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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

CODIGO POSTAL 4990·062 

-----De seguida, o Presidentc da Assembleia Municipal em exercicio abriu um espa9o 

de intervenyao a todos os grupos mtmicipais representados na As1:1embleia. ---------------

----- A primeira interven~ao pertenceu ao membro eleito Joiio Candido Cunha Pereira 

Monteiro, em representa9ao da CDU - Coliga<;:ao Democnitica Unitaria PCP-PEV 

([)()C. 3) ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em representa<;:ao do Movimento 51, interveio o membro eleito Alipio Alvaro 

Amorim Barbosa. ------------------------------------------------------------------------------------

----- De scguida registou-se a interven~ao do membro eleito Pedro Miguel Louren~o 

Salvador, representando o Partido Social Democrata (PPD/PSD) (D()C. 4). --------------

------ Representando Ponte de Lima Minha Terra (PLMT), interveio o membro elcito 

Filomcna Maria Guerra Quintela Freitas Leite.-------------------------------------------------

------ Registou-se em representa9ao do CDS-PP, a interven<;:ao do mcmhro eleito Joao 

Evangelista da Rocha Brito Mimoso de Morais (D()C.5). -----------------------------------

------ Por ultimo registou-se o discurso do Presidente da Camara Municipal, Victor 

Manuel Alves Mendes (D()C. 6). ----------------------------------------------------------------

----- Dando continuidade ao ato, o Dr. Joao Evangelista da Rocha Brito Mimoso de 

Morais, anunciou que se iniciaria o processo de eleiyao da Mesa da Assembleia 

Municipal, explicando aos presentcs que o processo se realizaria atraves de candidatura 

uninominal para cada um dos lugares da Mesa da Assembleia Municipal de Ponte de 

l-ima. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para tanto foi apresentada lista t1nica do Grupo Municipal do CDS-PP, constituida 

pelos membros eleitos: Presidente: Joao Evangelista da Rocha Brito Mimoso de Morais; 

I o Sccrctario: Abel Nunes Lopes 2° Secretario: Daniel Pereira Costa, (DOC. 7) tendo de 

imediato OS presentes procedido a votac;~o. ------------------------------------------------------

----- Finda a mesma, procedeu-se ao apuramcnto, com os seguintes resultados: __ _ 

----- Numero de votantes: setenta e seis. --------------------------------------------------------

------- Presidentc: Joao Evangelista da Rocha Brito Mimoso de Morais, com cinqucnta e 

quatro votos a favor; dezasscis votos em branco; seis votos nulos. --------------------------
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--------ln. Secretario: Abel Nunes Lopes, com cinquenta e cinco votes a favor, dezassete 

votos em branco, quatro votos nulos.--------------------~----------------------------------------

--------20. Secretario: Daniel Pereira Costa, com cinquenta e cinco votos a favor, 

dezassete votos em branco, quatro votos nulos. ------------------------------------------------

------- De seguida procedcu-se a elci<;:ao dos representantes da Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima para a Assembleia lntermunicipal da CIM Alto Minho. --------------------

----- F oram submetidas a votayao tres listas: ----------------------------------------------------

---- Do Grupo Municipal do CDS-PP, designada por Lista A e constitufda pelos 

membros eleitos (DOC. 8): ------------------------------------------------------------------------

----- Joao Evangelista da Rocha Brito Mimoso de Morais;-------------------------------------

----- A be 1 Ntmes Lopes; ----------------------------------------------------------------------------

----- Matildc Sofia Soares de Brito; --------------------------------------------------------------

------ Jose Maria Magalhaes da Silva; ------------------------------------------------------------

------ Suplente, Manuel Matos Lima. -----~------------------------------~------------------------

----- Do Grupe Municipal Ponte de Lima Minha Ten-a, designada por Lista B, e 

constitufda pelos mem bros eleitos (DOC. 9): ---------------------------------------------------

----- Joao Manuel Alves de Castro; ---------------------------------------------------------------

------ Filomena Maioria Guerra Quintela Freitas leite; -- ------------ -----------------~---------

-----Jorge Manuel Viana da Silva; --------------------------------------------------------------

------ Antonio Carlos Almeida Matos Torres; -------------------------------------------------

------Suplente: Zita Maria da Costa Fernandes. ------------------------------------------------

----- Do Grupo MLmicipal do PPD/PSD, designada por Lista C, e constitufda pelos 

mem bros eleitos (DOC. 1 0): -----------------------------------------------------------------------

------ Ricardo Jose Mendes Salgado Vieira; -----------------------------------------------------

-~--- Ant6nio Pedro Martins Ligeiro; -------------------------------------------------------------

------ S6nia Cristina Gaspar Gomes Teixeira;----------------------------------------------------

------- Joaquim Orlando Lima Cerqueira; --------------------------------------------------------

------ Pedro Miguel Lourent;:o Salvador. ----------------------------------------------------------
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----- Os membros eleitos exerceram o seu direito de voto, tendo-se apurado os seguintes 

resultados: total de votantes: trinta e sete; votos brancos: dois~ nao sc rcgistaram votos 

nulos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Lista A: vinte e urn votos; ------------------------------------------------------------------

------- Lista R: oitu votus; --------------------------------------------------------------------------

------- List a C: seis vo LOs. ---------------------------------------------------------------------------

------- De acordo com o disposto no art.0 83° da Lei n.0 75/2013. 12 de Setembro, a 

representa<;ao da Assemblcia Municipal na Assembleia lntennunicipal da CIM Alto 

Minho e composta pelos seguintes eleitos: Joao Evangelista da Rocha Brito Mimoso de 

Morais; Abel Nunes Lopes; Matilde Sofia Soares de Brito, Juao Manuel Alves de 

Castro, tendo como suplentes, Manuel Matos Lima; Zita Maria da Costa Fernandes.---

------- Antes de tenninar, o Presidente da Mesa infom10u todos os presente que 

enquanto n~o for aprovado novo Regimento, continua em vigor o antcriormente 

aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------A Mesa da Assembleia Municipal iniciou, de imediato, as suas func;oes. -----------

------- Nada mais havendo a tratar, foi encenada a sessao da qual se lavrou a presente 

ata que, depois de lida e aprovada, sera assinada pela Mesa desta Asscmbleia Mtmicipal. 

0 Presidentc --------------------------------------------------
0 l.0 Secretario --------------------------------------------------
0 2°. Secrehirio --------------------------------------------------
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ATA DE INSTALACAO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE PONTE DE LIMA PARA 0 QUADRIENIO DE 2017/2021 

Aos catorze dias do mes de Outubro do ano doi.s mil e dezassete, nesta Vila de Ponte de 

Lima no Auditorio Rio Lima, onde se encontra Salvato Vila Verde Pires Trigo, na 

qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima cessante, compareceram 

pessoalmente e previamente convocados, com vista a proceder-se a instala~llo da Assembleia 

Municipal de Ponte de Lima, para o quadri<~nio de dois mil e dezassete a dois mil e vinte e 

urn, em conformidade como disposto nos nU1neros urn a tres do artigo quadragesimo quarto 

da Lei nillnero cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, os 

seguintes cidadllos que expressamente foram eleitos para este Orgiio da Administra~llo 

Municipal, no ato eleitoral que teve Iugar no preterito dia um de outubro e Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo escolhida por aquele Presidente, nos termos do numero 

dois do artigo quadragesimo quarto daquele diploma, para redigir e subscrever esta ata. __ 

Eleitos pela lista apresentada pelo CDS a Partido Popular (CDS/PP): ------

- Joio Evangelista da Rocha Brito Mimoso Morais, 50 anos de idade, Medico Dentista, 

residente na Rua de Crist6vao, n.o 50, freguesia de Santa Comba, concelho de Ponte de Lima, 

portador do cartllo de cidadllo n.0 7442457, valido ate 15/05/2022; ________ _ 

-Abel Nunes Lopes, 56 anos de idade, Tecnico Oficial de Contas, residente na Rua de Rial, 

n.0 112, freguesia de Friastelas, concelho de Ponte de Lima, portador do cartiio de cidadlio n.0 

3963341, valido ate 14/2/2018; - ------------------

- Matilde Sofia Soares de Brito, 33 anos de idade, Professora, residente no Iugar de Riba 

Rio, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, portadora do cartiio de cidadao n.0 

12557888, vatido ate 9/11/2021; ------------------

- Jose Maria de Magalhiies da Silva, 64 anos de idade, Engenheiro Tecnico Agrario, 

residente na Rua do Outeiro, n.0 84, freguesia de Ardegllo, Freixo e Mato, concelho de Ponte 

de Lima, portador do cartfio de cidadao n.0 2998697, vilido ate 8/6/2022; -------
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- Manuel Matos Lima, 65 anos de idade, Industrial, residente na Rua do Born Jesus, n.0 

1152, freguesia de Cabra~ito e Moreira do Lima, concelho de Ponte de Lima, portador do 

cartao de cidadao n.0 3579741, valido ate 11/3/2020~ ------------

- Irene Trigueiro Louren~o, 39 anos de idade, Tecnica Superior, residente na Rua da 

