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ATA DE lNSTALAc;AO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA 

---- Aos dezassete dias domes de Outubro de dois mil e treze, no Audit6rio Rio Lima, 

em Ponte de Lima procedeu-se a instalayao da nova Assembleia Municipal deste 

Concelho, para o quadrienio dois mil e treze I dois mil e dezassete. ------------------------

---Abel Lima Baptista, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, 

em conformidade com a Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, presidiu a Sessao, tendo 

convidado para completar a Mesa Filomena Maria Guerra Quintela de Freitas Leite e 

Jose Maria Magalhaes da Silva. ----------------------------------------------------------

--- Abrindo a sessao, o Presidente em exercicio da Mesa da Assembleia Municipal, 

anunciou ter convidado a Chefe de Divisao Administrativa e Financeira, Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo, para a elaboravao da ata de tomada de posse e a 

Maria Jose Abreu para proceder a leitura da mesma para instalavao e verifica9ao de 

poderes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--- A sessao continuou com a leitura da ata de instala9ao da Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima e da Camara Municipal de Ponte de Lima para o quadrienio 2013/217, 

(Doc. n.0 1), tendo as mesmas sido aprovadas por unanimidade dos presentes. -----------

--- Seguju-se a tomada de posse da Assembleia Municipal e da Camara Municipal para 

o quadrienio 2013/2017. ---------------------------------------------------------------------------

--- 0 Presidente da Assembleia Municipal cessante antes de passar a palavra e a direvao 

dos trabalhos para a Assembleia Municipal instalada e passar a conduvao da mesma ao 

Sr. Professor Salvato Trigo, proferiu o discurso, que se transcreve de seguida: 

"Permitam-me que vos dirija uma pequena nota de satisfayao. Primeiro cumprimentar o 

Sr. Presidente da Camara o Sr. Vice-primeiro-ministro Dr. Paulo Portas, os membros 

eleitos quer para a Camara Municipal quer para a Assembleia Municipal quer para as 

juntas de freguesia, desejar-vos a todos v6s urn excelente mandato, urn excelente 

trabalho. E sinal de que o concelho de Ponte de Lima tera progresso se o vosso trabalho 

for de sucesso. Permitam-me tambem uma palavra, uma palavra aqueles que hoje 

cessam fun9oes, que hoje terminam os seus mandatos, quer como membros desta 

Assembleia Municipal, quer como membros da Camara, a eles tambem urn 
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reconhecimento em nome do Concelho de Ponte de Lima que e devido. Da minha parte, 

vinte anos depois de ter iniciado fun9oes autarquicas neste Concelho saio daqui muito 

mais rico nao em termos materiais, seguramente nem sequer remediado nesse aspeto, 

mas em termos pessoais, em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, aprendi 

muito muito convosco. Aprendi muito com este Concelho, devo muito a este Concelho, 

nao s6 em termos politicos com certeza, mas sobretudo em lermos do acolhimento que 

sempre me fizcram e portanto o Concelho de Ponte de Lima sendo o meu Concelho de 

naturalidade, de residencia e tambem o meu Concelho de cora<;ao e portanto saio 

emocionado evidentemente, saio com a disponibilidade que como cidadao, terei para 

continuar a servir todos aqueles que entenderem que eu posso ser util nao 

necessariamente em nenhum cargo mas sobretudo para ser urn soldado na trincheira. 

Estarei sempre disponivel e ao dispor de todos e cada urn de v6s. Ha vinte anos entrei 

nestas fun9oes e conheci algumas pessoas, alguns deles tinha por eles alguma 

considera~ao, hoje, vinte anos depois saio com muitos muitos amigos que deixaram de 

ser conhecidos e passaram a ser amigos. E para mim urn privilegio, uma honra ter 

servido o Municipio com a dire<;ao da Camara Municipal quer com o Daniel Campelo, 

quer com o Victor Mendes, nesta Assembleia Municipal enquanto Vereador quer com o 

Sr. Professor Salvato Trigo quer como nosso querido e saudoso Cassiano Baptista, quer 

com o nosso querido e bern presente e bern reconhecido Dr. Joao Abreu Lima, quero 

para eles tambem prestar a rninha homcnagem e neles reconhecer todos aquelcs que 

foram autarcas neste Concelho e que muito fizeram. Ha vinte anos atras come<;amos urn 

trabalho na Camara, na Assembleia Municipal com urn Concelho completamente 

diferente do atual, com urn pais muito diferente do atual, em tempos de vacas gordas, 

permitam-me o plebeismo, o Concelho de Ponte de Lima soube fazer o seu percurso em 

termos financeiros e em termos econ6micos e hoje em tempos de vacas magras, o 

Concelho de Ponte de Lima nao precisa de resgate e isso e talvez urn merito, se o pais 

tivesse feito isto se calhar estariamos hoje bern diferentes, nao fez de qualquer forma 

acho que podemos aprcnder sempre e se calhar estamos a aprender. Gostaria de vos 

deixar urna palavra de agradecimento nao s6 mas sobretudo de incentivo aqueles que 

comeyam hoje. E normal no inicio de fun<;oes ainda estarmos todos muito imbuidos do 

espirito da campanha eleitoral, da luta partidaria, da luta politica e isso e born, isso e 
multo born, e born que haja oposiyao, e born que haja fiscaliza<;ao, e born que haja 
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provoca9~0 as vezes ate, mas hade certeza urn interesse muito maior, as pessoas que 

estao hi fora as vezes nao apreciam tanto isso quanto n6s pensamos, as pessoas que 

estao la fora as vezes querem e ver resolvidos os seus problemas, tratadas as suas 

questoes e apreciam sobretudo aqueles que querem resolver efetivamente o problema 

das pessoas. E as vezes o problema das pessoas e tao simples com uma telha na casa de 

alguns. Sc ha epis6dio que eu guardo para mim com saudade, foi quando fui Vereador e 

arranjamos a casa de uma senhora ali na Correlha e depois de lhe fazermos o telhado, 

arranjannos a casa de banho e a cozinha e instalar a eletricidade dentro de casa e colocar 

a agua no ambito do programa da luta contra a pobreza, urn dia apareceu-me no 

gabinete da Camara e eu aceitei o prcsente dela ao contrario do que era habitual aceitar 

presentes. Foram seis ovos que me veio trazer a chorar a agradecer por termos arranjado 

aquela casa. Estes pequenos exemplos sao realmente os exemplos daquilo que vale a 

pena ser autarca. Parabens para v6s, parabens para os eleitos. Termino como comecei 

comovido claramente mas desejando-vos muito muito muito sucesso. Muito obrigado." 

----- Terminado o seu discurso passou a palavra ao Sr. Professor Salvato Trigo, na 

qualidade de cabe9a de lista do CDS-PP, partido mais votado para a Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

que, depois de lida e aprovada, sera assinada pela Mesa da Assembleia Municipal 

cessante -----------------------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente -------------------------------------------------------
A 1

3
• Secretaria -----------------------------------------

0 2°. Secretario -----------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 
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ACTA DE INSTALACAO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA PARA 0 QUADR.iENIO DE 2013/2017. 

Aos dezassete dias do mes de Outubro do ano dois mil e treze, nesta Vila de Ponte 

de Lima no Auditorio Rio Lima. onde se encontra Abel Lima Baptista, na qualidade de 

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

e previamente convocados, com vista a proceder-se a instala9ao da Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima, para o quadriemio de dois mil e treze a dois mil e dezassete, e em 

conforrnidade com o disposto nos nfuneros um a tres do artigo quadragesimo quarto da Lei 

nfunero cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, os seguintes 

cidadaos que expressamente foram eleitos para este Orgao da Administravao Municipal, no 

acto eleitoral que teve lugar no preterito dia vinte e nove de Setembro e comigo, Maria Sofia 

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

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

acta. _ ___ _ ___ ___________ _ __________ _ 

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

Salvato Vila Verde Pires T rigo, 65 anos de idade, professor do ensino superior, residente na 

Rua Infanta D. Maria n°. 113, concelho do Porto, possuidor do cartao de cidadao n° 2981122 

valido ate 13/08/2014; - ---- --------- ---- -----

Filomena Maria Guerra Quintela de Freitas Leite, 53 anos de idadc, assistente social, 

residente no Iugar de Santo Amaro, freguesia de Fomelos, concelho de Ponte de Lima, 

possuidora do cartao de cidadao n°. 07084934, valido ate 07/05/2015; - - ----- -
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Abel Nunes Lopes, 52 anos de idade, contabilista, residente na Rua Real n°. 112, freguesia de 

Friastelas, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao n° 396334l,valido ate 

14/02/2018; _____________ _____ _____ _ 

Armando de Sousa Pereira, 62 anos de idade, escritunirio, residente na Rua da de Costa n°. 

20, freguesia de Correlha, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao n° 

03438916-4, valido ate 12/05/2014; _ _________ _ _ _ ____ _ 

Marcelino Borges Cabe~as, 49 anos de idade, contabilista, residente na Rua da Posa n°. 20, 

freguesia de Gaifar, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao n.0 7511656, 

valido ate 12/03/2016; _ _ _ _ _ _ ___ _______ _ _____ _ 

Rodrigo Carlos da Silva Melo, 57 anos de idade, engenheiro tecnico civil, residente na Rua 

Cardeal Saraiva n°. 34, freguesia e concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao 

n° 3317724, valido ate 07/12/2015; - --- - --- ----------

Joao Manuel Alves de Castro, 50 anos de idade, mediador imobiliario, residente no lote n° 

5, Iugar deS. Louren9o, freguesia de Feitosa, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao 

de cidadao n° 07870898, valido ate 16110/20 17;. _ _ _ _ _____ _____ _ 

Mecia Sofia Alves Correia Martins, 38 anos de idade, cngenheira civil, residente na Cal9ada 

Monte do Sobral n°. 9, freguesia de Area, concelho de Ponte de Lima, possuidora do cartao de 

cidadao n°. 10272336, valido ate 08/ 10/20 17; ______ __ - - - ------

Julio de Lima da Costa Pinheiro, 65 anos de idadc, reformado, residente na Rua da 

Deveseira n°. 1917, freguesia de Fomelos, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de 

cidadao 0.0 01770841, valido ate 13/0112015;, ___ ___________ _ _ 
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.Jose Maria Magalbaes da Silva, 60 anos de idade, engenheiro tecnico agnirio, residente na 

Rua do Outeiro n°. 84, freguesia de Freixo, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao 

de cidadao n.0 02998697, valido ate 25/06/20 17; _ _ ___ _________ _ _ 

Matilde Sofia Soares de Brito, 29 anos de idade, profcssora, residente no Iugar de Riba-Rio, 

freguesia de Arcozelo, concclho de Ponte de Lima, possuidora do 12557888, valido ate 

08/ 1112016;, ____ ________ _ ______ _ _ ____ _ 

Manuel Matos Lima, 61 anos de idade, industrial, residente na Rua do Born Jesus n°. 1152, 

freguesia Moreira, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartilo de cidadao n.0 03579741, 

valido ate 04/12/2014;, _ _ _ _ ____ _____ _________ _ 

Antonio Fernando Baptista Gon~alves, 50 anos de idade, empresario, residente na Rua de 

Rosende, 1470, freguesia de Poiares, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de 

cidadao n. 07965722, valido ate 15/03/20 15; __________ ____ _ 

Maria da Gloria Correia Varajao Alves, 57 anos de idade, engenheira tecnica civil, 

residente na Rua Severino Costa, late l , freguesia de Feitosa, concelho de Ponte de Lima, 

possuidora do cartao de cidadao n° 3586043, valido ate 17/07/2014;. _ _______ _ 

Domingos Filipe Gon~alves Dias, 55 anos de idade, comerciante, residente na Avenida de 

Sandiaes n°. 1432, freguesia de Sandiaes, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de 

cidadao n.0 05807587, valido ate 31/05/20 15; ____ ___ _ _______ _ 

Jose Martins Pires da Silva, 58 anos de idade, empresario, residente no Iugar de Carvalhal, 

freguesia de Fontao, concclho de Ponte de Lima, possuidor do bilhete de identidade n.0 

3156274, emitido em 06/06/08, pelo arquivo de identifica9ao de Braga; _______ _ 

Domingos de Oliveira Vieira, 61 anos de idade, comcrciante, residente na Rua do Cortelho 

n°. 65, freguesia de Rebordoes Souto, concelho de Ponte de Lima, possuidor do bilhete de 
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identidade n° 3897638, emitido em 04/12/03, pelo arquivo de identificayao de Viana do 

Castelo~----------------------------

Fernando Pereira Calheiros, 75 anos de idade, motorista, residente no Iugar de Abadia, 

freguesia de Barrio, concelho de Ponte de Lima, possuidor do bilhete de identidade n° 

1795641, emitido em 05/04/2001, pelo arquivo de identificayao de Viana do Castelo;. __ _ 

Joao de Passos Pereira Rodrigues, 67 anos de idade, empresario, residente na Rua de 

Laborim n°. 83, freguesia da Queijada, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de 

cidadao n°. 03796294, valido ate 09/07/2018~.---------------

Rosa Maria Barros dos Santos, 34 anos de idade, professora, residente no Iugar do Monte, 

freguesia de Santa Comba, concelho de Ponte de Lima, possuidora do cartao de cidadao n°. 

