureiro, pelo Festival de Teatro 
de Rua de Ponte de Lima, as Feiras Novas, entre muitos 
outros.

Depois da suspensão durante dois anos de todos os 
eventos, o Município retoma, assim, em pleno, todas as 
atividades que contribuem para a promoção do territó-
rio, dinamização da economia do concelho e divulgação 
do melhor que Ponte de Lima tem para oferecer.

Eventos retomados 
após interregno
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Ponte de Lima é o “Destino 
Gastronómico do Ano”

A vila de Ponte de Lima foi eleita como “Destino 
Gastronómico do Ano” naqueles que são já conheci-
dos como os “óscares do vinho e da gastronomia” em 
Portugal. Na 25ª edição de “Os Melhores do Ano”, pro-
movida pela Revista de Vinhos, foram premiados um 
conjunto de personalidades e projetos, destacando-se 
o galardão atribuído a Ponte de Lima.

Ponte de Lima recebeu a distinção de “Destino 
Gastronómico do Ano”, pela “diversidade e qualidade da 
oferta da restauração”.

Esta distinção é o reconhecimento do investimento 
e trabalho de mais de uma centena de empresários da 
restauração e dos produtores de vinho do concelho que 
contribuem para a dinamização turística e económica 
da vila mais antiga de Portugal.
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Na sequência do protocolo estabelecido entre o 
Município de Ponte de Lima e o Município de Viseu, 
coube ao Município de Ponte de Lima a realização 
do Prémio A. de Almeida Fernandes no ano atípico 
de 2020, cujas restrições e impedimentos impostos 
pelo contexto de pandemia levou a adiar para 2021 a 
Cerimónia Pública de Entrega do Prémio A. de Almeida 
Fernandes.

O Prémio destina-se a reconhecer e incentivar estu-
dos de investigação em História Medieval Portuguesa 
e a homenagear Armando de Almeida Fernandes, 
investigador e autor de uma notável obra histórica, 
desejando que sirva de estímulo e exemplo aos vin-
douros e de incentivo ao estudo das áreas a que dedi-
cou a sua vida.

Entrega do Prémio
A. de Almeida Fernandes

Nessa conformidade, o júri do Prémio A. de Almeida 
Fernandes 2020 – destinado a trabalhos editados e/
ou obras publicadas e a obras originais não publicadas 
nos dois anos anteriores, versando História Medieval 
Portuguesa - deliberou, por unanimidade, atribuir o 
Prémio A. de Almeida Fernandes 2020 ao estudo de 
Ana Rita Saraiva da Rocha, intitulado A assistência em 
Coimbra na Idade Média: dimensão urbana, religiosa e 
socioeconómica (séc. XII-XVI).

A cerimónia de entrega do Prémio A. de Almeida 
Fernandes decorreu no Museu dos Terceiros.
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Museu dos Terceiros na 
Rede Portuguesa de Museus

O Museu dos Terceiros inte-
gra agora a Rede Portuguesa de 
Museus, depois de ter sido aprova-
da a sua credenciação através do 
despacho nº 3533/2021 e publica-
do no Diário da República a 5 de 
abril de 2021.

Instalada no conjunto arquitetó-
nico formado pelo antigo Convento 
de Santo António dos Capuchos 
e pelo edifício da Ordem Terceira 
de São Francisco, a mais antiga 
instituição museológica de Ponte 
de Lima tem à sua guarda um notá-
vel património religioso, que tem 
vindo a proteger, recuperar, estudar 
e valorizar, contribuindo igualmen-

te para a divulgação e conhecimen-
to do acervo sacro existente nas 
diversas freguesias do concelho de 
Ponte de Lima.

A adesão à Rede Portuguesa de 
Museus (RPM), organização que 
reúne já mais de 150 museus, é o 
reconhecimento do trabalho desen-
volvido pelo Museu, mormente no 
que toca ao cumprimento cabal 
das funções museológicas, que vão 
desde o inventário e a investigação 
até à conservação, divulgação e 
valorização do património, funções 
essas que são depois exponencia-
das, sobretudo, através dos servi-
ços educativos e das exposições 

temporárias, dirigidos às escolas e 
à comunidade em geral.

O culminar deste processo de 
credenciação funciona também 
como um poderoso estímulo para o 
Município de Ponte de Lima e para 
o Instituto Limiano, entidades que 
tutelam o Museu, assim como para 
os que aí trabalham diariamente, 
no sentido de continuar a lutar 
pela preservação e valorização do 
património histórico de Portugal e 
de Ponte de Lima.
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Teatro Diogo Bernardes 
contemplado no Programa 
de Apoio à Programação dos 
Teatros e Cineteatros da RTCP

O Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima foi 
contemplado no apoio à programação dos Teatros e 
Cineteatros no âmbito da RTCP (Rede de Teatros e 
Cineteatros Portugueses), no valor de 400 mil euros 
para o quadriénio 2022/2025, correspondendo a 100 
mil euros anuais.