Portinha, n. o 36, freguesia de Estodios, concelho de Ponte de Lima, portadora do cartao de 

cidadao n.0 11042478, valido ate 3/11/2020; --------------

- Fernando Pereira Calheiros, 79 anos de idade, Motorista - Aposentado, residente no Largo 

da Capela da Abadia, n.0 32, freguesia de Barno e CepOes, concelho de Ponte de Lima, titular 

do bilhete de identidade n. o 1795641, emitido em 6/412001, pelo Arquivo de ldentificaQaO de 

Viana do Castelo;-------------------------

- .Joilo de Passos Rodrigues, 71 anos de idade, Reformado, residente na Rua de Laborim, n.0 

83, freguesia de Fornelos e Queijada. concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de 

cidadao n.o 3796294, vaJido ate 9/7/20 18; - ------- -------

-Manuel Carlos Pereira de Amorim, 47 anos de idade, Tecnico de lnseminayao Artificial, 

residentc na Rua da insua, n.0 495, freguesia da Labruja, concelho de Ponte de Lima, portador 

do cartao de cidadao 11.
0 9423523, valido ate 7/11/2021; -----------

- Manuel Jose Lima Cerqueira, 49 anos de idade, Comerciante, residente na Rua de 

Faldejaes, s/n.0
, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de 

cidadao n.0 8460318, valido ate 18/4/2022; ---------------

- Manuel Sa Baptista, 76 anos de idade, Reformado, residente na Rua de S. Pedro, n.o 34, 

freguesia de Gondufe, concelho de Ponte de Lima, portador do cartiio de cidadao n.0 904333, 

valido ate 29/12/2021; ---------------------

- Irene Maria Antunes Alves Amaral, 48 anos de idade, Enfermeira, residente na Rua D. 

Afonso Ansemondes, n.0 4510, freguesia de Refoios do Lima, concelho de Ponte de Lima, 

portadora do cartao de cidadao n.0 9680244, valido ate 1/2/2020; --------

- Domingos Filipe Gon~alves Dias, 59 anos de idade, Comerciantc, rcsidente na A venida de 

Sandiaes, n.0 1432, da AssociaQaO de Freguesias do Vale do Neiva, concelho de Ponte de 

Lima, portador do cartao de cidadao n.0 5807587, vruido ate 24/5/2020; -------

-
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- Marcelino Borges Cabe.yas, 53 anos de idade, Contabilista, residente na Rua da Posa, n. 0 

20, da Associa9ao de Freguesias do Vale do Neiva, concelho de Ponte de Lima~ portador do 

cartao de cidadao n.0 7511656, valido ate 8/7/2021; _________ _ _ _ _ 

M Maria de Fatima Nogueira de Lima, 55 anos de idade, Professora, residente na Rua de 

Cubos, n.0 809, freguesia de Ardegiio, Freixo e Mato, concelho de Ponte de Lima, portadora 

do cartao de cidadao n.0 5827454, vruido ate 1115/2021; ------------

- Domingos de Oliveira Vieira, 65 anos de idade, Comerciante, residente na Rua do 

Cortelho, n.o 65, freguesia de Rebordoes Souto, concelho de Ponte de Lima, portador do 

cartiio de cidadiio n.0 3897638, valido ate 29/10/2019; ------- ----

- Joio Fernando Dias Gon~alves, 50 anos de idade, Advogado, residente na Rua do Monte, 

n. o 419, f-reguesia de Santa Co mba, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de cidadao 

n.0 
10691843, vatido ate 6/10/2021; --------------- -

- Marta Alexandra dos Santos Matos, 31 anos de idade, Educadora de Infdncia, residente na 

Rua de S. Gon9alo, Bloco B, 2° dt.0
, frebruesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, 

portadora do cartao de cidadao n.0 12928543, valido ate 8/4/2018; - -------

• Ricardo Sergio de Sousa Rodrigues, 23 anos de idade, Estudante, residente na Rua da 

Varziela, n.0 118, freguesia de Santa Comba, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao 

de cidadao n.0 14608468, vruido ate 23/8/2021; --------------

- Antonio Carneiro de Sousa, 50 anos de idade, Empresario, residente na Travessa Doutor 

Manuel Pereira de Melo, n.0 64, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte de 

Lima, portador do cartao de cidadao n.0 8239845, valido ate 6/7/2019; _______ _ 

- Antonio Carlos Machado Lemos, 23 anos de idade, Estudante, residente na A venida de 

Santo Andre, n,0 2025, freguesia de Navi6 e Vitorino dos Piaes, concelho de Ponte de Lima, 

portador do cartao de cidadao n.0 13906771, vruido ate 1/6/2022; ---------

- Manuel da Silva Dias de Carvalho, 59 anos de idade, Reformado, residente na Rua Cais 

do Rio Lima, n.0 458, Barco, freguesia de Vitorino das Donas, concelho de Ponte de Lima, 

portador do cartiio de cidadao n.0 5737891 , va.Iido ate 19/9/2021; _ ________ _ 

Eleitos pela lista apresentada pelo Ponte de Lima Minha Terra (PLMT): _____ _ 
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- Filomena Maria Guerra Quintela Freitas Leite, 57 anos de idade, Assistente Social, 

residente na Rua de Carrao, freguesia de Fomelos e Queijada, concelho de Ponte de Lima, 

portadora do carHlo de cidadao n. o 7084964, valido ate 18/5/2020; ________ _ 

-Jorge Manuel Viana da Silva, 63 anos de idade, Professor, residente no Largo da Lapa, n.0 

160, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte de Lima, titular do bilbete de 

identidade n.0 3011163, emitido em 28/5/2008, pelo Arquivo de ldentificayao de Viana do 

Castelo;--------------------------- ---

• Joio Manuel Alves de Castro, 54 anos de idade, Mediador Imobiliario, residente no Lote 

n.o 5, S. Lourenyo, freguesia da Feitosa, eoncelho de Ponte de Lima, portador do ca.rt:ao de 

cidadao n.0 7870898, valido ate 16/10/2017; - ----------- - --

• Zita Maria Costa Fernandes, 40 anos de idade, Empresaria, residente na Rua da Toea, n. o 

78, freguesia de Brandara, concelho de Ponte de Lima, portadora do cart!o de cidadao n.0 

10752978, valido ate 9/11/2020; ------------------

- Antonio Carlos Almeida Matos Torres, 52 anos de idade, Advogado, residente na Rua da 

Abadia, n.0 12, 3°, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelbo de Ponte de Lima, portador 

do cartilo de cidadao n.0 6970259, valido ate 23/4/2020; --------- --

- Franclim da Silva Fernandes, 65 anos de idade, Contabilista, residente no Caminho de 

Antepa9o de Cima, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de 

eidadao n.0 2852039, valido ate 9/10/2021; - --------------

• Catia Denise Rodrigues Martins, 20 anos de idade, Maquilhadora, residente no Iugar da 

Presa, freguesia de Areozelo, concelho de Ponte de Lima, portadora do cartao de cidadao n.0 

15372121, valido ate 7/1/2018; ------------------

- Julio de Lima da Costa Pinheiro, 69 anos de idade, Reformado, residente na Rua da 

Deveseira, freguesia de Fomelos e Queijada, coneelho de Ponte de Lima, portador do eartao 

de cidad~o n.0 1770841, valido ate 27/1/2020; --------------

- Jose Diogo Leite Marinho Falcao Gomes, 32 anos de idade, Advogado, residente na Casa 

de Santiago, Lugar da Barrosa, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, portador 

do cartao de cidadao n.0 12649411 , valido ate 30/10/2018; ------- --- -

Eleitos pela lista apresentada pelo Partido Social Democrata CPPD/PSD): _ _ 
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·Pedro Miguel Louren~o Salvador, 41 anos de idade, Gestor, residente no Iugar de Vilar, 

freguesia da Gemieira, concelho de Ponte de Lima, portador do cartffo de cidadffo n. 0 

10762173, valido ate 4/1/2020; ------------------

- Joaquim Orlando Lima Cerqueira, 45 anos de idadc, Professor do Ensino Superior, 

residente na Rua Salvato Feij6, n.0 372, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte 

de Lima, portador do cartffo de cidadiio n.0 10054127, valido ate 27/1 0/2020; ----

- Sonia Cristina Gaspar Gomes Teixeira, 43 anos de idade, Conservadora, residente no 

Beco dos Loureiros, n.0 75, freguesia de Fomelos e Queijada, concelho de Ponte de Lima, 

portadora do cartffo de cidadffo n.0 10314424, valido ate 29/12/2019; _______ _ 

- Antonio Pedro Martins Ligeiro, 49 anos de idade, Professor, rcsidente no Largo dos 

Quarteis, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte de Lima, portador do cartffo 

de cidadao n.o 08164014, valido ate 1/5/2020; --------- -----

• Ricardo Jose Mendes Salgado Vieira, 32 anos de idade, Enfenneiro, residente na Rua da 

Cachada, n. 0 85, freguesia de Ardegao, Freixo e Mato, concelho de Ponte de Lima, portador 

do cartao de cidadao n.0 12779494, valido ate 22/10/2020; -----------

Eleitos pela lista apresentada pelo Movimento 51 (M51): -----------

- Alipio Alvaro Amorim Barbosa, 46 anos de idade, Professor/Jurista, residente na Rua 