11501728,validoate09/ll/20l4~------------------

Manuel Sa Baptista, 72 anos de idade, reformado, residente na Rua de S. Pedro n°. 34, 

freguesia de Gondufe, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao n°. 904333, 

valido ate 09/09/2016~.----------------------

Maria de Fatima Nogueira Lima, 51 anos de idade, professora, residente no lugar de 

Figueiras, freguesia de Freixo, concelho de Ponte de Lima, possuidora do cartao de cidadao 

ll0 • 5827454, valido ate 27/04/2016;. _________________ _ 

Eleitos pela lista apresentada pelo PPD/PSD: ____________ _ 

Alfpio Gon~alves de Matos, 61 anos de idade, tecnico superior assessor principal, residente 

no Iugar de Antepayo, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao 

de cidadAo 0°.2843865, valido ate 16/ ll /2014;. ______________ _ 
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Jose Antonio da Silva Pereira de Melo, 43 anos de idade, bancario, residente na Rua Dr. 

Cassiano Baptista, lote 5, Frac9ao P, freguesia e concelho de Ponte de Lima, possuidor do 

cartao de cidadao n°. 9123904, valido ate 16/07/2014;. ___________ _ _ 

Natalia Maria Tavares Ferreira Lima, 40 anos de idade, advogada, residente na Rua 

Cidade de Vandoeuvre, lote 3, frac9ao AI, freguesia e concelho de Ponte de Lima, possuidor 

do cartao de cidadao n°. 10291723, valido ate 03/07/2018;, __________ _ 

Clara Alexandra Magalhaes da Rocha, 33 anos de idade, assistente social, residente na Rua 

da Pica n°.126, freguesia de Yitorino das Donas, concelho de Ponte de Lima, possuidora do 

cartao de cidadao n°. 11515737, valido ate 07/10/2016; __________ __ _ 

Antonio Pedro Martins Ligeiro, 45 anos de idade, professor, residente no Largo dos 

Quarteis, freguesia e concelho de Ponte de Lima, possuidor do bilhete de identidade n° 

8164014, emitido em 06/12/2006, pelo arquivo de identific~ao de Viana do Castelo;. _ _ _ 

Carla Sofia Gon~alves da Cunha, 31 anos de idade, operaria fabril, residente no Lugar da 

Estrada, freguesia de Calheiros, concelho de Ponte de Ponte de Lima, possuidora do cartao de 

cidadao n°. 12125266, valido ate 09/09/2016; _______________ _ 

Nuno Barros Gon~alves de Matos, 35 anos de idade, funciomirio publico, residente na Rua 

Manuel Lima Bezerra n°. 3, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, possuidor do 

cartao de cidadao n°. 11076748, valido ate 18/11/2013; _ _ __________ _ 

Ricardo Jose Mendes Salgado Vieira, 28 anos de idade, enfermeiro, residente Rua da Pica 

Cachada, 11.0 85, freguesia de Freixo, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de 

cidadao n°. 12779494, valido ate 04/06/2016;, ______ ________ _ _ 

Eleitos pela lista apresentada pelo Movimento 51: ______ ____ _ 
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Alipio Alvaro Amorim Barbosa, 42 anos de idade, professor/jurista, residente na Rua Clube 

Desportivo da P6voa n°. 178, 3° andar, lote Poente, concelho de P6voa do Varzim, possuidor 

do cartao de cidadao n° 09967622, valido ate 07/04/2014; ___ ________ _ 

Joaquim Paulo Linhares Rosas, 37 anos de idade, residente no Lugar da Igreja, freguesia de 

Vi tori no dos Piaes, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao n° 11082222, 

valido ate 29/12/2014;, ________ _______________ _ 

Rosa Maria Ribeiro Cruz, 4 7 anos de idade, professora, residente na Rua Mercedes Castro 

Feij6, lote 15, na freguesia e concelho de Ponte de Lima, possuidora do cartao de cidadao n°. 

7508613, va.lido ate 3111 1/2016;, _____ _____ ________ _ 

Joaquim Luis Torres Alpoim, 50 anos de idade, professor, residente Rua de Pica n°. 17, na 

freguesia de Vitorino das Donas, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao 

n° 0660413 1 valido ate 06/02/20 18; -----------------

Antonio Casimiro Oliveira Magalhiies, 42 anos de idade, assistente operacional, residente 

na Rua da Cachada n°. 147, na freguesia de Freixo, concelho de Ponte de Lima, possuidor do 

cartao de cidadao n° 9115623, vcilido ate 25/08/2014;. _ ____ _ ______ _ 

Eleitos pela lista apresentada pelo Partido Socialista (PS): --------

Antonio Carlos Almeida de Matos Torres, 48 anos de idade, advogado, residente na Rua da 

Abadia n°. 12, na :freguesia e concelho de Ponte de Lima, possuidor do bilhete de identidade 

n° 6970259, emitido em 18/05/2004, pelo arquivo de identificac;ao de Viana do Castelo; __ 

Ana J ulia Araujo Abreu Viana, 35 anos de idade, jurista, residente Lugar de Nogueira, 

Freguesia de Refoios, concelho de Ponte de Lima, possuidora do cartao de cidadao n° 

1095158l,validoatel8/05/2016; _________________ _ 
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Gon~alo Nuno Abreu de Amorim e Castilho, 24 anos de idade, estudante, residente na Rua 

Conde da Barca, na freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, possuidor do cartao de 

cidadao n° 13361230, valido ate04/08/2015;, _______________ _ 

Natalia Elisabete de Castro Rodrigues, 31 anos de idade, advogada, residente no Lugar de 

Sabadao, na freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, possuidora do bilhete de 

identidade n° 120892139, emitido em 05/05/2008, pelo arquivo de identificayao de Viana do 

Castelo; _ _ ____________ _______________ _ 

Eleita pela lista apresentada pela Coligacao Democratica Unitaria (CDU): - --

Sandra Margarida Pereira Sousa Fernandes, 35 anos de idade, tecnica das artes graficas, 

residente no Lugar da Senhora da Luz, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, 

possuidora do cartao de cidadao n°. 11302175, valido ate 14/07/2014; _ _ ____ _ _ 

Para a mesma finalidade e por for9a do disposto no n° 1 do art0
• 42° da mesma Lei, 

dada a inerencia de funvoes como Presidentes das Juntas de Freguesia, compareceram 

igualmente os cidadaos: ____________ _ __________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Anais, o Sr. Arlindo Manuel da Rocha Moreira, motorista taxi, 

titular do cartao de cidadao n.0 09437482, valido ate 04/10/2016, com residencia na Rua da 

Igreja n°. 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, 

aposentado da fun9ao publica, titular do cartao de cidadao n. 0 3068994, valido ate 06/04/2015, 

residente na Rua Agr6nomo Manuel Morais n°. 5, 3° esquerdo, freguesia e concelho de Ponte 

de Lima; _________________________________ __ 
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Pela Junta de Frcguesia de Arcozelo; o Sr. Joao Tn~icio dos Reis Lopes Barreto, engenheiro, 

titular do cartao de cidadao n.0 02738772, va.Iido ate 30/09/2015, residente no Iugar de 

Faldejaes, freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima~-----------

Pela Junta de Freguesia de Ardegao, Freixo e Mato o Sr. Hilario Sotero Fernandes Dantas, 

Industrial, titular do cartao de cidadao n.0 06940900, valido ate 10/02/2015, residente no 

Largo Domingos Pereira Araujo, freguesia de Freixo, concelho de Ponte de 

Lima~·-----------------------------------------------------

Pela Junta de Freguesia de Associa~ao de Freguesias do Vale do Neiva, o Sr. Michel 

Machado Magalhaes, Tecnico, titular do bilhete de identidade n.0 11451999, valido ate 

25/12/2017, pelo arquivo de identifica~ao de Lisboa, residente na Rua Ponte de Anhel, na 

freguesia de Sandiaes, concelho de Ponte de Lima; _ _________________________ _ 

Pcla Junta de Freguesia de Barrio e Cepoes, o Sr. Pedro Pereira Rodrigues Lima, Professor 

Aposentado, titular do cartao de cidadao n.0 3455404, valido ate 03/08/2014, residente na 

Travessa da Valinha n°. 38, freguesia de Cepoes, concelho de Ponte de Lima~--------

Pela Junta de Freguesia de Beiral, o Sr. Artur Quinteiro de Amorim, agricultor, titular do 

cartao de cidadao n.0 11122781, valido ate 12/06/2014, residente no Iugar de Vila Cha, 

freguesia de Beiral, concelho de Ponte de Lima; __________________ _ _______ __ 

Pela Junta de Freguesia de Bertiandos, a Sra. Isabel Rodrigues Vilaverde, enfermeira, 

titular do cartilo de cidadao n.0 09543933, valido ate 04/05/2016, residcnte na Rua da Carcua, 

n°. 148, freguesia de Bertiandos, concelho de Ponte de Lima;. _ _ _ ___ _ ____ __ 

Pela Junta de Freguesia de Boalhosa, o Sr. Daniel Pereira Costa, ladrilhador, titular do 

cartao de cidadao n.0 11845157, valido ate 25/10/2016, residente na Rua do Linhal n°. 115, 

freguesia da Boalhosa, concelho de Ponte de Lima; _________ _ _ _ _________ _ 
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Pela Junta de Fregucsia de Brandara, a Sr.11 Zita Maria da Costa Fernandes, empresaria, 

titular do cartao de cidadlio n.0 10752978, valido ate 07/11/2015, residente no Iugar de 

Portelo, freguesia de Brandara, concelho de Ponte de Lima; _ ____ _ _ ____ _ 

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

reformado, titular do cartao de cidadao n.0 03322284, valido ate 07/0112016, na Rua de Samil, 

n°. 70, freguesia de Cabac;os, concelho de Ponte de Lima~·--------------

Pela Junta de Freguesia de Cabra~ao e Moreira do Lima, o Sr. Sergio Alcides Trigueiro 

de Castro Fernandes, tecnico de infonnatica, titular do cartao de cidadao n.o 10738136, valido 

ate 09/09/2013, residente na Rua do Cerquidelo n°. 118, freguesia de Moreira do Lima, 

concelho de Ponte de Lima; 

Pela Junta de Freguesia de Calheiros, o Sr. Carlos Alberto Gonc;alvcs de Araujo, tecnico 

financeiro, titular cartao de cidadao n.0 08258212, valido ate 20/03/2018, residente no Iugar 

de Nova, freguesia de Calheiros, concelho de Ponte de Lima; ___ _ _ _____ _ 

Pela Junta de Freguesia de Calvelo, o Sr. Jose Ribeiro Miranda, Industrial, titular do cartao 

de cidadao n. o 02985696, val ido ate 17/0412018, residente na Rua de Vi lela, freguesia de 

Calvelo, concelho de Ponte de Lima;. ___ ___ _____________ _ 

Pela J unta de Freguesia da Corrclha, a Sra Maria de Fatima Cerqueira de Oliveira, 

administrativa, titular do cartao de cidadao n°.9062053, valido ate 19/05/2014, residente no 

Iugar de Silveiro n°. 14, freguesia da Correlha, concelho de Ponte de Lima; _ _ _ _ _ _ _ 

Pela Junta de Freguesia de Estoraos, a Sr." Irene Trigueiro Lourenc;o, cngenheira do 

ambiente, titular do cartao de cidadao n.0 11042478, valido ate 10/ 11/2015, residente na Rua 

da Portinha n°. 36, freguesia de Estoraos, concelho de Ponte de Lima; _ _____ __ _ 
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Pela Junta de Freguesia da Facha, o Sr. Eduardo Manuel Lima Maciel, advogado, titular do 

cartao de cidadao n.0 10416818, valido ate 02/1112015, residente no Caminho ~. S~. das 

Neves n°. 28, freguesia da Facha, concelho de Ponte de Lima~----------

Pela Junta de Freguesia da Feitosa, o Sr. Ant6nio Carneiro de Sousa, empresario, titular do 

carUlo de cidadao n.0 08239845 valido ate 18/08/2014, residente no Iugar do Postigo, 

freguesia da Feitosa, concelho Ponte de Lima; _ _ _ _ _______ _____ _ 

Pela Junta de Freguesia de Fontao, o Sr. Manuel Januario dos Santos Velho, empresario, 

titular do cartao de cidadao n.0 7807616, valido ate 20/07/2017, residente no Iugar do Lombo, 

freguesia de Fontao, concclho de Ponte de Lima; _ ________ ___ ___ _ 

Pela Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada, o Sr. Joao Pereira de Matos, fiel de 

armazem, titular do cartao de cidadao n.0 06866783, valido ate 08/02/2015, residente na Rua 

de Cabaneiro n°. 82, freguesia de Fomelos, concelho de Ponte de Lima;. _______ _ 

Pela Junta de Freguesia de Friastelas; o Sr. Agostinho Rodrigues Loureiro, empresario, 

titular do cartao de cidadao n.0 10961078, valido ate 08/0112016, residente na Rua de Real n°. 