O Concurso de Apoio à Programação da RTCP, o pri-
meiro a ser promovido no país, recebeu 61 candidaturas. 
As entidades que concorreram foram avaliadas tendo 
em conta a apresentação de um plano de programação 
dedicado às artes performativas (circo, dança, música, 
ópera e teatro), podendo ainda incluir outras áreas, 
como o cruzamento disciplinar, artes visuais, cinema, 
residências e ações de mediação e de formação. A apre-
sentação de, pelo menos, 15% de obras que tenham 
recebido apoio da DGARTES, no domínio da criação, e a 
realização de, no mínimo, 10% de coproduções originais, 

foram outros dos critérios considerados na análise das 
candidaturas. Nesta linha de apoio, o financiamento do 
Estado foi atribuído de acordo com diferentes patama-
res e corresponde, no máximo, a metade do orçamento 
global do plano proposto, sendo os restantes 50% asse-
gurados pela entidade gestora do equipamento.

Este apoio reconheceu o equilíbrio e diversidade em 
múltiplas áreas artísticas apresentadas no projeto de 
candidatura do Teatro Diogo Bernardes, reconhecendo o 
potencial de concretização das missões da RTCP, a arti-
culação do plano de programação com a programação 
de outros equipamentos da Rede, a relação dialógica 
entre a programação, os artistas emergentes e artistas e 
estruturas locais. Representa também o reconhecimen-
to das políticas culturais definidas pelo Município de 
Ponte de Lima e executadas pela Direção Artística do 
Teatro Diogo Bernardes.
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Lojas e Entidades com 
História do concelho de 
Ponte de Lima

A Câmara Municipal e a Assembleia 
Municipal aprovaram o Regulamento 
de Reconhecimento e Proteção de 
Estabelecimentos e Entidades de 
Interesse Histórico e Cultural ou 
Social Local do Município de Ponte 
de Lima, cujos principais objetivos 
são promover a preservação e a 
dinamização sustentada de uma 
identidade material e imaterial das 
lojas com história, do comércio tradi-
cional e das entidades com tradição.

O concelho de Ponte de Lima é 
singular ao nível da riqueza histórica 
e cultural, os imóveis classificados e 
o património imaterial inventariado 
são testemunho dessa mesma exce-
lência, impondo-se o reconhecimen-
to das atividades da população local, 

quer no âmbito económico, cultural 
ou social.

Neste contexto, os estabelecimen-
tos e as entidades que contribuí-
ram, ao longo dos tempos, para uma 
sociedade dinâmica nas suas múlti-
plas vertentes carecem de um reco-
nhecimento meritório e identificador 
da matriz cultural do concelho de 
Ponte de Lima.

As “lojas com história”, o “comér-
cio tradicional” e “estabelecimentos 
de interesse histórico e cultural ou 
social local” nas quais é patente a 
sua identidade através de expres-
sões na arquitetura, na arte, nos 
objetos, nas formas de exercer a ati-
vidade e que marcam um momento 
da sua história, reúnem os requisitos 

para atribuição de reconhecimento 
de interesse histórico e cultural ou 
social local do concelho.

As entidades reconhecidas passam 
a ter acesso a programas nacio-
nais de apoio e incentivo, a progra-
mas com fundos comunitários, bem 
como à proteção prevista no Novo 
Regime do Arrendamento Urbano 
e no Regime Jurídico das Obras em 
Prédios Arrendados.

Desta forma, é possível apostar na 
salvaguarda e dinamização da evolu-
ção social, económica e turística do 
nosso território; associando desen-
volvimento com identidade, sendo 
um mote e oferta para quem quer 
conhecer ou visitar Ponte de Lima.
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A mais recente publicação do 
Município de Ponte de Lima apre-
senta os Presidentes da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, no 
período de aproximadamente dois 
séculos, com início na Constituição 

“Ponte de Lima à 
Mesa: contributos 
para a sua carta 
gastronómica”

Publicação do 
Município de Ponte 
de Lima apresenta 
“Presidentes de 
Ponte de Lima 1822 
– 2020”

de 1822, fonte do regime municipal 
na época do Constitucionalismo 
Monárquico, até aos dias de hoje.

Trata-se de uma publicação que 
visa contribuir para um conheci-
mento mais aprofundado da his-
tória de Ponte de Lima na época 
contemporânea, desde o período 
da Monarquia Constitucional, pas-
sando pela Primeira República e 
pelo Estado Novo, até às últimas 
décadas do pós-25 de Abril.

A política editorial do Municipio 
tem-se manifestado ao longo, dos 
muitos anos, num ambicioso plano 
de publicações, de interesse local e 
regional, constituindo-se esta obra 
como mais um objeto bibliográfico 
de grande valor.

A obra resulta de um trabalho 
conjunto de colaboração de vários 
investigadores, que, no âmbito do 
CEPESE – Centro de Estudos da 
População, Economia e Sociedade, 
ao longo dos últimos anos avalia-
ram os arquivos, públicos e priva-
dos, e a imprensa periódica, assim 
como outras fontes manuscritas e 
impressas, tentando filtrar o que de 
mais memorável ficou registado, do 
legado de cada um dos Presidentes 
de Câmara de Ponte de Lima.

A biografia daqueles que pre-
sidiram ao destino do Município, 
acompanhada do vasto conjunto 
de iniciativas que cada um deles 
promoveu, a que se junta uma con-
textualização da situação global 
vivida a nível político, económico e 
social, ajudará a traçar um quadro 
vivo da evolução de Ponte de Lima 
nas últimas duas centúrias.