Clube Desportivo da P6voa, res~do-chffo, n.0 178, 3° norte/poente, concelho da P6voa de 

Varzim, portador do cartao de cidadilo n.0 09967622, valido ate 11/5/2019; _____ _ 

- Joaquim Paulo Linhares Rosas, 41 anos de idade, Tecnico de Organiza~ao da 

Distribui~~o. residente na Rua do Latffo, n.0 46, freguesia de Navi6 e Vitorino dos Pilies, 

concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de cidad[o n.o 11082222, valido ate 

28/12/2019; ------------------------
- Rosa Maria Ribeiro Cruz, 52 anos de idade, Professora, residente na Rua Mercedes Castro 

Feij6, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte de Lima, portadora do cartao de 

cidadlio n.0 07508613, valido ate 15/12/2021; --------- ------

Eleita pela lista apresentada pela Coligaclo Democratica Unitaria (CDID: ____ _ 

5/11~ (/; 
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• Joio Cindido da Cunha Pereira Monteiro, 48 anos de idade, Solicitador, residente na 

Rua Aquilino Ribeiro, Urbaniza~ao da Baldrufa, Lote n.0 13, res-do-chao/esq., bloco 3, fra~llo 

x, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de 

cidadao n.0 8585861, vruido ate 20/1/2019; -----------------

Para a mesma finalidade e por for9a do disposto no nllinero urn do artigo quadragesimo 

segundo da mesma Lei, dada a inerencia de funQoes como Presidentes das Juntas de 

Freguesia, compareceram igualmente os cidadllos: ______________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Anais: o Sr. Arlindo Manuel da Rocha Moreira, 47 anos de 

idade, Empresario, portador do cartao de cidadao n.0 09437482, valido ate 9/10/2021, com 

resid8ncia na Rua da Igreja n.0 103, freguesia de Anais, concelho de Ponte de Lima; ___ _ 

Pela Junta de Freguesia de Area e Ponte de Lima: o Sr. Adelio Jose Pereira Pinto, 70 anos 

de idade, Aposentado, portador do cartllo de cidadllo n.0 03068994, valido ate 25/10/2021, 

residente na Rua Agr6nomo Manuel Morais n.0 5, 3.0 direito, freguesia e concelho de Ponte de 
Lima; ______________________________ ___ 

Pela Junta de Freguesia de Arcozelo: o Sr. Ant6nio Jose Pereira Fiuza da Rocha, 60 anos de 

idade, Bancario, portador do cartllo de cidadllo n.0 3716769, valido ate 27/3/2018, residente no 

lugar do Salgueirinho, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima; ______ _ 

Pela ,Junta de Freguesia de Ardegao, Freixo e Mato: o Sr. Hihirio Sotero Fernandes 

Dantas, 56 anos de idade, Industrial da Panificayao, portador do cartao de cidadao n.0 

06940900, valido ate 5/2/2020, residente no Largo Domingos Pereira Ara(~o, n.0 445, 

freguesia de Ardegllo, Freixo e Mato, concelho de Ponte de Lima; ---------

Pela Junta de Freguesia da Associa~Ao de Freguesias do Vale do Neiva: o Sr. Michel 

Machado Magalhaes, 48 anos de idade, Tecnico de Eletr6nica, portador do cartllo de cidadao 

n.o 11451999, valido ate 15/8/2021, residente na Rua Ponte de Anhel, da Associayllo de 

Freguesias do Vale do Neiva, concelho de Ponte de Lima;-----------

Pela Junta de Freguesia de Barrio e Cepoes: o Sr. Pedro Pereira Rodrigues Lima, 63 anos 

de idade, Professor Aposentado, portador do cartao de cidad!Io n.0 3455404, valido ate 
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22/8/2019, residente na Travessa da Valinha, n.0 38, freguesia de Barrio e Cepoes, concelho 

de Ponte de Lima; ----------------------------------------------------
Pela Junta de Freguesia de Beiral: o Sr. Artur Quinteiro de Amorim, 40 anos de idade, 

Agricultor, portador do cartao de cidadao n.0 11122781, valido ate 14/12/2020, residente na 

Rua de SantaMaria, n.0 722, freguesia de Beiral do Lima, concelho de Ponte de Lima; __ _ 

Pela Junta de Freguesia de Bertiandos: a Sra. Isabel Rodrigues Vilaverde, 46 anos de 

idade, Enfermeira, portadora do cartao de cidadao n.0 09543933, vruido ate 3/5/2021 , 

residente na Rua da Carcua, n.0 148, freguesia de Bertiandos, concelho de Ponte de Lima; _ 

Pela Junta de Freguesia de Boalhosa= o Sr. Daniel Pereira Costa, 38 anos de idade, S6cio· 

Gerente, portador do cartao de cidadao n.0 11845157, valido ate 1111/2021, residente na Rua 

do Linhar, n.0 115, freguesia da Boalhosa, concelho de Ponte de Lima; _______ _ 

Pela Junta de Freguesia de Brandara: a Sr.8 Teresa da Silva Martins Cristino, 64 anos de 

idade, Empresaria, portadora do cartao de cidadflo n.0 03746933, va.lido ate 15/3/2021, 

residente na Rua do Calvario, n. 0 211, freguesia de Brandara, concelho de Ponte de Lima; _ 

Pela Junta de Freguesia de Caba~os e Fojo Lobal: o Sr. Manuel Lopes de Barros, 71 anos 

de idade, Reformado, portador do cartao de cidadao n.o 03922284, valido ate 17/2/2020, 

residente na Rua de Samil, n.0 70, freguesia de Caba9os e Fojo Lobal, concelho de Ponte de 

Lima; -------------------------------------------------------------
Pela Junta de Freguesia de Cabra~io e Moreira do Lima: o Sr. Carlos Alberto Coelho de 

Matos Pinheiro, 58 anos de idade, Militar da GNR Reserva, portador do cart~o de cidadao n.0 

03857654~ vilido ate 24/9/2019, residente na Rua S. Julitio, n.0 114, freguesia de Cabras:ao e 

Moreira do Lima, concelho de Ponte de Lima; ______________________________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Calheiros: o Sr. Jose Correia e Sousa, 59 anos de idade, Mestre 

Florestal Principal, portador cartao de cidadflo n.0 0588610, va.lido ate 15/112020, residente na 

Rua da CasaNova, n.0 57, freguesia de Calheiros, concelho de Ponte de Lima; ____ _ 

Pela Junta de Freguesia de Calvelo: o Sr. Jose Ribeiro Miranda, 71 anos de idade, 

Reformado, portador do cart~o de cidad~o n.0 02985696, va.Jido ate l 7/4/2018, residente na 

Rua de Vilela, n.0 180, freguesia de Calvelo, concelho de Ponte de Lima; ------------

Pela Junta de Freguesia da Correlhi: a Sr.a Maria de Fatima Cerqueira de Oliveira, 47 anos 

de idade, Assistente Tecnica, portadora do cartao de cidadao n.o 09062053, valido ate 

7/ltf o!J 
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10/6/2019, residente na Rua do Pregal, n.0 13, freguesia da CorrelM., concelho de Ponte de 

Lima; _______________________________________________________ ___ 

Pela Junta de Freguesia de Estoraos: o Sr. Carlos Alberto Cerqueira Gonr;alves, 55 anos de 

idade, Vendedor, portador do cartao de cidadao n.0 5820103, valido ate 30/5/2022, residente 

na Rua da Breia, n. o 113 7, freguesia de Estor~os, concelho de Ponte de Lima; -------

Pela Junta de Freguesia da Facha: o Sr. Manuel Fernandes Laranjo, 56 anos de idade, 

Empresario, portador do cartfto de cidadao n.0 6714268, vlilido ate 15/1/2022, residente no 

Caminho de Chouse, n.0 29, freguesia da Facha, concelho de Ponte de Lima; ______ _ 

Pela Junta de Freguesia da Feitosa: o Sr. Joaqujm Manuel Martins Vieira Pereira, 47 anos 

de idade, Empresario, portador do eartao de cidadao n. 0 09634436, valido ate 5/9/2021, 

residente na Rua da lgreja, n.0 29, freguesia da Feitosa, concelho Ponte de Lima; ___ _ 

Pela Junta de Freguesia de Fontao: o Sr. Manuel Januario dos Santos Velho, 54 anos de 

idade, Empresario, portador do cartfto de cidadao n.0 7807615, valido ate 11/7/2022, residente 

na Rua das Bouyas, n.o 276, freguesia de Fontao, concelho de Ponte de Lima; ______ _ 

Pela Junta de Freguesia de Fomelos e Queijada: o Sr. Joao Pereira de Matos, 57 anos de 

idade, Reformado, portador do cartiio de cidadao n.0 6866783, valido ate 15/2/2020, residente 

na Rua de Cabaneiro, n.o 82, freguesia de Fomelos e Queijada, concelho de Ponte de Lima;_ 

Pela Junta de Freguesia de Friastelas: o Sr. Miguel Pereira Gomes, 55 anos de idade, 

Agricultor, portador do cartao de cidadao n.0 06067688, valido ate 2/12/2019, rcsidcnte na 

Avenida deS. Martinho, n.0 851, freguesia de Friastelas, concelho de Ponte de Lima; ___ __ 