524, freguesia de Friastelas, concelho de Ponte de Lima; ___ ___ ______ _ 

Pela Junta de Freguesia da Gaildra, o Sr. Emesto de Oliveira Pereira, funcionano publico, 

titular do cartao de cidadao n.0 7048675-1, valido ate 06/08/2016, residente na Rua Cais do 

Rio Lima n°. 210, freguesia da Gandra, concelho de Ponte de Lima~--------

Pela Junta de Freguesia de Gemieira, o Sr. Antonio de Sa Matos, empresario, titular do 

Bilhete de Identidade n.0 3850612, emitido em 06/10/2003 pelo arquivo de identificayao de 

Viana do Castelo, residente na Rua Quinta de Cima n°. Ill , freguesia de Gcmieira, concelho 

de Ponte de Lima; ____________________ _ 
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Pela .Junta de Freguesia de Gondufe, o Sr. Carlos Manuel Branco Batista, motorista, titular 

do cartao de cidadao n.0 104196327, valido ate 31/03/2015, residente na freguesia de 

Gondufe, concelho de Ponte de Lima; _ _ ______ _____ _ _____ _ 

Pela Junta de Freguesia da Labruja, o Sr. Manuel Carlos Pereira de Amorim, tecnico de 

insemina9ao artificial, titular do cartao de cidad.ao n. o 9423523-6, valido ate 30/11/20 16, 

residente na Rua da insua n°. 459, freguesia de Labruja, concelho de Ponte de 

Lima;__ - - - ------- --- ------------------

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

Rodrigues, funcionario administrativo, titular do cartao de cidadao n. o 11491500-8 vatido ate 

08/02/2015, residente no Iugar de Casal de Pedro, freguesia de Rendufe, concelho de Ponte de 

Lilna; _ _ _____ ____________ ___ ______ _ ____ _ 

Pela Junta de Freguesia de Navio e Vitorino de Piaes, o Sr. Francisco Salgado Cunha, 

industrial da constru~ao civil, titular do ca.rtao de cidadao n° 07526675 valido ate 12/05/2016, 

residente na Travessa do Carvalhas n°. 164, freguesia de Vitorino dos Pilies, concelho de 

Ponte de Lima; ____ ____ _____ ___________ ___ __ 

Pela Junta de Freguesia de Poiares, o Sr. Jose Antonio Gon~alvcs do Rego, motorista, 

titular do cartao de cidadao n. 03957015-0, valido ate 03/05/2017, residente na Rua da 

Lobagueira n°. 79, freguesia de Poiares, concelho de Ponte de Lima;. _____ _ ___ _ 

Pela Junta de Freguesia de Rebordoes Santa Maria, o Sr. Jose dos Santos Lima, motorista, 

titular do cartao de cidadao n°. 066328284, valido ate 15/ 12/2014, residente na Rua da Igreja 

n°. 66, freguesia de Rebordoes Santa Maria, concelho de Ponte de Lima; _ _ ___ _ _ 

Pela Junta de Freguesia de Rebordoes Souto, o Sr. Antonio Filipe Cerqueira Amorim, 

rela~oes publicas, titular do cartao de cidadao n° '11129251, valido ate 19/02/2014, residente 
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na Rua Nossa Senhora do Amparo 0°.1446, freguesia de Rebordoes Souto, concelho de Ponte 

de Lima; __________________________________________________________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Refoios do Lima, o Sr. Jose Ant6nio Alves Amaral, oficial de 

justi9a, titular do bilhete de identidade n° 7771952, emitido em 06/04/2004, pelo arquivo de 

identificay~o de Viana do Castelo e residente no Iugar de Genyo, freguesia de Refoios do 

Lima, concelho de Ponte de Lima; __________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Ribeira, o Sr. Ricardo Nuno Monteiro Pirnenta, bancario, titular 

do cart~o de cidadao n° 11694612-1, valido ate 09/03/2014, residente na fregucsia de Ribeira, 

concelho de Ponte de Lima;. __________________________________________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Sa, o Sr. Silvio Manuel da Rocha Martins, engenheiro civil, 

titular do cartao de cidadao n° 12441586, valido ate 14/09/2014, residcnte no Iugar de 

Castanheira, freguesia de Sa, concelho de Ponte de Lima; ________________________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Santa Comba, o Sr. Joao Fernando Dias Gonyalves, advogado, 

titular do cartao de cidadao no 10691843-5, valido ate 03/02/2017 e residentc no Iugar Monte, 

freguesia de Santa Comba, concelho de Ponte de Lima; __________________________ _ 

Pela Junta de Freguesia de Santa Cruz, o Sr. Jose Carlos de Sa Araujo, emprcsario, titular 

do cartAo de cidadao n° 11145545, valido ate 15/06/2015, residente na Rua da Ardega n°. 301 , 

freguesia de Santa Cruz, concelho de Ponte de Lima;. ________________ __ _ 

Pela Junta de Freguesia de Sao Pedro d' Arcos; o Sr. Cust6dio do Nascimento Rodrigues 

Fernandes, aposentado, titular do cartao de cidadao n.0 03188367, valido ate 14/10/2016, 

residente no Iugar de Terrafeita, freguesia de Arcos, concelho de Ponte de Lima; 
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Pela Junta de Freguesia de Seara, o Sr. Jorge Filipe Martins Lima, professor, titular do 

cartao de cidadao n° 12314840, valido ate 13/01/2015, residente na Rua Paradela da Seara, 

freguesia de Seara, concelho de Ponte de Lima~-----------------

Pela Junta de Freguesia de Serdedelo, o Sr. Fernando Gonyalves Fiuza, s6cio gerente, 

titular do cartao de cidadao n° 11136893 valido ate 10/04/2018, residente no Iugar de Feital 

n°. 17, frcguesia de Serdedelo, concelho de Ponte de Lima; ____________ _ 

Pela Junta de Fregucsia de Vitorino das Donas, o Sr. Manuel Silva Dias de Carvalho, 

encarregado, titular do cartao de cidadao n° 05737891 , va.Jido ate 20/01/2014, residente na 

Rua do Cais do Rio Lima, freguesia de Vitorino das Donas, concelho de Ponte de Lima; __ 

Vcrit1cada a legitimidade dos membros atras indicados e identidade, o Presidente 

cessante atras mencionado considerou os presentes investidos nas suas funyoes. E assim 

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

entrar em actividade. -------------- -------------------

I\ presenya neste acto de instala9ao dos membros eleitos ac1ma mencionados 

considera-se verificada pela lista de presenyas assinada, que se anexa a presente acta. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta em treze laudas, que ficam 

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 

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

7 
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Membros Eleitos Assembleia Municipal - COS-Partido Popular (CDS/PP) (Quadri{mio 
2013-2017) 

Salvato Vila Verde Pires Trigo (CDS-PP) 

Filomena Maria Guerra Quintela de Freitas Leite (CDS-PP) 

Abel Nunes Lopes (CDS-PP) 

Armando de Sousa Pereira (CDS-PP) 

Marcelino Borges Cabe9<3s (CDS-PP) 

Rodrigo Carlos da Silva Melo (CDS-PP) 

Joao Manuel Alves de Castro (CDS-PP) 

Mecia Sofia Alves Correia Martins (CDS-PP) 

Julio de Lima da Costa Pinheiro (CDS-PP) 

Jose Maria Magalhaes da Silva (CDS-PP) 

Matilde Sofia Soares de Brito (CDS-PP) 

Manuel Matos Lima (CDS-PP) 

Antonio Fernando Baptista Gon9alves (CDS-PP) 

Maria da Gloria Correia Varajao Alves (CDS-PP) 

Domingos Filipe Gon9alves Dias (CDS-PP) 

Jose Martins Pires da Silva (CDS-PP) 

Domingos de Oliveira Vieira (CDS-PP) 

Fernando Pereira Calheiros (CDS-PP) 

Joao de Passos Pereira Rodrigues (CDS-PP) 

( 

Assinatura 

_.,.--- ··~, -~ 

~~ 

=<f, hfi~ ~ l~iElc~ 
"'"'1lzA ~ l..f ? 