Este livro de história institucio-
nal e política, sobretudo de história 
social, económica e cultural de Ponte 
de Lima, será de consulta obrigató-
ria para os que se interessam pela 
história contemporânea de Ponte de 
Lima, e porventura servirá como um 
ponto de partida importante para 
diversos trabalhos que se venham a 
desenvolver no futuro.

O Município de Ponte de Lima 
apresentou a publicação “Ponte de 
Lima à Mesa: contributos para a 
sua carta gastronómica”, da autoria 
do Prof. Doutor Álvaro Campelo. 
Trata-se de uma publicação que 
nasceu de um projeto de investiga-
ção, no âmbito do qual foi levado a 
cabo um rigoroso levantamento de 
receituário pelas diversas fregue-
sias do concelho.

Da pesquisa efetuada foram 
registadas mais de meio milhar de 
receitas da gastronomia limiana e 
que são a base para a construção 
da Carta Gastronómica de Ponte de 
Lima. Esta nova publicação contém 
as primeiras 100 receitas, que estão 
também disponíveis no website  
www.pontedelimaamesa.pt.

As receitas, representativas de 
todas as freguesias, integram pra-
tos confecionados no quotidiano 
familiar ou em refeições festivas 
como nascimentos, batizados, 
comunhões, casamentos e funerais, 
e, ainda, em outras festividades 
como a Páscoa, o Natal, festas e 
romarias ou associadas ao trabalho 
no campo como as sementeiras, 
lavradas, colheitas, as podas e vin-
dimas ou a ripada das azeitonas.

Cada receita surge devidamente 
contextualizada no tempo e no 
espaço, com a relação entre o nome 
do prato e os ingredientes, as técni-
cas de culinária e os processos de 
cozinha, dando assim a conhecer 
o que de melhor se faz em termos 
gastronómicos, contribuindo tam-
bém para reavivar pratos outrora 
comuns e que, por razões diversas, 
caíram em desuso.
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Revitalização da Capela de São Tiago e 
Recuperação e Beneficiação dos Alçados 
e Vãos do Museu dos Terceiros

CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO

No âmbito do projeto de Qualificação e Valorização 
do Caminho Português de Santiago de Compostela, 
a Câmara Municipal de Ponte de Lima promove a 
“Revitalização da Capela de São Tiago” e concluiu a 
“Recuperação e Beneficiação dos Alçados e Vãos do 
Museu dos Terceiros”, pelo valor de 240.440,00€+Iva.

A obra ainda em curso prevê o restauro integral da 
Capela de São Tiago, uma das poucas capelas dedi-
cadas ao Apóstolo, outrora pertencente à Casa de 
Bragança e, antes desta, à Igreja Compostelana, em 
pleno Caminho de Santiago, na freguesia da Correlhã.

A intervenção traduz-se na substituição dos pavi-
mentos exteriores existentes em terra batida por 
pavimento em betuminoso colorido amarelo, execução 
de cobertura nova na capela, restauro das paredes de 
alvenaria de pedra, restauro dos elementos decorati-
vos em pedra, execução de novos rebocos, colocação 
de novos vãos e novas infraestruturas elétricas.

A par desta intervenção acresce uma outra, desta 
feita, no atual Museu dos Terceiros, extinto convento 
franciscano do século XV, que teria uma das mais 
antigas hospedarias onde pernoitavam peregrinos. A 
intervenção foi concluída no final de julho de 2021.

Requalificar e conservar monumentos de caráter 
relevantes, numa parte do troço do Caminho Português 
de Santiago, bem como dinamizar o itinerário cultural 
com ações de promoção no Museu dos Terceiros e 
promover a proteção, certificação e divulgação do 
Caminho de Santiago, em parceria com a Associação 
dos Amigos do Caminho Português de Santiago, são 
os grandes objetivos deste projeto de Qualificação 
e Valorização do Caminho Português de Santiago de 
Compostela, cujo investimento total é de 812.609,51€, 
com uma taxa de comparticipação de 85%, o que equi-
vale a 690.718.09€, garantindo a autarquia a restante 
verba, que ascende aos 121 891,42€.
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O Município de Ponte de Lima concluiu as obras de 
recuperação da capela do Anjo da Guarda, ao abrigo de 
uma candidatura de valorização do Caminho Português 
de Santiago.

Datada do século XIV, devido aos elementos arquitetó-
nicos que apresenta, em particular nos capitéis, a capela 
sofreu grandes obras de recuperação na sequência de 
cheias do rio Lima, no século XVIII.

Por se tratar de um monumento arquitetónico invulgar, 
junto ao rio, há quem diga que terá servido de abrigo para 
os navegantes, por ser também conhecida como capela 
de São Miguel do Abrigo ou Abrigo do Anjo da Guarda.

A conservação e restauro da capela do Anjo da Guarda, 
classificada como Monumento Nacional desde 1978, 
realizada pela empresa Signinum, decorreu entre julho e 
dezembro de 2021.

A intervenção, inaugurada a 4 de março, foi acompa-
nhada pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), 
incidiu na cantaria de pedra, nos rebocos tradicionais e 
na escultura em argamassa. No total, o projeto teve um 
custo aproximado de 900 mil euros, mas a intervenção 
de restauro e limpeza da capela do Anjo da Guarda ficou 
por 63.600 euros.