Pela Junta de Freguesia da Gandra: o Sr. Emesto de Oliveira Pereira, 52 anos de idade, 

Funciomirio Publico, portador do cartao de cidadao n.o 7048675, valido ate 25/8/2021, 

rcsidente na Rua Cais do Rio Lima, n.0 210, freguesia da Gandra, concelho de Ponte de Lima; 

Pela Junta de Freguesia da Gemieira: o Sr. Antonio de Sa Matos, 57 anos de idade, 

Agricultor, portador do cartdo de cidadao n.0 03850612, va.lido ate 7/11/2021 residente na Rua 

da Quinta de Cima, n. 0 Ill , freguesia da Gemieira, concelho de Ponte de Lima; ___ _ 

Pela Junta de Freguesia de Gondufe: o Sr. Carlos Manuel Branco Batista, 43 anos de idade, 

Motorista, portador do ca~ de cidad~o n.0 10419632, vilido ate 29/3/2020, residente na Rua 

deS. Pedro, n.0 70, freguesia de Gondufe, concelho de Ponte de Lima;--------
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Pela .Junta de Freguesia da Labru,ja: o Sr. Jose Alberto Sousa da Cunha Nunes, 43 anos de 

idadc, Tccn.ico de Informar;ao, portador do Caliao de cidadao 11.
0 10275454, valido ate 

15/4/2019, residente na Rua das Pombas, n.0 76, freguesia da Labruja, concclho de Ponte de 

Lima; -----------------------------------
Pela Junta de Freguesia de Labrujo, Rendufe e Vilar do Monte: o Sr. Manuel Fernandes 

Rodrigues, 37 anos de idade, Funciomirio Publico, portador do carHlo de cidadao n.0 

1 1 491500, valido ate 24/6/2020, residente no I ugar de Casal de Pedro, frcgucsia de Labruj<'>. 

Rendufe e Vilardo Monte, concelho de Ponte de Lima; -----
Pel a ,Junta de Freguesia de Navio e Vitorino dos PHies: o Sr. Francisco Salgado Cunha, 54 

anos de idadc, Industrial da Construr;ao Civil, portador do cart11o de cidadt\o n. 0 07526675, 

valido ate 9/5/2021, residente na Travessa das Carvalhas, frcgucsia de Navi6 e Vitorino dos 

Piaes, concelho de Ponte de Lima; ______ _ 

Pela Junta de Freguesia de Poiares: o Sr. Manuel Joaquim Lima Felgueiras, 46 anos de 

idadc, Empresario, portador do cartao de cidadao n. 0 10705286, val ido ate 25/2/2019, 

residente na Rua de Soregos, n. 0 83, freguesia de Poiares. concelho de Ponte de Lima; __ _ 

Pela Junta de Frcguesia de Rebord6es Santa Maria: o Sr. Jose dos Santos Lima, 54 anos 

de idade, Motorista, portador do cartao de cidadao 11.
0 6632828, valido ate 19/ 11/2019, 

residcntc na Rua da lgreja, n.0 66, freguesia de Rebordoes Santa Maria, concelho de Ponte de 

Lima; ______________________________________________ _ 

Pela Junta de Frcguesia de Rebordoes Souto: o Sr. Antonio Filipe Cerqueira Amorim, 40 

anos de idade, Relac;oes Puhlicas, portador do cartao de cidadao n. 0 11129251, valido ate 

16/2/2019, residente na Rua Nossa Senhora do Amparo, n. 0 1446, frcgucsia de Rebordoes 

Souto, concelho de Ponte de Lima; ------------------
Pela Junta de Freguesia de Refoios do Lima: a Sr.0 Gabriela da Costa Fernandes, 44 anos 

de idadc, Comerciante, portadora do cartao de cidadao n.0 9846800, valido ate 4/8/2019, 

residente na Rua do Caneiro, n.0 1327, freguesia de Refoios do Lima, concclho de Ponte de 

Lima; ------------------------
Pela .Junta de Freguesia da Ribeira: o Sr. Ricardo Nuno Monteiro Pimenta, 36 anos de 

idadc, Bancario, portador do cartao de cidadao n.0 11694612, valido ate 26/3/2019, residente 

no Lugar de Vila Nova - Talharezes, freguesi a da Ribeira, concelho de Ponte de Lima; __ 
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Pela Junta de Freguesia de Sa: o Sr. Silvio Manuel da Rocha Martins, 41 anos de idade, 

Engenheiro Civil, portador do carHio de cidad§o n. 0 12441586, valido ate 7/9/2019, residente 

na Rua de Santa Maria de SA, n.o 388, freguesia de sa, concelho de Ponte de Lima; ---

Pela Junta de Freguesia de Santa Comba: o Sr. Vitor Manuel Matos da Rocha Cunha, 54 

anos de idade, Empresario, portador do cartilo de cidadffo n.0 5946227, valido ate 18/10/2020, 

residente na Avenida de Santa Comba, n.0 1093, freguesia de Santa Comba, concelho de 

PontedeLilna~--------------------------------------
Pela Junta de Freguesia de Santa Cruz do Lima: o Sr. Jose Carlos Sa Araujo, 40 anos de 

idade, Gerente da Construyilo Civil, portador do cartao de cidadilo n.o 11145545, valido ate 

1/7/2020, residente na Rua da Ardega, n.0 301, freguesia de Santa Cruz do Lima, concelho de 

Ponte de Lima; ------------------------------------------------------
Pela Junta de Freguesia de SAo Pedro d' Arcos: o Sr. Cust6dio do Nascimento Rodrib'Ues 

Fernandes, 65 anos de idade, Aposentado, portador do cartilo de cidadao n.0 03188367, valido 

ate 27/9/2021, residente na Rua de Sao Pedro D'Arcos, n.0 2206, freguesia de Silo Pedro 

D'Arcos, concelho de Ponte de Lima; --------------------------------------
Pela .Junta de Freguesia da Seara: o Sr. Jorge Filipe Martins Lima, 34 anos de idade, 

Professor, portador do cartffo de cidadao n.0 12314840, valido ate 12/6/2022, residente na Rua 

do Outeiro, n.0 400, freguesia da Seara, concelho de Ponte de Lima; ----------

Pela Junta de Freguesia de Serdedelo: o Sr. Fernando GonfYalves Fiuza, 41 anos de idade, 

Gerente, portador do carUio de cidadao n.0 11136893, valido ate 10/04/2018, residente na Rua 

Feital, n.0 17, freguesia de Serdedelo, concelho de Ponte de Lima;--------------

Pela Junta de Freguesia de Vitorino das Donas: o Sr. Salvador Matos Fernandes, 54 anos 

de idade, Empresario, portador do cart3o de cidadao n.0 07101136, valido ate 6/11 /2021, 

residente na Estrada do Divino Salvador, n.0 1221 , freguesia de Vitorino das Donas, concelho 

dePontedeLima~----------------------------------------------------

Verificada a legitimidade dos membros atras indicados e a sua identidade, o Presidente 

cessante atras mencionado considerou os presentes investidos nas suas funQ5es, e assim 

considerou instalada a Assembleia Municipal de Ponte de Lin1a, podendo consequentemente 

entrar em actividade. --------------------------------------------------
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A presen9a neste ato de instala9ao dos membros eleitos acima mencionados considera~se 

verificada pela lista de presenyas assinada, que se anexa a prescnte ata. _______ _ 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata em onze laudas, que ficam n1bricadas 

pelo Presidente instalador e por mim Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo que a 

redigi, a qual ap6s ter sido lida em voz alta na presen9a simultanea de todos os intervenientes 

foi aprovada e fica assinada. - -----------------------------------

f 
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Membros Eleitos Assembleia Municipal (Quadrienio 2017- 2021) 

Joao Evangelista R. B. Mimoso Morais (CDS/PP) 

Abel Nunes Lopes (CDS/PP) 

Matilde Sofia Soares de Brito (CDS/PP) 

Jose Maria Magalhaes da Silva (CDS/PP) 

Manuel Matos Lima (CDS/PP) 

Irene Trigueiro Louren~o (CDS/PP) 

Fernando Pereira Calheiros (CDS/PP) 

Joao Passos Rodrigues (CDS/PP) 

Manne] Carlos Pereira de Amorim (CDS/PP) 

Manuel Jose Lima Cerqueira (CDS/PP) 

Manuel Sa Baptista (CDS/PP) 

Irene Maria Antunes Alves Amaral (CDS/PP) 

Domingos Filipe Gon<;alves Dias (CDS/PP) 

Marcelino Borges Cabe9as (CDS/PP) 

Maria de Fatima Nogueira de Lima (CDS/PP) 

Domingos de Oliveira Vieira (CDS/PP) 

Joao Fernando Dias Gon<;alves (CDS/PP) 

Marta Alexandra Santos Matos (CDS/PP) 

Ricardo Sergio de Sousa Rodrigues (CDS/PP} 

Antonio Carneiro de Sousa (CDS/PP) 

Assinatura 
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Membros Eleitos AssembJeia Municipal (Quadrienio 2017- 2021) Assioatora 