~~- --· a , ( / : 
u.... '-~ ~.u.: ~~.-"t < ~ /J 
1~ ... z~ - ~ 

. 615?'..-A' n 

1:~ V~\[~~ ~ ex_~~ 
)j~~~1 

~./ 
!\ !J 

,J?j /fa;u~ d~>.'tilf[;i:-do L! v'-

\J~H \~ -~,\~~ l .: ... ~ ~~ ·~ ~ •'-, 
\L . 'S v /. .,. 11/ld.~u ~~ ~ 
1~-

\~J:3~·il .l~~'~k 
'C ([~~ r---- " I 

~-~~ I f) /17 L;_ , 
-:--~ --

/~~~ ct <k_fl~ 
~~~--- - --~ 

~-. r-:;~;r ., -7,__ c ~ -- t: ---_ ~ )Z.J1u ~1 ~ ~Jt-;,Hc,,/}-;-, ~---; 
/ - 1 - ~-,c_ =--= _.-7 

;/ -....... ... _ ··- --
' / 

( ~ ( 



Rosa Maria Barros dos Santos {CDS-PP) 

Manuel Sa Baptista (CDS-PP} 

Maria de Fatima Nogueira Lima (CDS-PP) 

Membros Eleitos Assembleia Municipal - PPD/PSD (Quadrienio 2013-2017) 

Alfpio Gonyalves de Matos (PPD/PSD) 

Jose Antonio da Silva Pereira de Melo (PPD/PSD) 

Natalia Maria Tavares Ferreira Lima {PPD/PSD) 

Carla Alexandra Magalhaes da Rocha (PPD/PSD) 

Ant6nio Pedro Martins Ligeiro (PPD/PSD) 

Carla Sofia Gonyalves da Cunha (PPD/PSD) 

Nunc Barros Gont;alves de Matos (PPD/PSD) 

Ricardo Jose Mendes Salgado Vieira (PPD/PSD) 

Membros Eleitos Assembleia Municipal- Movimento 51 (Quadrienio 2013-2017) 

Alfpio Alvaro Amorim Barbosa (M51) 

Joaquim Paulo Linhares Rosas (M51) 

Rosa Maria Ribeiro Cruz (M51) 

Joaquim Luis Torres Alpoim (M51) 

Ant6nio Casimiro Oliveira Magalhaes (M51) 

Membros Eleitos Assembleia Municipal - Partido Socialists - (PS) (Quadrienio 2013-
2017) 
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Antonio Carlos Almeida de Matos Torres (PS) 

Ana Julia Araujo Abreu Viana (PS) 

Gon<;alo Nuno Abreu de Amorim e Castilho (PS) 

Natalia Elisabete de Castro Rodrigues (PS) 

Membro Eleito Assembleia Municipal - Coliga<;ao Democratica Unitaria (CDU) 
(Quadrienio 2013-2017) 

Sandra Margarida Pereira Sousa Fernandes (CDU) 
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Presidentes de Junta de Freguesia (Quadrienio 2013-2017) Assinatura 

ANAIS - Arlindo Manuel da Rocha Moreira 

ARCA e PONTE DE LIMA- Adelio Jose Pereira Pinto 

ARCOZELO - Joao lnacio dos Reis Lof>es Barreto 

AROEGAO, FREIXO E MATO- Hilario Sotero Fernandes Dantas 

ASSOCIAI:;AO DE FREGUESIA DO VALE DO NEIVA- Michel Machado Magalhaes 

BARRIO e CEPOES - Pedro Pereira Rodrigues Lima 

BEIRAL- Artur Quinteiro de Amorim 

BERTIANDOS - Isabel Rodrigues Vilaverde 

BOALHOSA - Daniel Pereira Costa 

BRANDARA- Zita Maria da Costa Fernandes 

CABAI:;OS e FOJO-LOBAL - Manuel Lopes de Barros 

CABRAI:;AO e MOREIRA DO LIMA- Sergio Alcides Trigueiro de Castro Fernandes 

CALHEIROS - Carlos Alberto Gonr;alves de Araujo 

CALVELO - Jose Ribeiro Miranda 

CORRELHA- Maria de Fatima Cerqueira de Oliveira 

ESTORAOS - Irene Trigueiro Lourenyo 

FACHA- Eduardo Manuel Lima Maciel 

FEITOSA- Antonio Carneiro de Sousa 

FONT Ao -Manuel Januario dos Santos Velho Y&, tt'A:z_ ~~ cY 
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FORNELOS e QUEIJADA- Joao Pereira de Matos 

FRIASTELAS - Agostinho Rodrigues Loureiro 

GANDRA- Ernesto de Oliveira Pereira 

GEMIEIRA - Ant6nio de Sa Matos 

GONDUFE - Carlos Manuel Branco Batista 

LABRUJA- Manuel Carlos Pereira de Amorim 

LABRUJ6, RENDUFE e VILAR DO MONTE- Manuel Fernandes Rodrigues 

NAVI6 e VITORINO DE PIAES -Francisco Salgado Cunha 

PO lARES - Jose Ant6nio Gon<;alves do Rego 

REB. STA MARIA- Jose des Santos Lima 

REB. SOUTO -Antonio Filipe Cerqueira Amorim 

REFOIOS - Jose Antonio Alves Amaral 

RIBEIRA -Ricardo Nuno Monteiro Pimenta 

SA- Silvio Manuel da Rocha Martins 

SANTA CO MBA- Joao Fernando Dias Gon<;alves 

SANTA CRUZ - Jose Carlos de Sa Araujo 

SAO PEDRO D'ARCOS - Cust6dio do Nascimento Rodrigues Fernandes 

SEARA- Jorge Filipe Martins Lima 

SERDEDELO - Fernando Gon<;alves Fiuza 

VIT. DAS DONAS - Manuel da Silva Dias de Carvalho 
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ACTA DE INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA PARA 0 QUADRIENIO DE 2013/2017. 

Aos dezassete dias do mes de Outubro do ano dois mil e treze, nesta Vila de 

Ponte de Lima no AuditOrio Rio Lima, onde se encontrava Abel Lima Baptista, na 

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

compareceram pessoalmente e previamente convocados, com vista a proceder-se a 

instalayao dos eleitos para a Camara Municipal de Ponte de Lima, para o quadrienio de 

dois mil e treze a do is mil e dezassete e, em conformidade com o disposto nos niuneros urn 

a tres do artigo sexagesimo da Lei numero cento e sessenta e nove, barra novcnta e nove, 

de dezoito de Setembro, os seguintes cidadaos que expressamente foram eleitos para este 

6rgao Executivo da Administrayao Municipal, no acto eleitoral que teve Iugar no preterito 

dia vinte e nove domes de Setembro e comigo, Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

. ..-.... Araujo escolhida por aquele Presidente, nos termos do nlimero dois do artigo sexagesimo 

daquele diploma, para redigir e subscrever esta acta. -------------

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

- Victor Manuel Alves Mendes, 50 anos de idade, engenheiro agr6nomo, residente 

na Rua Dr. Araujo Lima, Bloco 2, 2° Esq.0
, freguesia de Ponte de Lima, concelho de Ponte 

de Lima, possuidor do cartao de cidadao n°. 06217515, valido ate 04/06/2014; ___ _ 

- Gaspar Correia Martins, 60 anos de idade, empresario, residente na Quinta da 

----
Graciosa, freguesia de Area, concelho de Ponte de Lima, possuidor do bilhete de 
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identida.de n°. 3185979, emitido em 24/ ll/03, pelo Arquivo de ldentific~ao de Viana do 

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

- Ana Maria Martins Machado, 56 anos de idade, medica, residente na A venida 

de Santo Andre n°. 2025, freguesia de Vitorino de Piaes, concclho de Ponte de Lima, 

possuidora do cartao de cidadao n°. 3446130, valido ate 29/07/2014; _______ _ 

- Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz, 34 anos de idade, 

engenheiro civil, residente na Rua de Merim, freguesia de Ponte de Lima, concelho de 

Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao n°. 11489944, valido ate 20/05/20 15 ; __ 

- Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, 33 anos de idade, gestor de 

informayao, residente na Rua Alem, freguesia de Rendufe, concelho de Ponte de Lima, 

possuidor do cartao de cidadao n°. 11757721, valido ate 27/07/2015; _ ______ _ 

Eleito pela Lista apresentada pelo Partido Social Democrata- (PPD/PSD): _ 

- Manuel Pereira da Rocha Barros, 49 anos de idade, tecnico superior de 

administrayao publica, residente na Rua do Passal, Freguesia de Bertiandos, Concelho de 

Ponte de Lima, possuidor do cartao de cidadao n°. 6991431, valido ate 18/06/2017; __ _ 

Eleito pela Lista apresentado pelo ~M;;.:o~v~im=e~n.=.:to~5::.;1:-.... ___ ______ _ 

- Filipe Agostinho Cruz Viana, 37 anos de idade, advogado, residente na Rua 

Mercedes Castro Feij6, freguesia de Ponte de Lima, concelho de Ponte de Lima, possuidor 

do cartao de cidadao n°. 10904562; - - ----- ------ - ----

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

Presidente cessante atras mencionado considerou-os investidos nas suas funy5es, e assim 
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considerou instalada a Camara Municipal de Ponte de Lima, podendo consequentemente 

entrar em actividade. ---------------------------------------------------

A presen9a neste acto de instalavao dos membros eleitos actma mencionados 

considera-se verificada pela lista de presen9as assinada, que se anexa a prcsente acta. __ 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, em tres laudas, que ficam 

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 presenva simultanea de todos 

os intervenientes foi aprovada e fica assinada. -------------------------- --
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CAMARA MUNICIPAL (Quadrh~nio 2009-2013) r- l, .. ~SSINATURA 

Victor Manuel Alves Mendes (CDS/PP) -----.) ""' --_\~ ~I ,---;-, t ....___ ---~ 
' ...____ ~ 

Gaspar Correia Martins (CDS/PP) "'--- --1 ;. - ~ 

Ana Maria Martins Machado (CDS/PP) --~ <.L .A_.~ ~~ C--. ~ 
Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz (CDS/PP) c.~ / 'fJ \ . ...- l./ 

Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa (CDS/PP) \j {___./ ivPL~ 
Manuel Pereira da Rocha Barros (PPD/PSD) --l=~ .... -~~ 
Filipe Agostinho Cruz Viana (Movirnento 51) -------=t:=Li {- r- -- · -
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ATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA 

---- Aos dezassete dias domes de Outubro de dois mil e treze, no Audit6rio Rio Lima, em 

Ponte de Lima procedeu-se a instala<;ao da nova Assembleia Municipal deste Concelho, para 

o quadrienio dois mile treze I dois mil e dezassete. --------------------------------------------------

----Salvato Vila Verde Pires Trigona qualidade de cabe<;a de lista do CDS-PP partido mais 

votado para a Assembleia Municipal assumiu a Presidencia da Mesa da Assembleia 

Municipal ate a sua elei<;ao, tendo convidado para completar a Mesa Filomena Maria Guerra 

Quintela de Freitas Leite e Jose Antonio Alves Amaral. -----------------------------------------------

----------De seguida, o Presidente em exercfcio da Assembleia Municipal abriu urn espa<;o de 

interven<;oes para cada urn dos partidos representados na Assembleia Municipal.---------------

----A primeira interven<;ao pertenceu ao membro eleito Sandra Margarida Pereira Sousa 

Fernandes, como representante da CDU (DOC.l ). ---------------------------------------------------

-----Em representayao do Partido SociaJista interveio o deputado municipal Antonio Carlos de 

Almeida Matos Torres (DOC.2). ------------------------------------------------------------------------

----De seguida interveio o deputado municipal Alipio Alvaro Amorim Barbosa, representando 

o Movimento 51 (DOC.3). -------------------------------------------------------------------------------

----Representando o Partido Social Democrata, interveio o deputado municipal Alipio 

Gonyalves de Matos (DOC.4 ). --------------------------------------------------------------------------

----A ultima interven<;~o pertenceu ao deputado municipal Salvato Vila Verde Pires Trigo, em 

representayao do CDS/PP, que proferiu o seguinte discurso: "Senhor Presidente cessante da 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, Senhores membros eleitos desta mesma 

Assembleia, Senhores Presidentes da Junta de Freguesia., Senhor Presidente da Camara 

Municipal, Senhor Vice-primeiro-ministro, convidado de honra desta sessao que muito nos 

orgulha com a sua presenya. Curiosamente, foi incurnbido urn membro independente eleito 

nas listas do CDS-PP para usar da palavra nesta sessao. A independencia todos bern o 

sabemos e urn imperativo etico que todos aqueles que tenham sido eleitos para esta casa., para 

esta "domus municipalis" como se dizia antigamente, deve ser uma casa de mulheres e de 

homens bons, preocupados com o bern comum e consequentemente empenhados na defesa da 

coisa publica, a independencia e aquilo que se espera de todos n6s, independencia intelectual, 
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razoabilidade para em todo o momento, por questoes de natureza moral e etica, nunca 

violentarem a sua consciencia, quando estiver em causa o bern de todos, e isso o que e a 

independencia. Quando urn dia num regime democratico tivessemos todo o regime 

representado num sistema exclusivamente de independentes, teriamos os chamados partidos 

independentes e iria ser muito diffci l que tivessemos a mundivisao suficiente para 

compreendermos quais sao de facto as propostas programaticas e tambem as propostas 

doutrinarias para nos empenharmos todos na polis, na defesa da coisa publica. Por isso, eu 

enquanto membro independente com muito gosto, eleito nas listas do CDS-PP vou continuar a 

manter aqui como tenho sempre mantido na vida, a minha independencia de raciocinio, a 

minha independencia intelectual, o meu imperative etico e moral de tudo fazer que tenha de 

ser feito para pormos aqui em primeiro Iugar os interesses das populayoes que nos elegeram e 

nunca os nossos interesses nem o nosso tacticismo pessoal de ganhar mais esta ou aquela 

posi9ao. A independencia pratica-se tambem no respeito que temos e na honra que somos 

capazes de garantir a quem votou em n6s e a quem eu em particular quero aqui agradecer, 

aqueles que votaram em todos n6s que aqui estamos e que nos acresceram a responsabilidade 

de termos de deixar de ser cidaclaos comuns para passarmos a ser cidadaos com 

responsabilidades acrescidas de nao defraudarmos quem confiou nas palavras que lhe 

dissemos, nas promessas que alguns lhes fizeram e na conduta moral e etica que vamos ter 

aqui nesta Assembleia Municipal. Eu tenho naturalmente que parabenizar, dar os parabens a 

quem venceu as elei9oes e a quem delas participou, porque a democracia faz-se justamente 

pela participayao, pela participa9ao empenhada de darmos alguma coisa de n6s sem 

pensarmos em nos, para tentarmos resolver OS problemas de todos, isso e que e 

verdadeiramente urn regime democratico. E certo que vivemos tempos dificeis, em que o 

regime tern sido a pouco e pouco deteriorado pelo sistema e e do sistema que n6s temos que 

tratar. 0 sistema esta de fato a prejudicar o regime, por isso e que as pessoas se tern afastado 

de alguma maneira tern descrito se vale a pena continuar a empenharmo-nos na democracia a 

querer no regime, que efectivamente e o U.nico que dignifica a liberdade individual e 

consequentemente respeita a Iiberdade de todos. E essa liberdade que aqui vamos defender, 

n6s aqueles que fomos eleitos na lista do CDS-PP vamos seguramente honrar o compromisso 

que temos com os cidadaos que nos elegeram mas tambem sendo como somos o partido 

maioritario nesta Assembleia, vamos evidentemente a partir do memento em que a mesa seja 

eleita, sendo eleita a que neste momento em termos provis6rios a preside ou outra qualquer 
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mesa, vamos faze-lo esquecendo-nos do partido por quem fomos eleitos e vamos efetivamente 