Restaurada Capela Medieval do 
Anjo da Guarda em Ponte de Lima 
no Caminho de Santiago
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Implementação do Sistema de 
Informação Cadastral Simplificada dos 
Prédios Rústicos e Mistos do Concelho

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A execução da candidatura permitirá a disponibilização 
de mais técnicos habilitados no Balcão BUPi de Ponte de 
Lima e a criação de postos de atendimento móvel, que 
circularão por todas as freguesias do concelho.

O serviço de atendimento do BUPi Ponte de Lima está 
localizado no edifício da antiga escola da avenida, na 
Avenida António Feijó em Ponte de Lima.

O Balcão Único do Prédio, também conhecido por BUPi, 
em funcionamento no concelho de Ponte de Lima, imple-
mentado no âmbito da expansão da política de cadastro 
predial simplificado, tem como objetivo possibilitar aos 
cidadãos identificarem e registarem, gratuitamente e de 
forma voluntária, terrenos rústicos e mistos de que são 
proprietários.

A identificação das propriedades no BUPi e o seu registo 
são a única forma de marcar os limites dos seus terrenos e 
garantir a sua titularidade.

Podem aderir gratuitamente os titulares de proprieda-
des localizadas no concelho de Ponte de Lima e outros 
municípios aderentes ao BUPi. A localização de proprieda-
des pode ser efetuada pelo interessado, via online ou num 
balcão BUPi, presencialmente, com um técnico habilitado. 
Caso efetue a localização e identifique os limites da sua 
propriedade online, o processo é encaminhado para um 
técnico, que verificará a conformidade da informação.

O BUPi Ponte de Lima conta com o apoio do Programa 
Operacional Regional Norte 2020, NORTE-09-5762-
FSE-000035 Capacitação da Administração Pública - 
Cadastro Simplificado Ponte de Lima.
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Arrancou mais uma edição do Festival Internacional 
de Jardins de Ponte de Lima, sob o tema “Os Jardins e 
as Alterações Climáticas”.

A aposta na revitalização dos espaços urbanos, 
na preservação do ambiente e no incentivo às boas 
práticas do uso dos jardins, reconhece o Festival 
Internacional de Jardins como um projeto sustentável, 
que junta a essência de preservar o ambiente, utilizan-
do sempre que possível materiais usados em edições 
anteriores.

A fama do certame já extravasou fronteiras, tendo 
sido distinguido em 2013 com o título Garden 
Tourism Awards, no “North American Garden Tourism 
Conference”, em Toronto, Canadá, e em 2017 com a 
distinção “Europe for Festivals, Festivals for Europe” – 
EFFE Label 2017-2018.

A edição deste ano conta, ainda, com o “Jardim do 
Diálogo”, o mais votado pelo público que visitou a 
edição 2021 do Festival Internacional de Jardins de 
Ponte de Lima, da autoria da Arquiteta paisagista da 
República Checa, Magda Jandová, em parceria com os 
Viveiros Adoa, de Vigo – Espanha.

Jardins da 17ª edição do Festival Internacional de 
Jardins 2022:

• Be Climate-Wild Bee-Friendly (Alemanha/Áustria)
• Água da Vida (Polónia)
• Revitalização do Património Hidráulico Minhoto 

(Portugal)
• Crumbling Garden (Polónia)
• Jardim Mutante (Portugal)
• Jardim Polinizador (Portugal)
• On The Edge of Tomorrow (República Checa)
• The Evolution Garden (Escócia/Espanha)
• Jardim da Reflexão (Brasil/Espanha)
• Convívio-A Journey Into the Future (Itália)
• Every Step You Take (Áustria)

À semelhança das edições anteriores, durante a sele-
ção das criações para o próximo ano, o Júri anunciou o 
tema para o ano seguinte. Assim, em 2023, o Festival 
Internacional de Jardins de Ponte de Lima abordará a 
temática “Os Jardins Saudáveis”.

AMBIENTE

Os Jardins e as 
Alterações Climáticas
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Município de Ponte de Lima entregou subsídio 
extraordinário de 10 mil euros à AHBV e 
a subvenção de 50% para constituição da 
terceira Equipa de Intervenção Permanente

PROTEÇÃO CIVIL

O Município de Ponte de Lima garantiu, em julho 
de 2021, a atribuição de um novo subsídio extraordi-
nário, no valor de 10.000 €, à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, e, em 
simultâneo, a subvenção de 50% do valor necessário 
para a constituição da terceira Equipa de Intervenção 
Permanente (EIP).

As EIP são equipas de bombeiros profissionais para o 
cumprimento de missões da Proteção Civil. Os bombei-
ros que integram estas equipas são caracterizados pela 
elevada especialização, com conhecimentos em valên-
cias diferenciadas, para atuarem em diferentes cenários 
tendo em conta as missões previstas, assegurando o 
socorro e a emergência na área do respetivo concelho.

A implementação e o funcionamento das EIP passa 
pela congregação de esforços entre a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, as Câmaras Municipais e as 
Associações Humanitárias de Bombeiros. Neste sentido, 
a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Câmara 
Municipal de Ponte de Lima comparticipam em partes 
iguais os custos decorrentes da remuneração dos ele-
mentos da EIP, bem como dos demais encargos relativos 
ao regime de segurança social e seguros de acidentes 
de trabalho.