Antonio Carlos Machado Lemos (CDS/PP) ~'tin'J ~ cd.·u fio.c (oC6 ifas. \Nf.J 

Manuel Silva Dias de Carvalho (CDS/PP) 1sz.-.--.1 1 vC "1 ( ~'VIft ~ 1-' 

Filomena Maria Guerra Quintela Freitas Leite (PLMT) ~ IY'etuu ~c 1 f\ ic4 t1 P 1 TF, 
Jorge Manuel Viana da Silva (PLMT) ~ · · \l ___ Al~J\-; 
Joao Manuel Alves de Castro (PLMT) ~~~ Aw~ CK-[C~ 
Zita Maria da Costa Fernandes (PLMT) ~ I 
Antonio Carlos Almeida Matos Torres (PLMT) A:~~ f'ltA I 

Franclim da Silva Fernandes (PLM1) 

Catia Denise Rodrigues Martins (PLMn lc-h--~ /~Q~'\~ ~\\"\\._~ i&c .~~Y) 
Julio de Lima da Costa Pinheiro (PLMT) ~. :e . 0 \" 

Jose Diogo Leite Marinho Falcao Gomes (PLMn ~~,~~rc.E"b/NJ/ /: ~ 
Pedro Miguel Lomencro Salvador (PPD/PSD) \J~L?~.~f)!;;\J //t 
Joaquim Orlando Lima Cerqueira (PPD/PSD) '

1 flh\:i~ Q\n ' ) ~ 
Sonia Cristina G. Gomes Teixeira (PPD/PSD - Independente) ~Aft ~. =r=2 J~ 
Antonio Pedro Martins Ligeiro (PPD/PSD) n ll -~~ .Y~~ A-h 

Ricardo Jose Mendes S. Vieira (PPD/PSD) 'k~>~J:~ ~ t:x ~;:u c CE__ " 
Alipio Alvaro Amorim Barbosa (MSI) ~~(u\Y.:ft~Ctfo-( ~ ~ 
Joaquim Paulo Linhares Rosas (M51) - 'X'-~7 ·A2~ ~ 

Rosa Maria Ribeiro Cruz (M51) ~Jin~,fit!)~;/! ~¥:o£W- <;< • 7 
Joao Cfuldido Cunha P. Monteiro (CDU - Independente) '~\~~)- / 

~~ 
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Presidente.s de Junta de Freguesia (Quadrienio 2017- 2021) 

ANAIS - Arlindo Manuel da Rocha Moreira 

ARCA e PONTE DE LIMA- Adelio Jose Pereira Pinto 

ARCOZELO - Ant6nio Jose Pereira Fiuza da Rocha 

ARDEGAO, FREIXO e MA TO - Hilario Sotero Fernandes Dantas 

ASSOCIA<;AO FREGUESlA DO VALE DO NEN A - Michel Machado Magalhaes 

BARRIO e CEPOES - Pedro Pereira Rodrigues Lima 

BEIRAL - Artur Quinteiro de Amorim 

BERTJANDOS- Isabel Rodrigues Vilaverde 

BOALHOSA - Daniel Pereira Costa 

BRANDARA- Teresa da Silva Martins Cristina 

CABA<;:OS e FOJO-LOBAL- Manuel Lopes de Barros 

CABRA<;:AO e MOREIRA DO LIMA- Carlos Alberto Coelho de Matos Pinheiro 

CALHEIROS - Jose Correia e Sousa 

CAL VELO- Jose Ribeiro Miranda 

CORRELHA - Maria de Fatima Cerqueira de Oliveira 

ESTORAOS - Carlos Alberto Cerqueira Gonyalves 

FACHA - Manuel Fernandes Laranjo 

FEITOSA - Joaquim Manuel Martins Vieira Pereira 

FONTAO- Manuel Januario dos Santos Velbo 

FORNELOS e QUEJJADA - Joao Pereira de Matos 

Assinatura 
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Presidentes de Junta de Freguesia (Quadrienio 2017- 2021) 

FRIASTELAS - Miguel Pereira Gomes 

GANDRA- Emesto de Oliveira Pereira 

GEMIEIRA - Ant6nio de Sa Matos 

GONDUFE - Carlos Manuel Branco Batista 

LABRUJA- Jose Alberto Sousa Cunha Nunes 

LABRUJO, RENDUFE e VILAR DO MONTE - Manuel Fernandes Rodrigues 

NA VIO e VITORINO DE PIAES- Francisco Salgado Cunha 

P01ARES- Manuel Joaquim de Lima Felgueiras 

REB. ST A MARIA - Jose dos Santos Lima 

REB. SOUTO- AntOnio Filipe Cerqueira Amorim 

REFOIOS - Gabriela da Costa Fernandes 

RIBEIRA- Ricardo Nuno Monteiro Pimenta 

sA - Silvio Manuel da Rocha Martins 

SANTA COMBA - Vttor Manuel Matos R. Cunha 

SANTA CRUZ- Jose Carlos de Sa Araujo 

SAO PEDRO D'ARCOS- Cust6dio do Nascimento Rodrigues Fernandes 

SEARA- Jorge Filipe Martins Lima 

SERDEDELO- Fernando Gon9alves Filiza 

VIT. DAS DONAS- Salvador Matos Fernandes 

Assinatura 
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- " ATA DE INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE PONTE DE LIMA PARA 0 QUADRIENIO DE 2017/2021 

Aos catorze dias domes de Outubro do ano dois mile dezassete, nesta Vila de Ponte de 

Lima no Auditorio Rio Lima, onde se encontrava Salvato Vila Verde Pires Trigo, na 

qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima cessante, 

compareceram pessoalmente e previamente convocados, com vista a proceder-se a 
instala~ao dos eleitos para a Camara Municipal de Ponte de Lima, para o quadrienio de 

dois mile dezassete a dois mile vinte e um, em conformidade como disposto nos numeros 

um a tres do artigo sexagesimo da Lei mlm.ero cento e sessenta e nove, barra noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, os seguintes cidadftos que expressamente foram eleitos para 

este 6rgiio Executivo da AdministraQao Municipal, no ato eleitoral que teve lugar no 

preterito dia urn de outubro e Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo escolhida 

por aquele Presidente, nos termos do numero dois do artigo sexagesimo daquele diploma, 

para redigir e subscrever esta ata. --------------------

Eleitos pela Lista apresentada pelo CDS - Partido Popular (CDS/PP): _____ _ 

- Victor Manuel Alves Mendes, 54 anos de idade, Engenheiro Agr6nomo, residente na 

Rua de Parada, n. 0 11 08, freguesia de Cabra9!0 e Moreira do Lima, concelho de Ponte de 

Lima, portador do carta:o de cidadiio n.o 6217515, valido ate 7/5/2019; ______ _ 

- Mecia Sofia Alves Correia Martins, 42 anos de idade, Engenheira Civil, residente na 

Cal9ada do Monte do Sobral, n.o 9, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte 

de Lima, portadora do carta:o de cidadiio n.0 1 0272336; ___________ _ 

- Ana Maria Martins Machado, 60 anos de idade, Medica, residente na A venida de Santo 

Andre, n.0 2025, freguesia de Navi6 e Vitorino dos Piaes, concelho de Ponte de Lima, 

portadora do cartiio de cidadiio n.0 3446130, valido ate 8/7/2019; _______ _ 

- Vasco Nuno Magalhiies Velho de Almeida Ferraz, 38 anos de idade, Engenheiro Civil, 

residente na Avenida da Guine, Lote n.0 10, 2° dt. 0
, frac;:a:o F, freguesia de Area e Ponte de 

Lima, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de cidadao n.0 11489944, valido ate 

28/5/2020; _________ _ ____________ _ 
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- Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, 3 7 anos de idade, Gestor de lnfom1a9Ao, 

residente no Lugar de Ah~m. caixa !1.
0 406, freguesia de Labruj6, Rendufe e Vilar do 

Monte, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de cidadao n.0 11757721, valido ate 

19111/2018; -----------------------

Eleitos pela Lista apresentada pelo Ponte de Lima Minha Terra- (PLMT): _ __ _ 

- Abel Lima Baptista, 54 anos de idade, Jurista, residente na Rua da Galiza, n.0 75, 

freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de 

cidadao n.0 6377622, valido ate 12/2/2022; ------------------------------------
- Maria Joao Lima Moreira Sousa, 46 anos de idade, Professora, residente na Rua de 

Fran9a, n.0 82, freguesia de Feitosa, concelho de Ponte de Lima, portadora do cartao de 

cidadao n.0 8839444, valido ate 17/3/2019; ------------------------------------

Verificada a legitimidade dos membros atnis indicados e a sua identidade, o Senhor 

Presidente cessante atras mencionado considerou-os investidos nas suas funyoes, e assim 

considerou instalada a Camara Municipal de Ponte de Lima, podendo consequentemente 

cntrar em actividade. ----------------------
A presen9a neste ato de instala<;:ao dos membros eleitos acima mencionados considera-sc 

verificada pela lista de presenc;as assinada, que se anexa a presente ata. _____________ _ 

Para constar c devidos efeitos se lavrou a presentc ata, em duas laudas, que licam 

rubricadas pelo Presidente instalador e por mim Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araujo que a redigi, a qual ap6s ter sido lida em voz alta na presen9a simultanea de todos 

os intervenicntcs foi aprovada e fica assinada. --------------------------------
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Victor Manuel Alves Mendes (CDS/PP) 

Mecia Sofia Alves Correia Martins (CDS/PP) 

Abe] Lima Baptista (PLMT) 

Ana Maria Martins Machado (CDS/PP) ~~~ 

Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz (CDS/PP) t_/ 

Maria Joao L. Moreira Sousa (PLMT) 

Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa (CDS/PP) 

(}_ 
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CDU- Collga~ao Oemocratlca Unltarla PCP-PEV ~ ... ) 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima -Sessao de lnstala~ao do 6rgao 

Municipal-14 de Outubro de 2017 

Ex.mo. Sr Presidente da Assembleia Munrcipal, Sr. Presidente da Cf:lmara 

Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e 

meus Senhores 

Saudo todos os presentes, em especial os membros desta Assembleia, 

manifestando o desejo, que com o debate de ideias, a discussao no born 

sentido da palavra, das propostas apresentadas, e acima de tudo com 

transparencia, possamos contribuir para a melhoria de vida da populacao 

Limiana. 