trabalhar todos em conjunto para aprofundarmos a nossa cultura democnitica, para 

desenvolvermos a nossa cidadania e sermos capazes e sermos capazes de diminuir o defice 

cultural de que o nosso Pais tanto sofre e tern levado cada vez mais a nao encontrar soluyoes 

de futuro. Como dizia o Poeta Fernando Pessoa e perdoem-me cita-lo aqui, por vezes ha 

alguns que pensam que o nosso passado e o nosso futuro. Nao, o nosso passado nao e o nosso 

futuro, o nosso passado e aquele que nos ensina a sermos capazes de no presente descobrir 

novas soluyoes para o futuro e s6 o podemos fazer se nos respeitannos uns aos outros, se 

respeitannos a diversidade de opinHio, a liberdade de expressao e formos escravos da honra e 

da moral e da etica de todos n6s. Eu se for eleito Presidente da Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima, repetirei como alguns que estao aqui presentes sabem, o mandato que ja tive e 

fa-lo-ei no respeito por todos e quando eu digo respeito, e mesmo respeito, o respeito pela 

palavra de cada urn dos membros desta Assembleia, pela sua liberdade de expressao, pelas 

orientayoes ideol6gicas com que aqui chegaram, mesmo que essas orienta9oes ideol6gicas 

nao estejam suficientemente definidas, mas respeitando naturalmente o contribute que cada 

urn de n6s vai trazer para ajudarmos o nosso Municipio, para ajudarmos esta regiao a 

continuar a dar urn contribute positivo para uma gestao autarquica seria, urna gestao 

autarquica empenhada e sobretudo para podermos aprofundar o Municipalismo. 0 futuro do 

regime democnitico, creiam sinceramente, passa pelo aprofundamento do Municipalismo. 

Sera o Municipalismo devidamente vivido, devidamente vivenciado, devidamente clarificado 

e empenhado que ira trazer ao regime democratico de novo aqueles dos nossos concidadaos 

que se estao a afastar dele e perigosamente afastando-se dele. Os problemas graves em que 

nos hoje vivemos s6 se resolvem em regime democratico nao ha outra forma de os resolver. 

Justamente todos temos obrigayao por isso de aprofundar a nossa cultura democratica dentro 

desta casa, aprofundar a nossa cren9a a nossa convicyao quase lirurgica no Municipalismo e 

resgatarmos essa forma de poder de proximidade, essa forma de respeito pelo poder local e 

que n6s teremos alguma possibilidade de construir urn futuro diferente e melhor respeitando 

naturalmentc o nosso passado mas percebendo que a Unica dimensao real do tempo e o 

passado. Esse, aqueles que o viveram ja o conhecem no presente preparamos uma dimensao 

de tempo que nao somos capazes de saber exatamente como vai ser. Por essa razao e que 

temos obriga9ao de no presente nao dcsrespeitarmos o passado para termos direito a urn 

futuro melhor. Muito Obrigado" ------------------------------------------------------------------------
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------- Para finalizar os discursos interveio o Presidente da Camara, Victor Manuel Alves 

Mendes (J)()C 5). -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------------

() Presidente ---------------------------------------------------------

A P. Secretaria --------------------------------------------------------
() 2°. Secretario -------------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima -Sessao de lnstala~ao do 6rgao 

Municipal-17 de Outubro de 2013 

Ex.mo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Camara 

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

meus Senhores 

Ao iniciarmos o mandato 2013/2017 saudo todos os presentes, em especial os 

membros desta Assembleia, manifestando o desejo que com a sua acgao e 

empenhamento contribuam para · mais e melhor democracia no nosso 

Concelho. Tambem uma palavra sobre o acto eleitoral que culminou no dia 29 

de Setembro. Neste processo eleitoral complexo e fortemente 

instrumentalizado, os processes usados por alguns tornam evidente que nao 

temos todos os mesmos recursos nem as mesmas oportunidades. 

A CDU, com as acrescidas responsabilidades que a sua interven<;ao autarquica 

lhe exige, confirma a sua determinagao em assegurar, no mandato que agora 

se inicia, uma presenga de trabalho, honestidade e competemcia dando 

continuidade a urn projecto com provas dadas e de reconhecida qualidade na 

sua intervengao e de apresentagao de propostas para o desenvolvimento 

harmonioso do Concelho. Objectives essenciais que tern em vista assegurar, 

no ambito das atribuig6es das autarquias, a colaboragao coerente e 

responsavel para que sejam criadas as condig6es para urn adequado 

desenvolvimento locale para garantir as populag6es uma vida melhor. 

A CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria desenvolvera a sua ac9ao em 

coerencia com o Conteudo Programatico apresentado a populagao limiana. 

Sera uma acgao polftica firme, coerente e rigorosa no levantar de quest6es 

prementes que afectam o nosso Concelho nos varios sectores desde os 

econ6micos, sociais, ambientais, da agricultura, da saude, da educa9ao e do 



ensino, dos pequenos e medios comerciantes e empresarios, do emprego e do 

combate ao desemprego. 

Teremos uma postura responsavel , firme e coerente no levantar de quest6es 

importantes para a vida democratica do nosso Concelho e na qualidade da 

discussao, tendo como objective fundamental a contribuigao para a dignificagao 

deste importante 6rgao Municipal. Comprometemo-nos com a popula9ao 

limiana a desenvolver uma ac9ao em defesa do poder local democratico que 

sera marcada pelo trabalho, competencia e isen9ao, na defesa intransigente 

dos interesses populares, na ac9ao empreendedora de apresenta9ao de 

propostas e soluc;oes que conduzam a urn melhor nlvel de vida no nosso 

Concelho. 

Reafirmamos o nosso mais firme empenho em defender e promover os valores 

do Poder Local Democratico e dar combate a tentativas do seu desvirtuamento 

determinada por inaceitaveis concep96es de poder absolute aliada a redugao 

da capacidade financeira das autarquias que as polfticas neoliberais do PSD e 

do CDS veem impondo. Defendemos e pugnamos por uma Lei de Finan9as 

Locais assente numa mais justa e indispensavel participac;ao das autarquias no 

conjunto das receitas do Estado e no refor9o dos seus mecanismos de 

redistribuigao e coesao. 

Com inteira verdade se pode afirmar que o poder local, conquista maior do 

Portugal de Abril, tern sido espac;o de realizagao e luta pela melhoria das 

condic;oes de vida, factor de participac;ao e mobilizagao cfvica de milhares de 

cidadaos e e inseparavel do trabalho e contribui9ao dada por muitos activistas 

da CDU ao Iongo de sucessivos mandates. 

Apelamos a todos os membros eleitos desta assembleia municipal e em 

especial aos Senhores Presidente de Junta de Freguesia que nao se deixem 

cair na subserviencia perante o executive Municipal, ja que este tern a 

responsabilidade de dotar as freguesias de capacidade financeira sem que, 

para isso, tenha de exercer qualquer tipo de pressao politica. Que ao Iongo 

deste novo mandato exerc;am a sua actividade alicergada nos valores da 

democracia e pelo respeito e dignifica9ao dos cargos de responsabilidade que 

exercem e contribuam para a resoluc;ao dos problemas das freguesias, durante 



todos os dias do ano (repito durante todos os dias do ano), e dos que afligem a 

populac;ao limiana, desde a vertente econ6mica, social e do emprego. 

Pela nossa parte optamos claramente pela afirma<{ao do nosso projecto, com 

serenidade, com verdade, em coerencia com os princlpios e valores que nos 

norteiam, a CDU propoe-se confirmar e prosseguir no proximo mandate, entre 

outros, cinco grandes objectives norteadores da sua acc;ao: 

• Contribuir para a assunc;ao da participa<{ao como urn factor essencial de 

uma gestae democratica, assegurando o envolvimento efectivo das 

popula96es na defini<{ao das principais op<f5es da politica autarquica e 

garantindo uma rela<{ao de proximidade e acessibilidade dos cidadaos 

aos eleitos e aos servi<{os; 

• Trabalhar para a concretiza<{ao de uma gestao integrada e de um 

planeamento que assegure a construc;ao de espac;os urbanos 

humanizados, ambientalmente equi librados e dotados dos equipamentos 

e dos programas para a sua utilizac;ao e anima<{ao indispensaveis a uma 

vida social e colectiva, 

• Defender a promo<{ao de uma gestao do territ6rio que, garantindo um 

desenvolvimento equilibrado sustentavel, salvaguarde e defesa do 

interesse publico e colectivo da pressao especulativa e particular; 

• Pugnar pelo fomento de uma polltica local que assegure a valorizac;ao 

cultural e desportiva das popula<{6es, estimule o associativismo popular 

e outra formas de participa<(ao organizada ou informal dos cidadaos e 

adopte uma orienta<{ao marcada por uma particular sensibilidade aos 

sectores mais frageis e desfavorecidos da populac;ao: 

• A defesa do caracter publico da prestac;ao dos servi<{os basicos 

essenciais pela autarquia, desde logo pela firme recusa da estrategia de 

apropria<{ao privada da gestao da agua, como um instrumento essencial 

de salvaguarda dos interesses das popula<{6es e do direito a prestac;ao 

de um servic;o com qualidade e acessfvel a todos os cidadaos. 



Esta tern sido e sera a nossa postura clara e firme, deixando para todos a 

afirmagao comprovada de que somos mulheres e homens de palavra, 

habituados a uma pratica polltica de trabalho, de honestidade e de respeito 

pelos compromissos assumidos. 

Somos homens e mulheres com patrim6nio de ideais, de valores eticos e 

politicos centrados no ser humane e por isso, para n6s a palavra e um 

compromisso para honrar. 

Nas actuais circunstancias afirmamos que a nossa disponibilidade primeira e a 

de assumir as responsabilidades que nos cabem para o born e digno 

funcionamento deste 6rgao maximo do poder local, contribuindo com propostas 

e sugest6es para a melhoria da gestae municipal, mas tambem seremos, 

eleitos atentos e combativos, que nao hesitarao no desacordo, nem recusara o 

acordo em tudo o que considerar como benefice para a populagao deste 

concelho. 

Para terminar reafirmamos que prosseguiremos a nossa luta por uma 

verdadeira democracia participada, na qual os 6rgaos autarquicos e os seus 

titulares tenham uma pratica polftica assente na audigao e no dialogo 

permanente com os cidadaos. 

Continuaremos a incentivar as populag6es a participarem nas reuni6es da 

Assembleia Municipal e da Camara Municipal, a tambem al colocarem os seus 

problemas e a exercerem urn dos importantes direitos dos cidadaos - o direito 

de interpelarem directamente os 6rgaos autarquicos e os seus titulares. 

Para n6s as populag6es nao se reduzem a votos, antes sao, no dia-a-dia, 

agentes principais do processo de construgao, de transformagao e de 

desenvolvimento do territ6rio que constitui o Concelho de Ponte de Lima. 

Mais uma vez reafirmamos que a CDU e os seus eleitos, quer nesta 

assembleia municipal, quer nas assembleias de freguesia tudo farao para 

corresponder a confianga depositada pelos limianos no passado dia 29 de 

Setembro, assumindo a responsabilidade de manter um contacto permanente 



com a popula<;ao e a de defender firmemente, com Trabalho, Honestidade e 

Competencia, os legftimos interesses do concelho e das suas gentes. 

Pod em contar com a CDU! 

Disse 

Ponte de Lima, 17 de Outubro de 2013 
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Ex.mo Sr. Presidente Cessante da Assembleia Municipal 

Ex.rno Sr. Presidente da Assembleia Municipal em exercfcio 

Ex.mo Sr. Presidente da Camara 

Ex. mos Srs. Vereadores 

Ex.mos Deputados Municipais 

Ex. mas Senhoras e Senhores, 

Inicia-se aqui hoje urn novo ciclo autarquico em Ponte de Lima. 

Cumpre-me a mim o grato prazer de lhes dirigir umas breves palavras em nome do 

Partido Socialista. 

Em primeiro Iugar, gostaria de felicitar o CDS como partido vencedor destas elei~5es 

autarquicas em Ponte de Lima, na pessoa do Sr. Presidente da Camara agora 

empossado. 

Ao Sr. Presidente da Camara e a equipa que escolheu para o acompanhar neste novo 

percurso, desejo urn trabalho proffcuo, serio e empenhado em prol do 

desenvolvimento do Concelho, tendo sempre presente que, hoje mais do que nunca, e 
prioritario o apoio aos mais carenciados e desprotegidos e a promo~ao do emprego e 

do desenvolvimento econ6mico no nosso Concelho. Os tempos excepcionalmente 

diffceis que vivemos exigem medidas extraordinarias. E uma boa gestao do Municfpio 

nunca sera a mera proclama~ao de uma conta bancaria recheada, mas sim a correcta 

aplica~ao desses recursos para a consecu~ao do bern estar de todos os Limianos. 

Apelo ainda ao respeito pela actividade das oposi~5es, seja no desempenho 

quotidiano do seu cargo no Executivo, seja ainda na disponibiliza~ao aos membros 

desta Assembleia Municipal de todos os elementos de informa~ao necessarios para 

que este 6rgao desempenhe cabalmente as suas fun~5es. 

Ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que hoje ha-de ser eleito, desejo 

igualmente uma condu~ao isenta e rigorosa dos trabalhos deste 6rgao, com integral 

respeito pelas diferen~as de opiniao ou convic~ao. 

Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista podem contar com uma 

oposi~ao construtiva, mas simultaneamente crftica, e com uma interven~ao assertiva 
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e informada, em suma, com uma fiscalizac;:ao atenta da actividade do Executivo 

Municipal, mas igualmente com ideias firmes sabre a melhor estrategia para o 

aumento da qualidade de vida no Concelho de Ponte de Lima. 

Cabe-nos a todos a digniticac;:ao deste 6rgao, para que seja o verdadeiro espelho da 

vida democratica do nosso Concelho e para que os nossos concidadaos sintam que 

esta Assembleia Municipal e, em Ponte de Lima, o forum privilegiado de debate e 

intervenc;:ao cfvica. 

Ponte de Lima, 17 de Outubro de 2013 

0 eleito pelo Partido Socialista, 

Antonio Carlos Matos 



Tomada de Posse dos Deputados Municipais 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

17-10-2013 