Considerando o apoio à proteção civil parte inte-
grante do seu quadro de atribuições e competências, o 
Município de Ponte de Lima, em simultâneo, reforçou 
as verbas transferidas à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, através da 
concessão de um subsídio extraordinário no montante 
de 10 mil euros, com vista a reforçar a sua operaciona-
lidade na prossecução dos interesses da população.
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Município de Ponte de Lima 
desenvolve Estratégia 
Local de Habitação

A Estratégia Local de Habitação 
de Ponte de Lima, Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação (DL 
n.º 37 2018, de 4 de junho), está 
a ser implementada. Aprovada em 
Assembleia Municipal, a 26 de 
junho 2021, trata-se de um instru-
mento de planeamento de âmbito 
municipal que concretiza os princí-
pios orientadores da Nova Geração 
de Políticas de Habitação (NGPH).

Este programa visa a promo-
ção de soluções habitacionais para 
pessoas que vivem em condições 
residenciais indignas, nomeada-
mente indivíduos que não dispõem 
de uma habitação adequada, resi-
dindo de forma permanente em 
situação de precariedade, insalu-
bridade e insegurança, sobrelota-
ção e/ou inadequação.

A elaboração da Estratégia Local 
de Habitação (ELH) de Ponte de 
Lima previu a realização de um 
diagnóstico das carências habita-
cionais do Concelho, culminando 
na definição de um plano de ação.

Este diagnóstico foi realizado 
com recurso a informação docu-
mental, designadamente infor-
mação estatística disponibilizada 
pelo Município e pelo Instituto 
Nacional de Estatística, bem como, 
a partir da auscultação de um 
conjunto de instituições e agentes 
locais, nomeadamente as Juntas 
de Freguesia, e de um inquéri-
to aberto aplicado à população, 
que foi disponibilizado no site do 
Município, possibilitando o repor-
tar e o identificar de situações de 
habitação indigna.

Face ao exposto, a ELH de Ponte 
de Lima foi concebida com o obje-
tivo estratégico de assegurar o 
acesso a uma habitação adequada, 
em resposta às situações de grave 
carência habitacional de certas 
famílias; em simultâneo, com o 
objetivo de promover a reabili-
tação como principal forma de 
intervenção ao nível do edificado 
e do espaço urbano; e de garantir 
o acesso à habitação aos que não 
têm resposta por via do mercado; 
bem como de promover a inclusão 
social e territorial e as oportuni-
dades de escolha habitacionais; 
favorecendo, em simultâneo, uma 
política habitacional coesa, cola-
borativa, participada e próxima dos 
cidadãos.

AÇÃO SOCIAL
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EDUCAÇÃO

Entendendo os recreios das esco-
las como espaços educativos de 
múltiplas aprendizagens que pro-
movem a aquisição de competên-
cias sociais, motoras, afetivas e cog-
nitivas das crianças, o Município de 
Ponte de Lima concluiu, em maio de 
2021, a intervenção destes espaços, 
com a pintura de um percurso psico-
motor em todas as Escolas Básicas 
do concelho de Ponte de Lima.

O percurso psicomotor é compos-
to pela sequência de cinco jogos 
distintos, distribuídos ao longo 
de 12,5 metros, que para além de 

cumprirem um papel facilitador no 
processo educativo, trabalham as 
competências como a socialização, 
cooperação, comunicação, resolução 
de conflitos, autodisciplina e liber-
tação de stress. Neste tipo de jogos 
a criança também exercita a força 
muscular, o equilíbrio, a resistência, 
a flexibilidade e a coordenação.

Esta é mais uma iniciativa da 
autarquia que tem como objeti-
vo primeiro otimizar a utilização 
dos recursos dedicados à educação 
e melhorar o serviço prestado à 
comunidade educativa.

Município de Ponte de Lima reforça a sua intervenção 
nos recreios escolares das escolas básicas do 
concelho com a pintura de percursos psicomotores
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Resposta do Município aos 
desafios excecionais

COVID-19

Os efeitos dramáticos da pandemia no crescimento 
económico e no emprego levaram à necessidade de 
uma resposta política pronta e direcionada. Ao con-
trário do que seriam as expectativas iniciais, os anos 
de 2020 e 2021 ficarão incontornavelmente marcados 
pela Pandemia covid-19 e pela profunda crise econó-
mica e sanitária mundial a ela associada.

Para além do conjunto de despesas imprevistas dire-
tamente associadas à pandemia covid-19, que ascen-
deram no seu conjunto e para os dois anos em causa 
a cerca de um 1.975.675,00 €, o Município abdicou, 
ainda, de uma receita na ordem dos 1.591.189,00 € 
em resultado da redução ou isenção de taxas e outros 
benefícios atribuídos. A autarquia assumiu, sem hesita-
ção, a grande responsabilidade e o dever de promover 
uma resposta atempada e eficaz à situação de vulnera-
bilidade e dificuldade económica e financeira que afeta 
as famílias, as empresas e as instituições.

