
Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Proposta de II Realiza~ao de lniciativas desportivas no ambito do 

Municipio" 

Tendo em conta os prindpios que devem nortear o desenvolvimento das polfticas desportivas 

dos Munidpios e continuando atentos as dinamicas desportivas do Concelho, entendemos ser 

oportuno lan<;:ar um desafio que permita, porum !ado, mobilizar os cidadaos para uma maior e 

mais abrangente pratica desportiva e, por outro, a rentabiliza<;:ao das instala<;:oes desportivas 

descobertas ou cobertas que tem sido construfdas nos ultimos anos. Referimo-nos aos 

polidesportivos espalhados pelas varias freguesias do nosso Concelho e que podem servir para 

um projecto entre freguesias, capaz de envolver grupos de cidadaos nas faixas etarias mais 

avan<;:adas. 

A total ausencia de pratica desportiva entre freguesias, por um !ado, e o sa lutar 

relacionamento entre todos aqueles que valorizam estas praticas, por outro, levam-nos a 

propor a cria<;:ao do I Torneio lnter-Freguesias do Concelho de Ponte de Lima na modalidade de 

Futebol de 5 (cineoL evento que se pretende seja dinamizador da actividade desportiva regular 

e de salutar convfvio entre cidadaos e respectivas colectividades participantes. 

Os pressupostos que nos levam a apresentar tal proposta sao: 

lQ- Rentabilizar os espa<;:os polidesportivos descobertos (Na quase totalidade votados ao 

abandono, e em muitos casos muito degradados). 

2Q- Aproveito dos muitos recintos polidesportivos cobertos aos quais nao tem sido dado 
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-------aproveitamento e que os justifique. 

3Q-Dinamizar num perfodo de ferias, uma actividade, que promova o convfvio entre as nossas 

gentes, as quais podemos juntar os nossos emigrantes e eventualmente turistas. 

4Q- Mobilizar clubes e associa<;:oes da modalidade, que nas suas actividades ordinarias tem 

demonstrado grande capacidade organizativa. 

SQ- Ocupar, ainda que sazonalmente, os muitos tecnicos desportivos que infelizmente se 

encontram numa situa<;:ao desocupa<;:ao, e que aqui terao uma oportunidade de demonstrar as 

competencias adquiridas na sua forma<;:ao. 

Esta nossa iniciativa tem como ideia sugerir que o municipio atraves do departamento 

competente erie, divulgue e dinamize este evento, que podera ter como perfodo de realiza<;:ao 

os meses de Julho e Agosto, perfodo de ferias de muitos cidadaos limianos emigrados ou 

imigrados proporcionando-lhes um sao convfvio com os seus conterraneos. 



Assim os eleitos da CDU apresentam nesta sessao ordinaria da assembleia municipal a 

seguinte: 

PROPOSTA 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 28 de Junho de 2013 delibera: 

Que seja criado o I Torneio lnter-Freguesias do Concelho de Ponte de Lima na 

modalidade de Futebol de 5 (cinco). 

Delibera ainda: 

Que os servifOS de secretariado desta assembleia municipal; Remetam a presente 

deliberafiiO a Camara Municipal para no ambito da organiZOfQO e funcionamento dos seus 

servifOS e no da gestiio corrente, dar procedimento ao artigo 64!:?. - Competencias, alinea b) 

Executor e velar pelo cumprimento das deliberafoes da assembleia municipal {Lei 169/99, de 

18 de Setembro). 

Os Eleitos da CDU- Coliga~ao Democratica Unitaria 