Exmos Srs Presidente e Secretarios da Mesa da Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Exmas Senhoras e Senhores Deputados dos diversos grupos com assento nesta Assembleia 

Municipal 

Exmo Sr. Vice- Primeiro-ministro 

Exmo Sr. Presidente da Camara Municipal de Ponte de lima 

Exmos Srs Vereadores da Camara Municipal 

Exmos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia deste Concelho, permitindo-me que em 

v6s saude todos os eleitos que convosco vao trabalhar em prol das Nossas comunidades 

Exmos Srs representantes das for~as VIVAS DO NOSSO CONCELHO 

Exmos Srs Membros da Comunica~ao Social 

Minhas senhoras e meus senhores 

Assistimos pela primeira vez, em 39 anos de democracia, a tomada de posse nesta Assembleia 

Municipal de Ponte de Lima de deputados verdadeiramente independentes, eleitos pelas listas 

do Movimento 51, nos quais me incluo. 

De facto, minhas senhoras e meus senhores, tambem aqui em Ponte de Lima, no passado dia 

29 de setembro, as listas independentes a Assembleia Municipal, a Camara Municipal e as 

Assembleias de Freguesia fizeram hist6ria. 

Atentemos, a titulo de exemplo, e ainda que ao de leve, os resultados para a Assembleia 

Municipal de Ponte de lima. 0 Movimento 51 obteve 3.491 votos (12,65%). Com este 

resultado provocou um forte retrocesso do CDS que de 17.521 votos (60,97%) em 2009, 

passou para 13.457 (48,78%) em 2013. 

No que aos restantes partidos se refere, observou-se o seguinte: o PSD de 5.959 votos 

(20,72%) em 2009, decresceu para 4.997 (18,11%) em 2013; o PS de 3.272 votos (11,39%), em 

2009, baixou em 2013 para 2.937 (10,65); ja a CDU aumentou a sua vota~ao em 7,08%, isto e, 
aumentou 78 votos, obtendo assim 1.180 votos (4,28%), contra os 1.102 (3,83%) que havia 

alcan~ado em 2009. 

Refira-se ainda a este prop6sito que os votos brancos e nulos aumentaram de 884, em 2009, 

para 1527, em 2013, ou seja, verificaram-se mais 643 votos brancos. A absten~ao tambem 

aumentou, tendo votado me nos 1543 eleitores. 
Fontes: eleicoes.cne.pl {resultados de 2009); autarqulcas2013.mj.pt (resultados de 2013). 
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Estes dados, minhas senhoras e meus senhores, remetem-nos, em nosso entender, para duas 

conclusoes inevitaveis: 

Ia 0 Movimento 51 foi a grande surpresa destas elei~oes, trazendo uma inegavellufada de 
ar fresco a Democracia em Ponte de Lima! 

za Se e certo ()UC 0 descontentamento crescente dos eleitores manifestado na absten~o e 
signiticativo, nao sera menos certo que essa absten~ao seria muito maior sc o Movimento 
51 nao tivesse concorrido a estas eleh;oes! 

Mas continuemos o nosso raciocfnio, se me permitem, analisando agora outro sinal que, em 

nosso entender, os cidadaos limianos quiseram transmitir nestas eleic;oes. Parta tal, 

ponderemos os resultados verificados para as Assembleias de Freguesia, no dia 29 de 

setembro. 

Verificamos desde logo, minhas senhoras e meus senhores, uma vit6ria inedita e retumbante 

do Grupo cidadaos, com 12.152 votos (44,04) e 150 mandatos, sendo que o CDS que em 2009, 

dispunha de 157 mandatos ve-se agora relegado para o segundo Iugar da tabela, reduzido a 97 

mandatos, obtendo apenas 5.898 votos (21,38%). Nas freguesias, os restantes partidos 

tambem tiveram perdas muito significativas, com excec;ao da CDU. 

Tambem aqui, minhas senhoras e meus senhores, temos de tirar uma conclusao que nos parece 

6bvia: 

11 A grande maioria dos cidadaos Limianos demonstraram acreditar que sao OS 

independentes os mais capazes para tratar dos destines das suas freguesias! 

Ainda nem todos tinham digerido estes sinais dados pelos eleitores do nosso Concelho e tirado 

as devidas ilac;oes, ja a Universidade do Minho nos confrontava com um estudo onde se 

concluia que falta debate e autonomia nas Assembleias Municipais, referindo que "muitas 

vezes a assembleia municipal torna-se um Iugar que apenas ratifica, sem capacidade para 

questionar, escrutinar ou debater construtivamente" . Ora, se bern se recordam, foi 

exatamente contra este modo de atuac;ao que o Movimento 51 se manifestou, por varias 

vezes, na sua Campanha eleitoral. 

Consideramos por isso, caras e caros deputados municipais, que compete-nos a nos alterar 

este "modus operandi", esta pr<hica que mina os fundamentos da democracia e do 

parlamentarismo local. Cabe-nos a nos, saber interpretar OS sinais transmitidos pelos eleitores 

limianos, perceber que, como dizia o poeta, "o caminho faz-se caminhando", perceber que 

hoje e-nos solicitado certamente que demos o primeiro passo no sentido de 

concedermos a esta assembleia o poder e o dever que ela realmente tern: o poder de 

representar todos os limianos e o dever de defender os seus legitimos anseios e 

expetativas. 

Ora, no que se ao Movimento 51 se refere, estamos dispostos a assumir esse poder e esse 

dever. Estamos dispostos a contribuir decisivamente para mudar aquele tipo de pratica que 

em nada dignifica a democracia local, estamos dispostos a dar o primeiro passo, a iniciar uma 

nova forma de atuac;ao. 
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Por isso, caras e caros deputados municipais, em congruencia com este pensamento, em 

congruencia com os indicadores e conclusoes que retiramos das elei!;6es autarquicas, 

queremos dizer-vos que podem contar como Movimento 51 para emprestar uma nova for~a a 

esta Assembleia Municipal. 

Uma nova for~a que nos advem do facto das Assembleias de freguesia, que sao aquelas que 

mais se aproximam da imagem lfmpida e precisa da democracia, terem dado urn sinal 

inequfvoco de preferir as listas independentes. 

Uma nova For~a que nos advem do facto de estarmos mais perto das popula!;6es, de 

conhecermos mais de perto a realidade de cada cidadao limiano, as suas necessidades, os seus 

anseios, as suas expetativas, as suas conquistas e as suas dificuldades. 

Um nova For~a que permitira ativar a cidadania em Ponte de Lima, chamando cada vez mais 

as cidadaos para participar na vida comum deste Concelho. 

Um nova For~a que permitira fazer deste forum, uma assembleia interveniente que de voz aos 

limianos e que possa influenciar as decisoes do executive. 

Uma nova For~a que transforme o atual paradigma de atua!;aO das Assembleias Municipais, 

valorizando o parlamentarismo local em Iugar do atual presidencialismo local. 

E por acreditamos nesta nova dinamica, por acreditarmos nesta vitalidade independente, par 

acreditarmos na for!;a da cidadania, par acreditarmos que esta nova Assembleia Municipal 

quer fazer hist6ria neste Concelho, por acreditamos em todos limianos sem exce!;ao, que 

apresentamos a esta Assembleia a candidatura do Movimento 51 a Presidencia da Assembleia 

Municipal de Ponte de Lima. 

Esta candidatura apresenta como candidate a Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima: 

Dr. Alfpio Alvaro Amorim Barbosa 

Como candidates a 12 e 22 Secretaries, respetivamente: 

Dr.i! Rosa Maria Ribeiro Cruz 

Dr. Joaquim Rosas 

Viva a Ponte de Lima! 

Viva a Assembleia Municipal! 

Viva ao parlamentarismo local! 



Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Senhores Membros da Assembleia Municipal 
Senhor Presidente da Camara Municipal 
Senhora e senhores Vereadores 
Senhoras e senhores Convidados 
Minhas Senhoras e meus Senhores 

Nestes tempos conturbados para a polltica nacional e mais concretamente para os 
politicos, em que a crise politica, econ6mica, financeira, social e de valores e imensa, nao 
e nada apelativo e motivante ser candidate ao que quer que seja por urn Partido. 

Todavia, muitos de n6s nao sendo politicos, pais nao vivemos da polftica, aceitamos fazer 
polltica, sendo candidatos aos diversos orgaos do poder autarquico, isto e, a Assembleia 

.....-.., Municipal, a Camara Municipal e as Assembleias de Freguesia pelo PPD/PSD - Partido 
Social Democrata. 

0 processo eleitoral iniciou-se com a aceitac;ao e apresentac;ao das candidaturas, com a 
campanha eleitoral, com o escrutlnio, e finalmente, com o presente acto de instala~o, 
que e 0 termino do processo eleitoral autarquico de 2013. 

Nesse processo foram envolvidas largas centenas de cidadaos Limianos, que se 
proposeram trabalhar e servir, uns a popula~o das suas freguesias, outros de todo o 
Municipio, apresentando-se a -escrutlnio em diversas candidaturas. 

Nao houve candidaturas de primeira e segunda, todas foram feitas com dignidade 
apresentando os projectos que no seu entender eram os melhores para servir as 
populat;;6es, as Freguesias eo Municipio. 

Aos candidatos do PPD/PSD foi permitido a cada um ter o direito de livremente exprimir 
as suas ideias e opinioes sobre a govema<;ao das suas terras, de ter liberdade para 

1 confrontar as diferentes ideias, sem que houvesse imposic;8o ou impedimenta de quem 
quer que fosse. 

Constando do programa do PPD, aprovado no seu primeiro congresso em Novembro de 
197 4, que "a liberdade e a propria manifestac;ao do ser da pessoa e, na sociedade 
organizada, a condic;8o para que o bern comum seja efectivamente de todas as pessoas 
que a constituem e resulte da sua participat;;ao como obra consciente e voluntaria", e que 
"as liberdades civicas tern de ser as liberdades de todos, e nao apenas de alguns; 
ninguem pode delas ser privado, porque ninguem pode ser excluido da comunidade 
nacional; uma pratica consequente de democracia assenta no seu integral respeito, sejam 
quais forem as circunstimcias, ... ", cumprimos o legado de Francisco Sa Carneiro e dos 
restantes fundadores do PPD/PSD - Partido Social Oemocrata. 

Apesar de tudo em Ponte de Lima fez-se democracia. Estamos todos de parabens, 
aqueles que tiveram mais votos e aqueles que tiveram menos votos, pois e tao digno o 
eleitor votar naqueles que vern a ser mais votados, como naqueles que vern a ser menos 
votados, e tao importante ser o mais votado como o menos votado. 0 acto de votar e 



sempre digno e nao pode ter qualquer classifica~o. vote-se em quem se votar. Urn voto 
livre e consciente seja em quem for deve ser respeitado. 

Os que ficam a governar devem respeitar os que ficam na oposi~o e vice-versa. Ser da 
oposi~o e tao digno como ser da maioria que governa. Uma boa oposi~o. desde que 
feita com honestidade, coerencia e sentido de servic;:o a comunidade, contribui para uma 
boa govema~o. 

0 PPO/PSD tudo fara para que sejam implementadas politicas de captac;:ao de 
investimentos e de incentive a criac;:ao de emprego qualificado, como meio de fixa~o de 
jovens licenciados e detentores de curses profissionais e crescimento de emprego. 

Ponte de Lima precisa de todos e todos somos poucos para engrandecer a Terra Limiana, 
para melhorar a qualidade de vida econ6mica, social e material de todas as pessoas, para 
aumentar o sucesso econ6mico-financeiro de todas as empresas com sede no nosso 
concelho, para preservar o nosso patrim6nio hist6rico, cultural e ambiental. 

~ T ados somas poucos para que o nosso concelho seja uma terra com futuro para os 
nossos filhos e os nossos netos, uma terra pr6spera para a atual gerac;:ao e uma terra 
mais solidaria para os mais idosos e mais necessitados. 

Apesar do PSD defender e ter urn caminho alternative para o nosso Concelho pode a 
maioria contar com os eleitos do PSD para apoiar todas as politicas que, no nosso 
entender, sejam beneficas para as nossas gentes, para todos os Limianos, e 
simultaneamente com a nossa oposi~o construtiva, mas firme, em tudo o que 
entendermos nao ser o melhor para Ponte de Lima e para os Limianos. 

Termine citando Francisco Sa Carneiro: 

" ... A democracia nao se aprende, vive-se e constr6i-se." 

0 Membra Eleito pelo PSD, 

AHpio de Matos 



Discu .. so da Tomada de Posse do 

Presidente da Camara Municipal de Ponte dH Lima 

Victor Mendes 

Ponte de Lima , 17 de Outubro de 2013 
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Sr. Vice-Primeiro Ministro Dr. Paulo Portas 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante Dr. Abel Baptista 
Srs. Vereadores cessantes e eleitos 
Srs. Presidentes da Junta de Freguesia cessantes e eleitos 
Srs. Membros da Assembleia Municipal cessantes e eleitos 
Sr. Prof. Dr. Salvato Trigo 
Srs. Deputados 
Sr. Presidente da Camara de ... 
Sr. Presidente da Camara eleito do Concelho de Santana, da Madeira 
Sr. Presidente/Secretario Executive da CIM Alto Minho 
Srs. Rcprcsentantes das lnstitui<;oes aqui Presentes 
Autoridades Civis, Militares e Religiosas 
Funcionarios do Municipio de Ponte de Lima 
Comunicac;ao Social 
Convidados 
Caras Limianas e caros Limianos 
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Agradec;o penhoradamente a presenc;a de todos, nesta cerim6nia de tomada de posse 
dos Orgaos Autarquicos para o mandato 2013-2017. 

Em primeiro lugar, quero dirigir-me a todos os limianos que de urn modo 
comprovadamente civilizado, serio e responsavel, participaram no ato eleitoral do 
passado dia 29 de Setembro. 

, 

Ponte de Lima sempre foi , e continuara seguramente a ser, uma terra de liberdade, 
de verdade e de cultura democratica. Saudo, por isso, os nossos concidadaos por 
mais uma vez terem demonstrado a sua maturidade polltica num processo eleitoral 
panicipado e esclarecedor. 

Os resultados eleitorais mostraram uma vez mai s, de forma inequivoca, que os 
Li mianos acreditam no projeto de desenvolvimento estrategico que preconizamos 
para Ponte de Lima. 

A obra que o povo de Ponte de Lima reconheceu maioritariamente como positiva e 
fmto do trabalho de muitos e nao exclusivamente de uma ou outra personalidade. E, 
pois justo reconhece-lo e, a todos, prestar o devido agradecimento. 

Permitam-me tambem, que saude, aqueles que hoje cessam os seus mandatos e que, 
nos ultimos quatro anos, deram o melhor de si para que Ponte de Lima se tomasse 
um Concelho melhor. C'omer;o por agradecer ao Presidcnte da Assembleia 
Municipal ccssante, Dr. Abel Baptista, pela forma como conduziu os trabalhos e 
dignificou estc 6m.ao. L'm grande bem-haja aos restantes Mcmbros da Assembleia - - - .. 
Municipal, aos Presidentes das .Juntas de Freguesia, aos Membros das Assembleias 
de Freguesia e aos Vereadores que terminaram tunc;oes, nomeadamcnte aqueles que 