Em março de 2020 e como forma de antecipação para 
um cenário mais complexo no âmbito da Pandemia 
da covid-19, o Município, por iniciativa própria e em 
articulação com a Proteção Civil, garantiu, através da 
adaptação do Pavilhão da Graciosa em Ponte de Lima, 
a existência de condições de acolhimento temporário 
para apoiar a população. Nesse contexto foram mon-
tadas 50 camas e organizado funcionalmente todo o 
espaço para esse efeito. 

Paralelamente, foi cedido para o funcionamento do 
Centro de Testes covid-19 de Ponte de Lima, o Pavilhão 
de Exposições da Expolima, tendo o Município assegu-
rado algumas despesas do seu funcionamento, nomea-
damente a segurança. Mais tarde, a 25 de fevereiro de 
2021, o Pavilhão da Expolima passou a funcionar como 
Centro de Vacinação de Ponte de Lima, com cinco pos-
tos de vacinação e com uma capacidade para receber 
400 utentes por dia, sob a coordenação da ULSAM e 
respetivos Centros de Saúde.

Para além dos apoios normalmente atribuídos às 
IPSS’s do concelho, houve um reforço financeiro exce-
cional atribuído em resultado da Pandemia covid-19 
e como forma de ajudar estas instituições, que foram 

especialmente afetadas, em mais 50% do valor anual 
habitualmente atribuído, para além do apoio dado à 
aquisição de equipamentos de proteção individual.

Ao nível da Educação, os anos letivos 2020-2021 e 
2021-2022 ficarão para a história por todos os desafios 
que foram impostos a toda a comunidade educativa, 
pela Pandemia. A aposta na Educação por parte da 
Autarquia desdobrou-se em investimento e apoio às 
famílias de forma a minimizar os impactos e a garantir 
a implementação dos planos de contingência e estra-
tégia em parceria com os Agrupamentos de Escolas. 
Durante este período, o Município, em articulação com 
os Agrupamentos de Escolas, forneceu diversos mate-
riais para auxiliar na desinfeção e proteção individual 
e reforçou o número de pessoal não docente para 
apoio nesta nova organização e limpeza. O Município 
assegurou um conjunto de outras medidas, de carácter 
excecional, tais como, a disponibilização de compu-
tadores e equipamentos de ligação à Internet para 
aqueles alunos que não dispunham desses meios de 
forma a garantir o acompanhamento do ensino online 
e a igualdade de circunstâncias para todos os alunos 
do concelho.

Nos anos letivos referidos e no contexto do PART - 
Programa de Apoio à Redução Tarifária – Transporte 
Publico de Passageiros, assegurou-se o reforço do 
transporte escolar para os alunos do ensino secundário 
através de uma comparticipação em 100% do custo do 
passe, mais 50% relativamente ao valor normalmente 
comparticipado. Ainda no âmbito dos transportes esco-
lares e no contexto da covid-19, foi necessário manter 
um apoio extraordinário às Juntas de Freguesia do con-
celho para a realização de viagens extras em resultado 
das limitações à lotação dos autocarros.

Foram asseguradas pelo Município, em 2020 e 2021, 
as normas de apoio ao pagamento da tarifa de água e 
saneamento a famílias em situação de vulnerabilidade 
social acrescida no âmbito da pandemia da doença 
covid-19. 

O Município concedeu um conjunto de importantes 
apoios extraordinários às Associações de Pais, por 
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Centro de 
Vacinação

O Pavilhão de Feiras e Exposições da Expolima foi 
transformado em Centro de Vacinação durante um ano, 
permitindo ao serviço de saúde, sob a coordenação da 
ULSAM, proceder à vacinação da população contra a 
COVID-19.

O Centro de Vacinação de Ponte de Lima dispôs de 
cinco postos de vacinação, com uma capacidade para 
receber 400 utentes por dia. O edifício reuniu os requi-
sitos identificados pela Autoridade de Saúde para aloja-
mento do Centro de Vacinação, desde a localização, fácil 
acesso e facilidade de estacionamento, acessibilidade 
para pessoas com mobilidade reduzida e dimensões 
adequadas ao plano proposto para instalar os postos 
de vacinação, tendo-se revelado de suma importância 
durante o processo de vacinação da comunidade.

perda de receita associada ao funcionamento das 
escolas, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ponte de Lima, às IPSS’s, conforme já 
referido, à ULSAM e Clubes Desportivos.

Também como forma de apoiar a economia local no 
atual contexto de pandemia, nomeadamente os servi-
ços, comércio e restauração, implementaram-se medi-

das especiais de apoio, tais como, a isenção do paga-
mento de taxas de ocupação da via pública (esplana-
das), a isenção do pagamento de taxas de publicidade 
e a isenção das taxas de terrado, nomeadamente e em 
2020, para a Feira Quinzenal, Feira das Antiguidades e 
Velharias e Feira de Artesanato e a redução de 25% nas 
taxas de licenciamento das obras particulares.
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Substituição do relvado 
Sintético do Estádio 
Municipal do Cruzeiro

O Executivo Municipal de Ponte de Lima inaugurou, 
no dia 14 de maio de 2021, a obra de “Requalificação 
do Estádio do Cruzeiro – substituição do relvado sin-
tético”.