E com grande honra que me apresento nesta mui nobre casa, que infelizmente, 

e por vezes a mais daquelas que seriam de esperar e desejar, foi 

desrespeitada. A linguagem utilizada, o ataque pessoal e difamat6rio, 

desviando as aten~oes daquilo que realmente seria de apreciar, alem de in 

dignificante, em nada contribuiu para a o esclarecimento dos assuntos em 

debate, seguindo um rumo completamente oposto aquila que designamos 

democracia Nao falemos de democracia de uma forma leviana, mas 

pratiquemos a democracia no mais puro sentido da palavra. 

A minha posture dentro e fora desta casa, sera pautada pelo principia da 

urbanidade e respeito, aceitando a opiniao, mesmo que discordante des outras 

for~as politicas, sem abdrcar dos espirito critico e construtivo que me aproxime 

e nao defraude as expectativas daqueles que me depositaram a sua 

confianc;a. 

Para eles, com especial gratidao, prometo uma conduta pautada pelo trabalho, 

honestidade e seriedade, de forma a assegurar que as suas caremcias e 

anseios serao aqui revelados e discutrdos 

. "' , 



Como membro eleito pela CDU - Coliga~Ao Democratica Unitaria, tudo da 

minha parte sera feito para desenvolver a minha acyao em coer€mcia como 

Conteudo Programatico apresentado a populayao Limiana. 

Assumirei uma posic;ao, coerente e rigorosa no levantar de questoes prioritarias 

que afectem os varios sectores desde os econ6micos, sociais, ambientais, da 

agricultura, da saude, da educac;ao e do ensino da populac;ao Limiana. 

Para terminar, 

Mais uma vez reafirmo que a CDU~ Coliga~ao Democratica Unitaria e os 

seus elertos, quer nesta assembleia munrcrpal, quer nas assembleias de 

freguesia tudo farao para corresponder a confian99 deposrtada pelos Limianos 

no passado dia 1 de Outubro, defendendo com firmeza e convic<;ao os seus 

legftimos interesses. 

Podem contar com a CDUI 

Bern hajam 

Ponte de Lima, 14 de Outubro de 201 7 

0 Eleito da CDU 



Senhor presidents da assembleia municipal, 

Senhor presidente da camara municipal, 

Senhores vereadores, 

Senhores presidentes de junta, 

Senhores membros da assembleia municipal, 

Senhores convidados, 

Senhores jornalistas, 

As minhas primeiras palavras sao para os cumprimentar a todos e 

felicitar aqueles que venceram as elei<;oes do passado dia 1 de 

outubro para os diferentes 6rgaos autarquicos. 

A democracia e aquila que a todos nos une. A cidadania e aquila que 

aqui nos traz. A social democracia e aquila que defendemos. 0 

respeito pelas institui~oes sera sempre a nossa bandeira porque o 

povo e sempre soberano. 

Aqui estaremos para construir e acrescentar valor ao 6rgao 

autarquico para o qual os limianos nos elegeram. Aqui estaremos 

para influenciar com propostas concretas aquila que cremes ser o 



melhor para todos: mais desenvolvimento local, mais famflias, mais 

emprego qualificado. 

0 PPD/PSD vive hoje a nfvel nacional um momenta hist6rico. Um 

momenta de confirma<;ao da sua matriz ideol6gica. Aqui em Ponte de 

Lima pertencemos a matriz da social democracia fundada como PPD 

de Francisco Sa Carneiro. Pertencemos a maior familia polftica 

portuguesa. Pertencemos ao partido que tem em Ponte de Lima uma 

hist6ria de 43 anos. 

A assembleia municipal, a camara municipal e as assembleias de 

freguesia contarao com um PPD/PSD forte, coeso e renovado para 

um futuro que exigimos ser muito diferente e muito melhor. Os 

representantes do povo sao representantes do povo e assim serao 

respeitados enquanto tal. 

Os nossos melhores votes sao os de um mandata de sucesso para 

todos os eleitos mas sobretudo de um futuro com mais emprego 

qualificado e com mais familias. lremos estar ao lado de todos os 

autarcas que estiverem focados neste desfgnio pois no PPD/PSD 

estamos a construir o futuro. 



Exmo. Sr. Presidente cessante da Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima Prof. Salvato Trigo 

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal de Ponte de 
Lima Eng. Vitor Mendes ~ ~~) ve,llkA;Oo R.65. 

Exmos Autarcas Eleitos 

Exmos Autoridades Civis e Militares 

Comunica~ao Social 

Limianos e Limianas 

Publico em Geral 

E com enorme honra e grande sentido de responsabilidade 

que aqui me encontro, aceitando, como nao poderia 

deixar de ser, o resultado das elei~oes autarquicas para as 

quais me candidatei, exercendo o meu direito e dever 

cfvico. Candidatei-me sendo cabe~a de lista de uma 

excelente equipa de homens e mulheres, que sob a sigla 

do CDS-PP obtiveram a maioria dos votos da nossa 

popula~ao, o que nos enche de orgulho, mas tambem de 

responsabilidade para que possamos fazer o mandata que 

todos desejam. 

As minhas primeiras palavras sao dirigidas a todos OS 

autarcas que agora cessam fun~oes nos diversos cargos 

que, na grande maioria dos casas, foram cumpridas ate ao 
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fim, exercendo tambem eles, de forma livre, responsavel e 

consciente o seu dever de cidadania, contribuindo de 

forma exemplar para o desenvolvimento do nosso 

concelho e para a melhoria da qualidade de vida dos 
, . 

nossos mun1c1pes. 

Os pr6ximos 4 anos sao recheados de novas desafios, a 

come~ar pela prometida descentraliza~ao, com 

atribui~oes de novas poderes e responsabilidades as 

autarquias, em varias areas, 0 que certamente ira, porum 

lado exigir dos autarcas mais trabalho e novas estrategias, 

mas por outro I ado vai fazer com que o poder esteja ainda 

mais perto da popula~ao e por isso podera e devera ser 

exercido de uma forma ainda mais responsavel, tendo em 

conta as necessidades especificas dos nossos habitantes. 

Sao pais 4 anos em que tambem nos na Assembleia 

Municipal teremos mais responsabilidades, que devemos 

exercer de forma digna, com respeito, lealdade e civismo, 

honrando aqueles que no passado dia 1 de Outubro nos 

mandataram para ser os seus representantes nesta 

Assembleia. 

Esta Assembleia Municipal de Ponte de Lima deve e tera 

que ser a verdadeira <<casa da democracia» do nosso 

concelho, onde todos poderemos e devemos exercer 

livremente as nossas fun~oes deliberativas e de 
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fiscaliza~ao, debater todos os assuntos que digam respeito 

aos limianos e ao nosso concelho, mas, volto a salientar, 

com elevac;ao, dignidade e respeito pelas regras c 

democraticas, tendo como principal instrumento de 

trabalho o nosso Regimento lnterno. 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima, cumprindo com 

todas as suas obriga~oes, deve tambem ela, ser solidaria, 

leal e cooperante com todas as institui~oes com as quais 

se relaciona, de forma a que exista urn a uniao de vontades 

para que a nossa qualidade de vida continue a melhorar e 

para que Ponte de Lima continue a ser urn orgulho para 

todos nos e continue a ser uma Excelente referenda no 

panorama autarquico Nacional. 

Por fim, quero desejar a todos, mesmo a todos, sem 

qualquer exce~ao, os autarcas eleitos urn enorme sucesso, 

pois o vosso sucesso e o sucesso do nosso concelho, e o 

sucesso das nossas freguesias, e o sucesso dos nossos 

cidadaos. 

Ponte de Lima, 15 de Outubro de 2017 



Ex.mo Senhor Presidente da Assemblcia Municipal cess ante, Prof. Doutor 
Salvato Trigo 

Ex.mos Senhores Vereadores da Camara Municipal de Ponte de Lima 

Ex.mos Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Ex.mos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia 

Ex.mos Senhores Vereadores cessantes 

Ex.mos Senhores Membros cessantes da Assembleia Municipal 

Ex.mos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia cessantes 

Ex.mos Convidados 

Ex.mos Sen hores Representantes da Comunicac;ao Social 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

., 
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Saudo todo o audit6rio que hoje muito nos honra com a sua presen9a neste 
conjunto de cerim6nias que dao posse aos 6rgaos autarquicos, Instituivoes 
impares do Poder Local, para o mandato que agora se inicia e que ten1 o 
respectivo tennino em 2021, depois de devidamente sufragados em 1 de 
Outubro passado. 