comigo trabalharam durante 4 anos, a todos muito obrigado pela vossa dedicac;ao e 
entrega no desenvolvimento de Ponte de Lima! Esta participac;ao civica e politica 
que ativamente desenvolveram merece o nosso respeito e a nossa saudac;ao. 

Estou certo que muitos deles continuarao a sua atividade civica, nao baixando os 
brac;os, continuando a abrac;ar a causa publica nas Associac;oes, no apoio as 
Instituic;oes Particulares de Solidariedade Social ou ern ac;oes de Voluntariado. 

Acreditamos em v6s, na vossa experiencia, na vossa capacidade de trabalho, na 
vossa detenninac;ao. Contamos convosco para reforc;arem urn modelo de cidadania 
impar e exemplar. 

Uma palavra tambem para aqueles que, agora renovam, ou comec;am novos 
mandatos. Os Limianos esperam de todos n6s uma enorme vontade de participarmos 
na construc;ao de urn futuro melhor para eles. Nesse sentido, todos merecem a nossa 
saudac;ao, o nosso respeito e o nosso incentivo por aceitarem dedicar LU11a parte 
importante das suas vidas ao bern comum e ao coletivo. Por isso, nao podia deixar 
de lhes dedicar estas palavras de reconhecimento pela disponibilidade demonstrada. 
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Por fim , mas nao em 'Llltimo, quero dar uma palavra muito especial ao Sr. Vice
Prirneiro Ministro, Dr. Paulo Portas, agradecendo-lhe a sua presenya e dizer-lhe que 
e para nos uma enorme honra te-Io aqui connosco, numa terra que ele ben1 conhece 
e pela qual tern urn carinho e uma admirayao muito grande. 

Aproveito a oportunidade e a sua posi((ao privilegiada no Govemo para apelar a sua 
intercedencia na efetiva descentralizac;:ao de competencias pelos varios niveis de 
governac;:ao, nomeadamente na administrac;:ao local; na reduc;:ao da burocracia a 
favor dos cidadaos e da economia; na implementa<;ao de medidas que nao penalizem 
as autarquias que cumprem a lei e que dao continuidade a uma gestae autarquica de 
referencia. como e o caso de Ponte de Lima. 

As competencias das autarquias locais devem ser clarificadas, assim como, 
salvaguardado o seu papel a l icer<;ado na identidade e na proximidade como garante 
da implementac;:ao das atribuivoes e competencias associadas a satisfa<;ao das 
necessidades das comunidades locais. 

A presenc;:a de todos vos neste ato solene representa para nos uma demonstrac;:ao de 
apoio e, sobretudo, a garantia de urn trabalho conjunto a favor das popula<;oes que 
representamos. 

Nos proximos 4 anos, sera convosco, novos eleitos, que irernos trabalhar, com todos 
sem distinyao, na continuidade da execuyao de um projecto de rnelhoria continua do 
concel ho de Ponte de Lima, sernpre mais e melhor, visando a continuidade na aposta 
da sustentabilidade arnbiental, cultural, social , humana e economico-financeira dos 
recursos disponiveis. 

Acreditem que as portas do meu gabinete e dos que cornigo trabalharao nos 
proximos 4 anos estarao sempre abertas para a prossecu<;ao do grande objetivo 
comum - o desenvolvimento sustentavel da nossa Terra. 

Estamos conscientes das dificuldades que nos esperam, mas somos gente marcada 
pela esperan<;a e pel a crenya num futuro melhor para Ponte de Lima. 

Por isso estamos aqui, totalmente disponiveis e preparados para deitar maos a obra e 
enfrentar as questoes com a frontalidade e a seriedade necessarias que impliquem 
resolu<;oes firmes e decisivas para que a qualidade de vida dos municipes seja maior 
dia apos dia. 
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Por isso, a coopera<;ao institucional ao nivel dos 6rgaos autarquicos ini prosseguir, 
tendo em conta a experiencia adquirida e os excelentes resultados obtidos nos anos 
mais recentes, demonstrando que o trilho seguido eo correto e que, limando uma ou 
outra aresla, aprendendo sempre na senda da efi.ciencia e da eficacia, vamos 
beneficiar sobremaneira as condi<;oes de vida da populac;;ao. 

Lidero uma equipa renovada, com bastante qualidade e com uma enorme 
capacidade de trabalho para enfrentar os problemas. 

Queremos e vamos trabalhar todos, no respcito pelas opos1<;:oes, das quais 
esperamos intervenc;:ocs validas e objetivas, contribuidoras para o continuo 
progresso de Ponte de Lima. 

Paralelamente, queremos sem receios ncm complexos que Ponte de Lima seja 
concelho interventivo e empenhado no desenvolvimento de politicas e op<;oes 
comuns na CIM Alto Minho, assumindo-se como uma referencia estrategica no 
distrito de Viana do Castelo. 

Em particular, estreitaremos rela<;oes com as autarquias dos concelhos vizinhos, 
otimizando sinergias e enfrentando desatios comuns, com os rcspctivos ganhos 
baseados no aumento de escala. 

Caros Autarcas, 

Caros convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

0 Povo de Ponte de Lima expressou nas urnas o seu desejo de continuidade, 
depositando em n6s uma grande responsabilidade. 

:2. ~...~ "[':> • 

Segundo Winston Churchill "Os problemas da vit6ria sao mais agradaveis do que 
aqueles da derrota, mas nao sao menos dificeis". 

Sentimos essa responsabilidade mas tambem o alento e a energia de corresponder ao 
apoio que recebemos. 

0 proximo mandato sera marcado por uma conjuntura desfavonivel no plano social 
e econ6mico-financeiro, quer no pais, quer extemamente, arrastando 
inevitavelmente continuos problemas para as familias mais vulneniveis do ponto de 
vista econ6mico e social, assim como dificuldades acrescidas a todos os autarcas. 

#J'J"'\ •· 
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Temos que estar a altura destes obstaculos, temos que estar muito atentos para 
combater a proliferac;ao da pobreza e a acc;ao social sera uma das maiores 
preocupac;oes quotidianas da equipa que lidero. 

Um dos flagelos crescentes da nossa sociedade e a denominada pobreza 
envergonhada fruto, muitas vezes, de situac;oes de desemprego de ambos os 
conjuges. 

Cabe-nos a nos, com a participac;ao e colaborac;ao responsavel das entidades locais, 
sobretudo as Juntas de Freguesia. as Instituic;oes Particulares de Solidariedade 
Social e as Associac;oes, identi licar e solucionar os problemas da nossa comun idade, 
procurando sempre a integrac;ao eo equi li bria social. 

I\. demografia constitui-se como um dos di .lemas que merece uma refiexao profunda 
pois condiciona parte relevantissima das politicas publicas. J\ baixa natal idade tern 
urn impacto crescenle no envelhecimcnto da populac;ao com consequencias 
fraturantes ao nivel da manutenc;ao do cstado social como ele e conhecido, uma vez 
que tem implicac;oes diretas no domfnio da cducac;ao, no ordenamento do territorio, 
no desenvolvimento regional, no emprego e nas exigencias de produtividade, nas 
infraestruturas em geral ( e podemos pensar no dominic da educac;ao, dos transportes 
ou na sa(tde ). 

Tanto quanta possfvel, devemos analisar a possibil idade de implcmcntac;ao de novas 
medidas de ajustamento face as necessidades das populac;oes que rcprcsentamos, 
mormente na otimizac;ao dos cquipamemos sociais. 

Simultaneamente, temos que estar perfcitamente conscientes que a gestao e o 
ordenamento do territorio tera de ser cncarado como urn vetor estrategico na 
articulac;ao e implementac;ao do nosso projeto politico, coadjuvado com a nova 
realidade administrativa, a qual configura o concelho de Ponte de Lima com 39 
unidades administrativas organicamente aut6nomas. Esta nova realidade lanc;a 
novos desafios a todos os eleitos, como a gestao de novos equipamentos e recursos, 
a coesao social e territorial, os ganhos de escala na implementac;ao e prestac;ao de 
novos servic;os publicos, entre outros fatores. 
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Caros Autarcas, 

Caros convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

A candidatura que liderei viu sufragado, expressiva e inequivocamente, o programa 
de a9ao que tentarei cumprir escrupulosamente. 

Entendo, que o cumprimento das promessas feitas e dos compromissos assumidos e 
o primei ro fator de credibiliza<;ao da ati vidade polftica. 

E por isso que aqui reafirmo solcnemente os nossos prop6sitos, consubstanciados 
nos cinco pilares de desenvolvimento do concelho de Ponte de Lima, que 
alimcntarao o nosso plano de trabalho nos pr6ximos anos, concretamente: 

.L Educa~ao c Valoriza~ao Profissional 

'*- A((ao Social 

~ Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e Cria~ao de Emprcgo 

~ Valoriza~ao dos Rrcursos F:ndogenos 

~)uanto a n pnmeJro ''c r·t icc da nqssa cstrategia - Eouca~~to (' \ aio •·i7.a,,:an 
Profissional 

Na atual conjuntura, a Sociedade da lnforrnayao e o tijolo para construir o edificio 
·\ da Sociedade do Conhecimento. Enquanto o conceito de Sociedade da Informa9ao 

esta ligado a ideia de inova9ao tecnol6gica, o conceito de Sociedade do 
Conhecimento inclui a dimensao da transforma9ao social, cultural, econ6mica, 
politica e institucional. 

Assim, neste contexto de mutayao socioecon6mica, come9amos a falar de urn novo 
tipo de analfabetismo que afeta a popula9ao que, apesar do aumento das taxas c dos 
anos de escolarizayao, evidencia incapacidades de dominio da leitura, da escrita e do 
calculo, vendo por isso, diminuida a sua capacidade de participa9ao na vida social e 
econ6mica. 
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No sentido de antecipar problemas de infoliteracia graves a medio prazo, temos uma 
meta bastante ambiciosa e estrutural. Queremos criar mais emprego e qualificar 
mais a nossa mao-de-obra. Dai a prioridade na Educa~ao. Queremos ter escolas de 
excelencia, dinamizar as atividades complementares e assegurar o acesso 
generalizado a novos servi<;os de informac;ao que reforcem as competencias de 
I iteracia dos cidadaos. 

Na area da educa<;ao e cultura vamos refor<;ar a atribuic;ao de bolsas de estudo do 
ensino superior a alunos provenientes de familias carenciadas e numcrosas; 
pretendemos construir o Centro de Arte e do Conhecimento: criaremos o Museu do 
Territorio: Hbriremos, a muito curto prai'.O, o Centro de lnterpreta<;ao da Hi st6ria 
Militar de Ponte de Lima; promoveremos estudos e investiga<;oes; daremos 
continuidade a edi<;ao e apoio de publicac;oes de importancia para um mais eficaz 
estudo e conhecimento Jaquilo que fomos , do que somos e daquilo que 
possivelmente sercmos no futuro. 

Somos optimistas e nunca iremos contribuir para criar desconfortos, sentimentos de 
depressao general izados e, muito menos, fa ita de esperanc;a e de cren~a num futuro 
que se deseja realmente melhor na constru<;ao de uma sociedade mais justa e 
equilibrada, em que a distribui<;ao dos investimentos, por parte do Executive 
Municipal, seja realizada de maneira realmente equitativa, tal como aconteceu no 
mandate que ha pouco findou . 

. 1ao pos. o deixar de endossar uma pala\Ta aos joYens, nos quai s acreditamos 
verdadeiramente para a constrw;ao do futuro, desenvolvendo politicas de jll\·emude. 
com a inter-rela~ao com muitas outras, nomeadamente as de educa~ao , as culturais, 
as desporti vas e as do emprego. 

0 segundo vertice da nossa estrategia dirige-se a A~ao Social 

Numa conjuntura econ6mica dificil, nao nos eximiremos a desempenhar urn papel 
ativo na solidariedade social. Estaremos na primeira linha de apoio as famflias 
atacadas pelo desemprego, pela pobreza e pela exclusao. Mas nao estimularemos 
nem alimentaremos a subsidiodependencia. 

As crianc;as, os idosos e os mais carenciados, dentro de uma genuina politica de 
acc;ao social, a que ja me referi, em parte, no inicio desta interven<;ao, continuarao a 
ter, da parte do Executive Municipal, a especial aten<;ao que merecem, em 
consequencia dos tempos que vivemos e da conjuntura que nos tern obrigado a 
esforc;os constantes e a uma gestao muito rigorosa. 
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Continuaremos, por isso, para alem de inumeras ac<;oes que temos a certeza iremos 
concretizar, a prestar o apoio tecnico e financeiro as TPSS do concelho para 
investimento c despesas de manuten9ao em centros de dia, lares, apoios 
domiciliarios e creches; assim como uma politica de estabelecimento de protocolos 
e parcerias vocacionados para projetos sociais. 

Temos um programa verdadeiramente ambicioso, exequivel dentro da certeza 
daquilo que sabemos ser capazes de fazer, permitindo-nos urn certo atrevimento em 
algumas areas. na preocupa<;ao constante para com todos os Limianos. 

' 
.. : • t ., .. ~-·"' .: ' l; ~ ' ·.• • ; . . . . ';. . ; t·, . •II ~a' l l• ''-: t.> .Ll: it 

Emprcsarial e a Cria~ao dt> Emprego. 

J ... , .. , . 
' t. 

lr 

No atual contexto de globaliza<;ao da economia enfrentamos desafios dificeis tais 
como a polariza<;ao e a desigualdade econ6mica. Por isso, e essencial desenvolver 
estrategias adcquadas para potenciar a criatividadc e a inova<;ao dos limianos e 
responder assim aos desafios culturais, econ6micos, sociais e tecnol6gicos que 
enfrentamos. Neste contexto, o conceito da economia criativa tomou-se cada vez. 
mais importante no mundo como a principal Jiga<;ao entre a cultura, a economia e a 
tecnologia. 

Atualmentc, a sociedade globalizada e inundada constanterncnte por urn ma10r 
Yolume de imagens, sons. simbolos e ideias que potenciam a criac;ao de nO\'OS 

empregos, de mais riqueza e uma nova cultura. 

Atualmente, podemos constatar que determinadas reg10es e comunidades tem-se 
assumido como lideres no fomento da economia criativa, nao apenas como motor da 
economia, mas tambem como promotor da inclusao social, do desenvolvimento e da 
diversidade. 

Assim, numa fase da nossa hist6ria em que os criativos de todo o mundo estao a 
modificar o processo de produ<;ao e transa<;ao de bens, servi<;os e cultura, ninguem 
pode pedir o monop6lio do conhecimento! 

Vamos continuar muito atentos ao processo de cria<;ao de emprego e as nossas 
linhas programaticas para os pr6ximos quatro anos nao deixam dttvidas daquilo que 
queremos e que estamos certos de levar a bom porto. 

Vamos continuar a assumir o compromisso de redus:ao dos encargos fiscai s e dos 
custos da presta<;ao de servi<;os publicos, visando o aumento continuo da 
atratividade e da fixa<;ao dos cidadaos e empresas. 