Tratou-se de uma intervenção ambicionada por toda 
a estrutura da Associação Desportiva “Os Limianos” 
para a prática desportiva com melhores condições. A 

DESPORTO

Câmara Municipal avançou com o projeto de requali-
ficação, o que representou um investimento significa-
tivo, no seguimento do já efetuado nos últimos dois 
anos, totalizando 1 milhão e meio de euros.

O Estádio Municipal do Cruzeiro está agora equipado 
com relva sintética de excelente qualidade, certificada 
segundo as normas da FIFA Quality Pro.
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O novo Campo Municipal de Freixo, situado nas pro-
ximidades do Centro Educativo de Freixo e das Piscinas 
Municipais, foi inaugurado a 29 de maio de 2021 e 
inclui um campo de futebol com um terreno de jogo de 
100,00m×60,00m (6.000,00m²), inserido numa área de 
relvado sintético de 6.850,00m², com área de reserva 
periférica regulamentar de segurança, 2.50m na lateral 
e 3.00m nos topos das balizas, com balneários, banca-
das, bilheteira, bar e gabinetes técnicos, médico e sala 
para reuniões.

Este novo equipamento desportivo municipal repre-
senta um investimento de 1,2 milhões de euros do 
orçamento municipal. Ao abrigo de um protocolo esta-
belecido com a Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, 
esta ficará responsável pela gestão deste novo equi-
pamento, que servirá as associações existentes, bem 
como o Agrupamento de Escolas de Freixo e toda a 
comunidade, procurando que o maior número possível 
de pessoas possa ter acesso a este espaço desportivo.

Secretário de Estado da 
Juventude e Desporto Inaugura 
o Campo Municipal de Freixo
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Município de Ponte de Lima 
homenageou Fernando Pimenta 
e Hélio Lucas

O Município de Ponte de Lima homenageou a 19 de 
junho 2021 o Canoísta Fernando Pimenta, e o Treinador 
Hélio Lucas, assinalando a conquista da 100ª medalha 
internacional, em véspera de Jogos Olímpicos.

A autarquia ofereceu ao atleta e ao seu treinador 
uma escultura em prata e zinco puro, de um artesão de 
Ponte de Lima. A obra retrata uma canoa e o número 
100, numa alusão às medalhas internacionais já con-
quistadas pelo atleta. Marco centenário ultrapassado, 
entretanto, pelo canoísta português que conquistou, 
em 2021, a 104.ª medalha internacional, de bronze, na 
prova de K1 5.000 metros nos Europeus.
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O Executivo Municipal de Ponte de Lima promoveu, 
no dia 6 de agosto de 2021, uma receção oficial de 
homenagem ao atleta olímpico Fernando Pimenta, 
medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio na 
modalidade de canoagem, K1 1.000 metros.

Com este ato oficial, o Município manifestou o seu 
reconhecimento pelo valoroso percurso do atleta, pelo 
esforço e empenho ao mais alto nível aplicados na 
prova olímpica e pelo exemplo de dedicação ao des-
porto, contribuindo assim para o prestígio da modali-
dade e do concelho de Ponte de Lima.

A cerimónia de receção foi extensiva ao treinador 
Hélio Lucas, que sempre acompanhou e desempenhou 
um papel importante na formação e orientação de 
Fernando Pimenta, formando uma reconhecida dupla 
na canoagem portuguesa.

Receção ao medalha de bronze 
nos Jogos Olímpicos
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A Zona do Pé do Negro – “Mountain 
Bike Trails” é o novo equipamento 
com balneários, instalações sanitá-
rias, gabinete e espaços para arru-
mos, construído junto à atual sede 
da Associação Pé do Negro BTT 
Aventura, em Bárrio e Cepões.

Inaugurada a 11 de junho de 
2021 pelo Executivo Municipal de 
Ponte de Lima, esta intervenção 
permitiu aumentar e renovar a 
atual sede da Associação, dotan-
do-a de condições próprias para as 
inúmeras atividades que a mesma 
promove numa clara aposta no 
Turismo de Natureza, o que repre-
sentou um investimento municipal 
de 86.979,94€.

Zona de Apoio do Pé 
do Negro - Mountain 
Bikes Trails
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No arranque de mais um ano, o Bike Park de Ponte de 
Lima recebe os melhores atletas do mundo na modali-
dade de Downhill. A pista do Bike Park continua no top 
de preferências da elite mundial de Downhill, com vista 
à preparação da próxima temporada.

O vencedor da taça do mundo de 2020, Matt Walker, 
esteve em Ponte de Lima, escolhendo pela quarta vez 
consecutiva a pista do Bike Park onde faz o estágio de 
preparação para a época 2022.

A pista do Bike Park de Ponte de Lima tornou-se 
também na preferida do espanhol Angel Suarez, atleta 
top 10 mundial, que alcançou um segundo lugar numa 

Elite Mundial de BTT 
Downhill no Bike Park 
de Ponte de Lima

taça do mundo. Presença habitual no Bike Park de 
Ponte de Lima, Angel Suárez considera esta a sua pista 
de treinos oficial.

As mais-valias do Bike Park, com pistas longas e rápi-
das, de condução técnica, aliadas à qualidade do servi-
ço disponibilizado, continuam a atrair os campeões da 
modalidade, que ano após ano fazem os seus treinos de 
preparação nesta pista situada entre as freguesias de 
Estorãos e Cabração, em plena Serra D’Arga.