Mais uma vez estou perante esta dignissima assembleia na qualidade de 
Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, ap6s obter a confian9a 
que os pontc-limenses decidiram delegar em mim e na equipa que muito 
me honro de liderar, para defmir os destinos deste territ6rio e da sua 
notavel comunidade, os Limianos. 

Dirijo-me a todos os Limianos, pois a partir deste momento, apurados os 
resultados, perante estao tao digna lnstituivao, que expoe a pluralidade e as 
diferentes op9oes dos eleitores, assumo-me como o Presidente de todos eles 
sem excep9ao e tudo farei para os represcntar, defender e trabalhar em prol 
da efectiva eleva9ao e melhoria da qualidade de vida. 

Nao sao horas para repetir manifestos e inten9oes eleitorais; para elencar o 
que pretendemos realizar; para explanar o que fizemos, onde e quais as 
razoes das op9oes realizadas. 

Houve e haveni tempo de presta9ao de contas, de submeter a considera9ao 
e apreciavao devidas os nossos pianos de actividades, o programa que o 
Povo quer ver implementado, depois de o ter avalizado nas urnas. 

Hoje, antes de mais, quero aqui deixar o meu agradecimento a equipa que 
me acompanhou no anterior mandato, a qual nunca se poupou a esfor9os 
para servir os ponte-limenses e para engrandecer o nome de Ponte de Lima, 
elevando-o a patamares reconhecidos por todos. 

Muito obrigado ao Gaspar Martins, a Ana Machado, ao Vasco Ferraz e ao 
Paulo Sousa. 

Genuinos companheiros de luta, gente apaixonada por uma causa, com urn 
amor inexcedfvel a Ponte de Lima, exemplo de que o Limianismo nao se 
fala, pratica-se com at1nco, esmero e muito amor ao territ6rio e as gentes 
que dia ap6s dia nele i ntervem das mais distintas fonnas. 
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Uma palavra muito especial ao Vice-Presidente da Camara Municipal de 
Ponte de Lima que acaba de cessar func;oes, o Senhor Gaspar Correia 
Martins, cuja lisura e correcc;ao como Autarca dedicado a causa limiana sao 
de evidenciar e destacar, servindo de exemplo aos vindouros e a qualquer 
pessoa que pretenda dedicar-se a causa publica. 

Defensor acerrimo dos projectos politicos definidos pelos Executivos 
Municipais de que fez parte, nunca virou a cara a Ponte de Lin1a, 
contribuindo sobremaneira para tras:ar o nosso destino comum com 
optimismo e acreditando que sera sempre possivel fazcnnos mais pelos 
nossos concidadaos. 

Obrigat6ria uma mens:ao aos Senhores Vereadores que me irao acompanhar 
no trajecto dos pr6ximos quatro anos, desenvolvendo urn trabalho em 
constante comtmicas:ao e dialogo, desejando-lhes as maiores felicidades e a 
coragem necessalia para enfrentar urn trabalho extremamente dificil e que 
s6 a paixao explica. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Acabamos de ser empossados para mais urn mandato de quatro anos. 

Nao temos quaisquer duvidas que os projectos que apresentamos aos 
Limianos foram executados dentro dos prazos pre-estabelecidos e no 
cumprimento rigoroso das opc;oes assurnidas, devidamente suportadas nos 
orc;amentos municipais rigorosos que efectivamos. 

Fizemos o que prometemos; cumprimos! 

Como ser humanos, nunca estamos satisfeitos e queremos fazer mais ainda. 

Sabemos que o nosso modelo polftico e viavel, alicerc;ado numa 
sustentabilidade s6 possivel com uma atenc;ao redobrada para as realidades 
do concelbo e, tal como tern acontecido ate hoje, iremos deitar maos a obra 
e dar continuidade ao grandioso projecto que da pelo nome de Ponte de 
Lima. 

Cabe neste momento urn agradecimento muito peculiar aos Autarcas que 
serviram no anterior mandato. 
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Depois dos membros do Executivo Municipal e da Assembleia Municipal, 
cuja entrega e dedicac;ao foram exemplares, sublinho com a devida enfase o 
papel primordial dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 
verdadeiros embaixadores das competentes comunidades e batalhadores 
pela resoluc;ao daquilo que marca os anseios dos fregueses que 
representam. 

Aos que agora terminam os seus mandatos, o nosso ate sempre. 

Aos Autarcas que iniciam, deixo-vos a certeza de encontrarem as portas 
dos Pac;os do Concelho totalmente abertas para vos receber e contribuir 
para colmatar falhas e encontrar as solul(oes mais oportunas e fiaveis para 
resolver os problemas que apresentarem. 

Aos que se mantem e que veem renovados os mandatos por mais quatro 
anos, conhecem a nossa maneira de estar na poHtica e, por isso, por nos 
conhecerem, poderao continuar certos que, em conjunto, encontraremos as 
resoluc;oes e o consenso para chegar a born porto atraves das decisoes que, 
inevitavelmente, as func;oes que exercemos nos obrigarao a assumir perante 
aqueles que nos elegeram. 

Pcnnito-me expressar urn agradecimento muito especial a minha familia, 
principalmente a minha mulher e aos meus filhos que sempre me apoiaram 
e continuadio a apoiar, sabendo de antemao que sera em prejuizo proprio, 
privando-se da minha companhia e na certeza que estarei muitas vezes 
ausente. 

Contudo, tenho-os sempre comigo e nunca esquec;o o quanto 
representaram, representam e representarao para mim como homem e como 
autarca, pois bebo neles muitos exemplos, numa autentica cumplicidade 
que, apelando a vossa compreensao, na gualidade de marido e de pai, quero 
aqui deixar bern expressa. 

Este agradecimento e extensive! as familias de todos OS Autarcas do 
concelho de Ponte de Lima. 

Nao quero, por ser de inteira justic;a, esquecer os Trabalhadores do 
Municipio que ao Iongo destes llltimos quatro anos se dedicararn 
exemplarmente ao bem comum, nao se poupando a esforc;os e 
demonstrando que e possivel atingir as metas e objectivos que fazem do 
Municipio de Ponte de Lima urn exemplo a nivel nacional. 
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Tenho a mais finne convic<;ao que continuarei a contar com eles para a 
implementa9ao de projectos, ideias e politicas, plenamente seguro que o 
seu contribute e valia tecnica em muito enriquecerao o nosso futuro 
pr6ximo. 

Fa9a-se o parentesis devido para agradecer e dar os parabens ao Senhor Dr. 
Joao Mimosa de Morais pela expressao eleitoral que alcan9ou nas elei9oes 
para a Assembleia Municipal, Institui9ao com quem a Camara Municipal 
pretende ter uma comunicayao constante, transparente a assertiva. 

Aos Senhores Membros eleitos das distintas for9as politicas, gostaria de 
vos desejar urn trabalho proficuo, que notabilize o debate politico e que 
dentro das nossas diferen9as possibilite atingir os rnelhores fins e 
objectives para Ponte de Lima e para as suas gentes, com um olhar sempre 
atento para os mais dcsfavorecidos, para os mais novos e para os idosos. 

Alguns estao aqui pela primeira vez, outros sao parte desta casa desde 
mandates anteriores. 

Sao todos muito bem-vindos, pelo merito da elei9ao, mas permitam-me 
uma sauda9ao enderes;ada mais directamente aos que pela primeira vez se 
atrevem a assumir urn cargo politico na defesa da causa publica. 

Quando ha oito anos tomei pela primeira vez posse do cargo de Presidente 
da Camara Municipal, afirmei que "o desenvolvimento de uma estrategia e 
de uma enorme exigencia em tennos de capacidade de trabalho e obriga a 
uma extrema dedica9ao - trata-se de um processo inacabado, de 
continuidadc e de desafios diaries e constantcs." 

Meses depois, a 4 de Mar90 de 2010, debrucei-me sobre o Limianismo c 
sobre a consciencia colectiva, afinnando que a tarefa Ponte de Lima e de 
todos e "nao exclusiva de quem gere os destinos do concelho". 

Foi ainda mais Ionge e recordo-vos as seguintes palavras. 

~~s6 com o contribute de todos, num verdadeiro sentimento de perten9a a 
comunidade e, consintam-me que o destaque, em verdadeiros actos de 
cidadania, na sua verdadeira acep9ao da palavra, Ionge de interesses 
individuais e egofstas, e que Sera possivel fazer deste nobre pedayO de 
Terra, com que a mae natureza nos brindou, urn espa9o de excelencia." 
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Nao mudei de ideias desde entao mas ha paradigmas, principalmente, nas 
rclac;oes de trabalho, na desmaterializa'(aO dos processos, na transparencia, 
na eficacia, na qualidade, na maior velocidade da prestac;ao de servic;os aos 
cidadaos, nos modos de encarar o futuro , de entre muitos outros, que 
mudaram c nos obrigaram a readaptac;oes e ana.lises distintas na maneira de 
abordar as questoes. 