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0 Granito das Pedras Finas sera uma das grandes apostas nos pr6ximos tempos, 
com a crias;ao do Polo Industrial das Pedras Finas; o reordenamento territorial de 
toda a zona, atraves dos legais e competentes pianos; a crias;ao do Gabinete das 
Pedras Finas; a construc;a.o do "Parque Temcitico das Pedras Finas'\ e a execus;ao 
da candidatura~ ja devidamente aprovada ao nivel do ON2, de promos;ao e afirmas;ao 
da marca "Granito das Pedras Finas" em novos produtos e novos mercados. 

Alem do granito, tambem queremos promover outros produtos de excelencia, como 
o vinho. Neste sentido, o Centro de Interpretac;ao e Promoc;ao do Vinho Verde sera 
uma realidade no reconstruido ediffcio da Casa Torre dos Barbosa Aranha. 

A \·alorizac;:ao dos recursos endogenos visa. tambcm, a revitali zac;:ao do Mundo 
Rural, atraves do desenvolvimento de outras atividades economicas Jigadas a 
transformac;ao de produtos, ao turismo, gastronomia, entre outras, permitindo a 
diversificac;ao da oferta, a preservac;ao dos sistemas culturais tradicionais, 
associados a novas culturas e novas produtos, contribuindo para o reforc;o da cocsao 
econ6mica, ambiental e social do nosso territ6rio. 

Queremos promover 0 que denominamos de emprcendedorismo socio-cultural, 
totalmente direcionado no sentido do desenvolvimento de Industrias Criativas, 
sempre que possivel associadas a Marca Ponte de Lima, dcvidamente enquadrados 
com o 3° pilar. 

lJm modelo de desenvolvimento economi co baseado na criatividade. nos recursos 
naturals c na cultura constituem-se como uma opc;:ao princi pal c que desejamos 
promover. 

0 quinto e ultimo pilar da nossa estratcgia dirige-se as Parcerias c Coopera'raO 
I nter-Institucional. 

A cooperac;ao inter-institucional, parcerias e redes sao palavras-chave cada vez mais 
presentes nas dinamicas de desenvolvimento de qualquer territ6rio ou sector de 
atividade. 

Neste sentido, vamos continuar a desenvolver parcerias com instituic;oes de ensino, 
associac;ocs e outras entidades de modo a viabilizar a implementac;ao de projetos e a 
promos;ao da interligayaO entre OS varios setores de desenvoJvimento. 

Aproveito esta oportunidade para agradecer as lat·gas centenas de limianos que de 
uma form a voluntciria e generosa trabalham nas mais de 100 associas;oes do nosso 
concelho, as quais tern sido essenciais ao nosso desenvolvimento. 
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Quis apenas apresentar-vos a continuidade do projecto politico em que acredi tamos 
e que uma equipa dedicada ira efectivar sem receios e com o otimismo que a 
caracteriza. 

Por sua vez, os despesismos sem fundamento continuarao a serao evitados, 
combatidos mesmo, poupando nas despesas coiTentes para apostar nas despesas de 
investimento, dentro de uma gestao marcada por regras contrarias aos desperdicios e 
aos esbanjamentos dos dinheiros ptlblicos. 

Os dinheiros publicos sao essenciais para dar resposta as reais necessidades da 
popuJac;ao naS varias areas do desenYOJ vimenlO e nOS. feJ izmentC, tei110S C011Seguido 
ter essa di spon ibili clade financeira. fruto do rigor, da competcncia e do trabalho 
afincado que sera segu iclo pelo novo Executivo Municipal. 

Uma equipa capaz e que clara tudo o que tern para fazer de Ponte de Lima uma 
referencia nos contcxtos regional , nacional e internacional. 
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Caros Autarcas, 

Caros convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Na qualidade de Presidente da Camara reeleito, uma palavra muito sentida para os 
Limianos emigrados e que trazem todos os dias Ponte de Lima no corac;ao. 

Tambem, para eles, a saudac;ao devida e uma mensagem de animo e de esperanc;a, 
garantindo que a Terra Mae o~ acolhera semrre de maneira ho5pitaleira. fraterna e 
sol idaria. 

Uma menc;:ao de estima e apre<;o para os trabalhadores do Municipio. 

Conto convosco para, em conjunto, levar a cabo o projeto que apresentamos aos 
Limianos. 

Conhec;o o quanto gostais de Ponte de Lima e sei que vos esforc;areis, pela 
competencia e. profissionalismo que ja demonstrastes por diversas vezes, para que o 
nosso concelho continue a ser um territ6rio de referencia no contexto nacional. 

Feitos os agradecirnentos e reconhecimentos devidos, bem como, algumas alusoes 
que achei da maior pertinencia, reservo-me a umas t:lltimas palavras: 

• Primei ro. para aqueles que comigo trabalharao no Executive r'v1unicipal 
nos pr6ximos 4 anos. Deposito em v6s uma enorme confianc;:a porque 
conhec;:o a vossa capacidade de trabalho, o vosso cmpenho, a vossa 
inteligencia e a vossa disponibilidade para o servic;o publico. Desejo-vos 
as maiores felicidades, o vosso sucesso e seguramente o sucesso de Ponte 
de Lima. 

• Em segundo lugar agradec;:o a minha familia (a minha mulher, a minha 
filha e ao meu filho ), que me apoiam todos os dias e nunca demonstram 
desanimo, sempre ao meu lado, sem esmorecer, incentivando-me 
continuamente para dar prossecuc;ao a uma missao do servic;o ptlblico, 
merecendo a minha eterna gratidao e pedindo-lhes desculpa pelos muitos 
mornentos ern que os privo da minha companhia. 

Agora, vamos ao trabalho! 

Ja sabem, contamos com todos. 

Muito obrigado a todos pela vossa atenc;ao. 

Viva Ponte de Lima! 

Viva Portugal! 
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ACTA DE ELEIC:AO DA MESA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

---- Aos dezassete elias do rnes de Outubro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e na 

sequencia das atividades de instal~ao da Assembleia Municipal, procedeu-se, no Auditorio 

Rio Lima, a eleiyao da Mesa que presidira OS destinos daquele 6rgao autarquico durante 0 

quadrienio do is mil e treze I dois mil e dezassete. -------------------------------------------------

------- Para o efeito, Prof. Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo na qualidade de cabeya de 

lista do CDS-PP partido mais votado para a Assembleia Municipal dando continuidade ao ato, 

explicou que o processo de eleiyao se realizaria atraves da apresentayao de listas uninominais, 

solicitando aos partidos representados para apresentarem a mesa as listas uninominais para 

serem sujeitas a sufhigio secreto para a eleiyao da mesa, candidatura uninominal para cada urn 

dos cargos da Mesa, nos termos do Art.0 45° e por for9a da Lei, como urn (mico ponto:-------

------ Para tal foram apresentadas duas listas a mesa: do Grupo Municipal do CDS-PP 

conhecida por lista A e constituida pelos eleitos: Presidente- Salvato Vi la Verde Pires Trigo, 

18 Secretaria - Filomena Maria Guerra Quintela de Freitas Leite e para 2° Secretitrio - Jose 

Antonio Alves Amaral; do Grupo Municipal do Movimento 51, conhecida por Lista B e 

constituida pelos eleitos: Presidente - Alipio Alvaro Amorim Barbosa, 1 a Secretaria - Rosa 

Maria Ribeiro Cruz e para 2° Secretario - Joaquim Paulo Linhares Rosas; a que se seguiu a 

votayao das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ 0 resultado da vota~ao foi o seguinte: para a Presidencia da mesa a Lista A obteve 57 

votos; a Lista B obteve 9 votos; votos brancos- 12; votos nulos- 1. Para 1° secretitrio a Lista 

A obteve 58 votos; a Lista B obteve 7 votos; votos brancos - 12. Para 2° Secretario a Lista A 

obteve 57 votos; a Lista B obteve 7 votos; votos brancos - 13.--------------------------------------

------- De acordo com o resultado das elei9oes foi eleita a Lista A com os seguintes resultados: 

------- Presidente - Salvato Vila Verde Pires Trigo, com 57 votos.----------------------------------

------- 1 a Secretaria: Filomena Maria Guerra Quintela de Freitas Leite, com 58 votos. -----------

------- 2° Secretario: Jose Antonio Alves Amaral, com 57 votos. ------------------------------------

------- De seguida procedeu-se a elei9ao de quatro representantes mais urn suplente, da 

Assernbleia Municipal para a Assembleia Intermunicipal da CTM Alto Minho. Foram 

submetidas a votayao tres listas: do Grupo Municipal do CDS-PP conhecida por Lista A e 
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constituida pelos eleitos: Salvato Vila Verde Pires Trigo, Abel Nunes Lopes, Joao Manuel 

Alves de Castro, Mecia Sofia Alves Correia Martins e para suplente JUlio de Lima da Costa 

Pinheiro; do Grupo Municipal do PPD/PSD, conhecida por lista B e constitufda pelos eleitos: 

Alipio Gon~alves de Matos, Jose Antonio da Silva Pereira de Melo, Natalia Maria Tavares 

Ferreira Lima, Antonio Pedro Martins Ligeiro, como suplentes Carla Sofia Gon<;alves da 

Cunha e Ricardo Jose Mendes Salgado Vieira; do Grupo Municipal do Movimento 51, 

conhecida por Lista C e constitufda pelos eleitos: Alipio Alvaro Amorim Barbosa, Rosa Maria 

Ribeiro Cruz, Joaquim Paulo Linhares Rosas, Joaquim Luis Torres Alpoim e como suplente 

Antonio Casimiro Oliveira Magalhaes. -----------------------------------------------------------------

----- De seguida, exerceram os membros eleitos, o seu direito de voto para as tres listas 

apresentadas, atribuindo-sc OS mandates pelo metoda de Hondt. -----------------------------------

------ 0 resultado foi o seguinte: total de votos- 40; brancos- 2; Lista A- 20 votos; Lista B-

13; Lista C- 5; votos brancos - 2. Assim a Lista A elegeu 3 rnembros: Salvato Vila Verde 

Pires Trigo, Abel Nunes Lopes, Joao Manuel Alves de Castro; a Lista B elegeu 2 mernbros: 

Alipio Gon~alves de Matos e Jose Antonio da Silva Pereira de Melo. -----------------------------

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

representa<;ao da Assembleia Municipal na Assembleia lntermunicipal da CIM Alto Minho 

sera pelos seguintes rnembros: Salvato Vila Verde Pires Trigo, Alipio Gon~alves de Matos, 

Abel Nunes Lopes, Joao Manuel Alves de Castro e para suplente Jose Antonio da Silva 

Pereira de Melo. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Antes de terminar, o Presidente da Mesa informou os membros da Assembleia que 

continuaria a vigorar o Regimento atual ate a pr6xima sessao da Assembleia Municipal, onde 

se ratificara o anterior ou se efetuara propostas de altera<;oes.---------------------------------------

------ 0 Presidente da Mesa referiu que os resultados estavam anunciados, dando a 

oportunidade aos membros para voltar a usar da palavra nao se tendo registado qualquer 

solicita~ao. Terminou com o seguinte discurso" Quero agradecer a todos aqueles que 

participaram da vota<;ao, agradecer todo este tempo que passamos aqui a favor do exercicio da 

nossa democracia municipal e naturalmente, n6s estamos a iniciar o mandato desta mesa da 

Assembleia, eu espero naturalmente de todos a melhor colabora<;ao para que os nossos 

trabalhos decorram com a normalidade que todos desejamos e dizer aos membros que ainda 

aqui estejam presentes e aos representantes da Camara Municipal que todos vamos exercer 

escrupulosamente os nossos mandatos e exercer escrupulosamente os nossos mandates e 
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naturalmente usar dos nossos deveres que estao consagrados em lei e exercer tambem os 

nossos direitos. Portanto a Assembleia Municipal, todos nos estarnos eivados do mesmo 

objetivo ira dignificar-nos a todos enquanto representantes eleitos do povo deste Concelho a 

que todos pertencemos e naturalmente da parte da Mesa da Assembleia Municipal a garantia 

que eu proprio e em nome da mesa dou a todos os membros quer eleitos quer inerentes de que 

a condu~ao dos trabalhos sera feita com absoluta independencia. Independencia para mim 

significa honestidade intelectual e obviamente respeito uns pelos outros porque o respeito de 

uns pelos outros far-nos-a naturalmente crescer em cidadania e dar para o povo que nos 

elegeu a imagem de que eles esperam de quem os representa, de gente empenhada em 

encontrar solu~oes e nao em criar problemas e isso que n6s evidentemente vamos tentar todos 

aqui fazer e vamo-lo fazer exercendo plenamente os nossos direitos usufruindo tambem dos 

nossos deveres na totalissima liberdade de expressao que tern como sabem limite na 

responsabilidade que todos ternos naquilo que efetivamente vamos aqui fazer e da nossa parte 

da parte da mesa essa e a garantia, a garantia de que eu espero que todos aqueles que votaram 

para a Mesa da Assernbleia quer naquela mesa que foi eleita, quer naqueles que tambem 

foram sufragados espero que todos reconhe~am que estamos todos aqui empenhados no 

mesmo objetivo, dignificar o regime, fortalecer a democracia e naturalmente contribuir para o 

aumento da cultura dernocratica e para aumentar a consciencia cidada de todos nos. Portanto 

nao vamos ser aqui nem caixas-de-ressonancia dos partidos que elegeram os membros desta 

Assembleia, caixa-de-ressonancia no sentido de que vamos todos pensar pela nossa ca~a e 

exercer os nossos direitos e tambem nao vamos ser evidentemente nenhuma Assembleia 

Municipal dos yes ladies ou dos yes man da Camara Municipal de Ponte de Lima, vamos 

exercer naturalmente o nosso mandato que e fiscalizar a atividade da Camara Municipal, 

fiscalizar nao no sentido de criar obstaculos mas no sentido de responsabilizar os membros da 

Cfunara Municipal pelo exercicio correto das suas fun~oes e consequentemente pelo respeito 

da palavra que deram e do programa que aqui trouxeram para esta Assembleia que como 

sabem a pr6xima Assembleia sera justamente para analisar o Plano de Atividades e 

Or~ento do exercicio para o ano de 2014. Portanto da parte da Assembleia sera efetuado 

urn registo de tudo o que se passar nas sessoes, as quais irao refletir a opinHio de toda a 

gente." --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Mesa da Assembleia Municipal iniciou de imediato as suas fun~oes. ---------------
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-----Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessAo da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------------

0 Presidente -------------------------------------------------------
A 18

• Secretaria ------------------------------------------------------
0 2°. Secretario ------------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 