O Bike Park de Ponte de Lima oferece ainda vários 
serviços para a prática de bicicleta de montanha, desde 
Downhill, a Cross Country, Enduro, e passeios turísticos.
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A PONTE - ASS. SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE ESTORÃOS

ABME - ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA ESTORÃOS

ACADEMIA DE FUTEBOL DE PONTE DE LIMA

ALAAR - ASSOCIAÇÃO LIMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE RUA

ALASTI - ASSOCIAÇÃO DE LAZER E APOIO SOCIAL A TERCEIRA IDADE DO BÁRRIO

ALTI CEPÕES, ASSOCIAÇÃO DE LAZER E TERCEIRA IDADE

ARCAVOADORA - ASSOCIAÇÃO

ARTINFACHA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL

ASS. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA

ASS. CULT. DESPORT. RECREAT. DOS AMIGOS TOCADORES DE CONCERTINA DO CONC. P. LIMA

ASSOC. ESTUDANTES ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA PONTE LIMA

ASSOC. LUSO-BRITÂNICA DE PONTE DE LIMA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREAT. E DESPORTIVA DE S. BRÁS - REBORDÕES STA. MARIA

ASSOCIAÇÃO DE FOLCLORE DE PONTE DE LIMA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA “OS LIMIANOS”

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARCUENSE

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE SANTA CRUZ

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA CORRELHÃ

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA SEARA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL ESTRELAS DE BRANDARA

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA AFL

ASSOCIAÇÃO GRUPO DE SANTO ANDRÉ DE VITORINO DE PIÃES

ASSOCIAÇÃO C. R. JOGOS E EVENTOS TRADICIONAIS DE SANTA COMBA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE ARCOZELO ACRA

ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DE PONTE DE LIMA

ASSOCIAÇÃO DE DEFENSORES DA NATUREZA DE SÃO PEDRO DE ARCOS

ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES, JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS DE PONTE DE LIMA

ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA - AAPEL

ASSOCIAÇÃO MINHO E LIMA TRAIL

ASSOCIAÇÃO PÉ DO NEGRO BTT AVENTURA

BASKET CLUB LIMIENSE

BATOTAS - CLUBE DE DESPORTOS RADICAIS DE PONTE DE LIMA

CASA DE CARIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

CASA DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA

CASA DO POVO DE MOREIRA DO LIMA

CASA DO POVO DE S. JULIÃO DE FREIXO

CASA DO POVO DE VITORINO DE PIÃES

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

CENTRO PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO DA GANDRA

609,00 €

12 093,50 €

11 445,76 €

1 624,50 €

1 710,00 €

6 602,00 €

407,00 €

1 543,28 €

148 789,41 €

609,00 €

2 143,44 €

8 122,50 €

609,00 €

18 098,76 €

71 938,34 €

609,00 €

407,00 €

37 255,66 €

609,00 €

407,00 €

113 000,00 €

407,00 €

407,00 €

2 182,02 €

1 710,00 €

407,00 €

407,00 €

407,00 €

1 052,60 €

468,05 €

407,00 €

9 972,11 €

121,80 €

19 350,00 €

2 399,69 €

6 046,75 €

8 016,85 €

3 000,00 €

47 500,00 €

19 443,50 €

DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 2021
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CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DA FACHA

CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE BEIRAL DO 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 MARIA DOS ANJOS

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA CRUZ DO LIMA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CORRELHÃ

CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA CNPL

CONFRARIA GASTRONÓMICA DO SARRABULHO À MODA DE PONTE DE LIMA

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE - ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS

ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA - EDL

FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO

FUTEBOL CLUBE DE CABAÇOS

GACEL - GRUPO DE ACÇÃO, CULTURA E ESTUDOS LIMIANOS

GRUPO COLUMBÓFILO LIMIANO

GRUPO CULTURAL MUSICAL ORQUESTRA DE VITORINO DAS DONAS

GRUPO DE CULTURA MUSICAL DE PONTE DE LIMA

GRUPO DESPORTIVO DE BERTIANDOS

GRUPO DESPORTIVO DE MOREIRA DO LIMA

GRUPO DESPORTIVO DE VITORINO DE PIÃES

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE REFOIOS DO LIMA

GRUPO RECREATIVO CULTURAL E DESPORTIVO DA GANDRA - GRECUDEGA

OS PEQUENOS ACTORES DO LIMA - OFICINA DE TEATRO INFANTO JUVENIL

P.L.ARTE ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE PONTE DE LIMA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA

SPAC BTT - S. PEDRO D ARCOS ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO

6 100,00 €

5 900,00 €

8 120,75 €

5 750,00 €

6 850,00 €

4 000,00 €

17 958,50 €

2 700,00 €

6 700,00 €

31 140,00 €

609,00 €

8 221,00 €

17 903,05 €

2 603,93 €

702,48 €

771,64 €

407,00 €

609,00 €

10 180,20 €

183,26 €

610,85 €

3 980,86 €

727,20 €

2 809,98 €

11 839,65 €

1 244,50 €

4 225,00 €

933,80 €



MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
Praça da República
4990-062 Ponte de Lima
Tel: (+351) 258 900 400
Fax: (+351) 258 900 410
geral@cm-pontedelima.pt
www.cm-pontedelima.pt