Refiro-me a urn futuro que devcmos encarar com opttmtsmo e tendo 
sempre em vista questoes essenciais como o emprego, a educac;ao e o apoio 
aos mais desfavorecidos. 

Contudo, tenho que reconhecer que o que nos move e a paixao pela causa 
Ponte de Lima. 

0 termo que melhor caracteriza a actividade que desenvolvemos 6 paixao, 
que, associada ao Limianismo, a sentimentos de memoria, identidade e 
tradic;ao, fazem com que avancemos sempre no sentido mais correcto da 
prossecu9ao de objectivos que alcancem uma comunidade mais justa e 
equitativa. 

Sem paixao, certamente, nenhum de n6s estaria aqui. 

Nos dias que conem, a dedicac;ao a causa politica provoca dissabores, 
exige uma adaptac;ao continua, sem honrrios definidos, estudo aturado dos 
dossiers, acompanhamento permanente dos servic;os mumc1pais, 
implicando menos horas para a familia, para os amigos, para a actividade 
social, para 0 )azer e para OS tempos livres, estes ultimos rarissimos OU 
nenhuns quando fazemos politica com entrega e seriedade. 

0 futuro e e sera cada vez mais exigente, atendendo que os cidadaos esHio 
mais bern preparados, fazem cidadania quotidianamente atraves de 
inumeros meios aos seu dispor, sobretudo atraves das novas tecnologias de 
comunica9ao e inforrnac;ao e utilizando com muita frequencia as redes 
SOCJatS. 

Somos acompanhados e fiscalizados continuadamente, pelo que a nossa 
fonna de fazer politica tern que se adaptar e alterar modelos de gcstao, no 
sentido de sermos mais rapidos na resoluc;ao das questoes e na analise as 
aprecia9oes de que somos alvo constantemente. 

A comunicac;ao social esta sempre presente e acompanha as nossas ac9oes 
para as divulgar junto dos publicos que a ela recorre. 

3.5' 
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Hoje, o Poder Local tern que se antecipar a tudo, tem que estar presentee 
ser o garantc da qualidade de vida dos cidadaos antes que estes se tomem 
reclamantes. 

Tern, tambem, o Poder Local a obriga9ao eo dever de antecipar politicas e 
nao ficar a espera que seja a Administracao Central a defini-las, pela nossa 
proximidade as pessoas, por fazermos uma politica olhos-nos-olhos, por 
conhecermos o territ6rio como as nossas pr6prias maos, por sermos, 
independentemente dos cargos que ocupamos, oriundos das comunidades 
que servimos, ou seja, iguais na fonna de encarar os problemas. 

Se nos deixannos ficar para tnis, se nao estivennos bern e devidamente 
preparados, se nao nos adaptarmos a evolu9ao da sociedade, se nao 
tivennos a coragem de perceber o que ha a fazer antes das decisoes 
centralistas, ficaremos totalmente parados no tempo e serao as nossas 
comunidades a pagar tudo isso por um prevo bern caro, o qual se pode 
estender as gera9oes futuras. 

Nao queremos e nunca permitircrnos que tal aconte9a! 

Nao e facil, como a muito curto prazo perceberao, mas s6 atraves do 
exercicio da cidadania e que podercmos fazer do nosso terr1t6rio urn local 
de excelencia para viver, criar os nossos filhos e cuidar dos que nos viram 
nascer e que de nos, a seu tempo, cuidaram. 

Teremos que continuar a acreditar que e possfvel aliar o nosso patrim6nio, 
a Hist6ria e as nossas gentes, num trabalho de continuidade que integre a 
criatividade e a inova9ao, no sentido de criannos condi9oes para a obten9ao 
de urn territ6rio diferente, urn territ6rio com futuro, pautado pela qualidade. 

Temos o essencial e as bases. 

Gentes de Excelencia, Patrim6nio, Hist6ria e Limianismo. 

Os desafios serao apcnas e tao s6 isso. 

Desafios para en.frentar com a paixao que nos caracteriza, como 
comunidade que nunca virou a cara as dificuldades e que sempre soube 
ultrapassa-las sem esquecer o apoio que obrigatoriamente temos que dar ao 
proximo, num sentido de comunidade na verdadeira acepyao da palavra. 

Volto aos Senhores Presidentes de Junta, membros por inerencia nesta 
Assembleia Municipal. 

36 
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Esperam-vos, ou melhor, esperam-nos, a todos, quatro anos de muito 
trabalho. 

Quatro anos em que teremos que continuar a manter uma competitividade 
territorial saudavel. 

Quatro anos em que o nome de Ponte de Lima tera de ser marcado no 
contexto regional, nacional e intemacional. 

Quatro anos em que teremos que saber estar no local e horas certas para 
nao perder oportunidades e OS meios necessarios para fazer do nosso futuro 
0 garante de bem-estar que afian9amos as populayoes que representamos. 

As gentes de Ponte de Lima nao hesitarao em cobrar-nos, como e de seu 
direito, os compromissos que assumimos e que viermos a assumir. 

Nao podemos perdcr tempo com a mesquinhez e com futilidades. 

Falar verdade, apresentar ideias com toda a transparencia, sem demagogias 
e populismos desnecessarios, sao objectivos que nunca deveremos descurar 
nas ac~oes que nos cabem levar a efeito no mandato que neste dia . 
assum1mos. 

Exigem-nos, os que estao com os olhos postos em nos e no nosso 
desempenho, em simultaneo, responsabilidade, investimento e 
sustentabilidade financeira. 

Estamos ca para fazer tudo isso com o empenhamento que nos caracteriza e 
nao os vamos desapontar. 

A hora e de trabalho, de dedicac;ao e de conj ugar esfor9os para atingir fins 
consensuais dentro da multiplicidade de ideias, sejam de que caracter 
forem. 

Conto, por isso, com todos, neste espa9o de debate em que o confronto de 
opinioes permita atingir t1nalidades que se traduzam em verdadeiros 
beneficios para as populac;oes que servimos. 
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Os pensamentos distintos de todos os envolvidos neste enorme projecto 
que, nunca 6 demais repetir, denomino de Ponte de Lima, devem conduzir a 
urn caminho comum, urn trilho de partilha, urn carril em que os destinos do 
concelho desenvolvam urn percurso de cnriquecimento e desenvolvimento 
continuos. 

Ao assumir o meu ultimo mandato como Presidente da Camara Municipal, 
acreditem que estou aqul como se fosse o meu primeiro dia como Autarca, 
com a mesma vontade de trabalhar e ambi9ao de fazer o meu melhor nos 
pr6ximos quatro anos. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Deixem-me tambem aproveitar este momento para endere9ar uma palavra 
de muito apreyo para os nossos emigrantes, para os Limianos espalhados 
pelos quatro cantos do mundo. 

Contamos convosco como sempre. 

Sabemos que levais a Terra ondc nasceste convosco e que nunca deixareis 
cortar a rela9ao umbilical que vos liga a Ponte de Lima. 

Deixei propositadamente para ultimo lugar OS Limianos, todos OS que 
vivem neste concelho. 

Nos ultimos quatro anos fostes parceiros, criticos, conselheiros, por vezes. 

Estou-vos imensamente grato por essa actua9ao. 

Continuem assim. 

Fayam cidadania e contribuam para fazer Ponte de Lima. 

A vossa participa9ao nas associa9oes locais e fundamental. 

As actividades de indole social, cultural, desportiva e recreativa nao sao 
excqufveis sem a participa9ao activa, grandemente activa se possivel, das 
cidadas e dos cidadaos. 
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A nossa memoria e a nossa identidade precisam do vosso contributo para 
preservarmos o sentido de pertenya e o enraizamento que determine a 
continua ftxayao das populayoes. 

So nos sabemos ser Limianos. 

E isso que espero de todos. 

Que sejam Limianos e que continuem a amar a nossa Terra como ela tanto 
merece. 

Exijam de n6s, acompanhem o nosso trabalho, far;am valera vossa voz nos 
locais certos, analisem o que se passa a vossa volta, elogiem o que 
consideram melhor e critiquem o que esta mal, pois, como dizia o fil6sofo 
grego Arist6teles, 

"Ha apenas uma maneira de evitar a critica: nao fazer nada, nao dizer nada 
e nao ser nada." 

Muito obrigado pela vossa aten9ao. 



Proposta 

Os membros da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, abaixo-assinados, prop{Se para 

a mesa da Assemb1eia Municipal os seguintes membros deste 6rgao: 

Presidente - Joao Evangelista da Rocha Brito Mimoso Morais 

1 o Secreta rio - Abel Nunes Lopes 

2° Secretario - Daniel Pereira Costa 





Proposta 

Os membros da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, abaixo-assinados, propoe a 

seguinte lista para a elei9fto dos quatro representantes da Assembleia Municipal na 

Assembleia Intennunicipal da CTM Alto Minho: 

1° -Joffo Evangelista da Rocha Brito Mimoso Morais 

2°- Abel Nunes Lopes 

3° - Matilde Sofia Soares de Brito 

4°- Jose Maria de Magalhaes da Silva 

Suplente: Manuel Matos Lima ( este nao sera t jeito a votavao) 
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