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EDITAL 

__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: -----
-- FAZ PUBLICO QUE, sob proposta da Camara Municipal de 26 de 

fevereiro e 20 de abril de 2018, a Assembleia Municipal, em sessao ordinaria 

realizada no dia 28 de abril e a segunda no dia 4 de maio de 2018, aprovou as 

altera9oes ao Protocolo de Coopera9ao para a atribui9ao de Premio A. de 

Almeida Fernandes - Aprova9ao das Altera9oes a Minuta de Protocolo e ao 

Regulamento, as quais se encontram em anexo ao presente edital como sua 

parte integrante. ---------------- -----

--Mais torna publico que as referidas altera90es entrarao em vigor no dia 

util seguinte ao da publica9ao do presente edital. __________ _ 

___ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares do estilo. --------------

--- Pa9os do Concelho de Ponte de Lima, 14 de maio de 2018. ___ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

: 
> -Eng.0 Victor Mendes 
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s. R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

C6DIGO POSTAL 4990·062 

CERTIDAO 

·····DR. JOAO EVANGELISTA DAROCHA BRITO MIMOSO DE MORAIS, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA, CERTIFICO: ------··--···-··---------------------------

-----Que na Sessao Ordinaria do mes de abril da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, cuja 

primeira reuniao teve Iugar dia vinte e oito de abril de dois mil e dezoito, e a segunda, dia quatro 

de maio de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto 3. da alinea k) da Ordem de Trabalhos: "Discussao e votat;ao da proposta de 

"Protocolo de Coopera~ao para a atribui~ao do Premio A. de Almeida Fernandes -

Aprova~ao das a ltera~oes a minuta do Protocolo e ao Regulamento". -----------------------------

------ Sujeita a proposta a votat;ao foi aprovada por maioria, com cinquenta e oito votos a favor e 

qua tro a bs ten t;oes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por ser verdade e me ter sido pedida passo a presente Certidao que assino e autentico com 

selo branco em uso nesta Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------

------------------------ Pat;os do Concelho de Ponte de Lima, 10 de maio de 2018. ------------------------
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MUNIC JF'IO PONTE 8 L!A 

DELIBERA~AO 

_4.13- PROTOCOLO DE COOPERA~AO PARA ATRIBUI~AO DO PREMIO DE A. DE 

ALMEIDA FERNANDES - Aprova~ao das altera~oes a minuta do protocolo e ao 

regulamento. A Camara Municipal deliberou por unanimidade remeter as altera~oes a 
min uta do protocolo e ao regulamento aprovadas na reuniao da Camara Municipal de 

26 de fevereiro de 2018, a aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal. __ _ 

Reuniao de Camara Municipal de 20 de abril de 2018, 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia Velho/Dra. 
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~ MUNICIPIO PONTE E> L!A 
f£RRA R I CA 0/\ HUMANIDADC DELIBERA~AO 

4.8 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO PARA A ATRIBUI<;AO DO PREMIO A. DE 

ALMEIDA FERNANDES ENTRE 0 MUNtdPIO DE PONTE DE LIMA E 0 MUNtdPtO DE 

VISEU - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

protocolo de coopera~ao. 

Reuniao de Camara Municipal de 26 de fevereiro de 2018. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

~· .. vt \L:, 
Sofia Velho/Dra. 
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PREMIO A. de ALMEIDA FERNANDES 
HISTORIA MEDlEY AL PORTUGUESA 

REGULAMENTO 

Instituicilo do Premio 

Artigo 1.0 

0 Municipio de Ponte de Lima e o Municipio de Viseu organizam o 'Pr6mio A. de 
Almeida Fernandes', destinado a reconhecer e incentivar estudos de investiga~ao em 
Hist6ria Medieval Portuguesa. 

Artigo 2.0 

Com a continuidade do Pr6mio, o Municipio de Ponte de Lima e o Municipio de Viseu 
pretendem homenagear Armando de Almeida Fernandes (n. Britiande, Lamego, 1917-
m, Tarouca, 2002), investigador e autor de uma notavel obra hist6rica, que se deseja 
sirva de estimulo e exemplo a vindouros, e incentive o estudo das areas a que dedicou a 
sua vida. 

Attigo 3.0 

Ao Pr6mio 'A. de Almeida Fernandes - Hist6ria Medieval Portuguesa' 6 dada 
continuidade pelos dais Municfpios, atraves do protocolo estabelecido entre ambos, por 
um perfodo de quatro anos (2018 e 2021) com a possibilidade de ser renovado, se assim 
for da vontade e possibilidade das Edilidades. 

Objeto do Premio 

Artigo 4.0 

I. 0 Premio e anual e destina-se a galardoar estudos da Hist6ria Medieval 
Portuguesa (do sec. Vlll ao sec. XIV). 

2. 0 montante do Premio e de € 2 500,00 (do is mile quinhentos euros). 
3. 0 Premio e atribufdo ao autor ou aos autores dos trabalhos. 
4. 0 Pr6mio e ainda constituido por urn galardao e urn diploma certificado pelo 

JUri e pelos Municfpios. 0 galardi:'io eo diploma destinam-se ao autor ou autores 



"' 

e ao editor, quando se refira a obras ja publicadas nos dois anos antcriores a 
abettura do concurso. 

5. 0 PrCmio 6 atribufdo anualmente: 
a) A trabalhos editados nos do is anos anteriores- obras publicadas. 
b) A originais n1io publicados. 

Artigo 5.0 

1. 0 PrCmio 6 atribufdo, rotativamente, em cerim6nia pltblica, em Ponte de Lima e 
em Viseu, ou em local a considerar, sempre que autorizado pelo respetivo 
Municipio organizador. 

2. A cerim6nia de entrega do Pr6mio realizar-se-a, prefcrencialmente, a 26 de 
Novembro- data do nascimento de Armando de Almeida Fernandes- ou em dia 
anterior ou posterior, prOximo daquela data. 

Do JUri 

Artigo 6.0 

\. A apreciayao dos estudos apresentados a concurso e feita porum Jltri. 
2. 0 Jltri e constituido por tres individualidades de reconhecida competencia na 

area da investigayao que farao a apreciayao das obras concorrentes. 
3. 0 J(tri sera proposto pela Comissao Executiva do PrCmio de cada Municipio, no 

ano que \he couber a organizayao, a respetiva Camara Municipal para 
aprovayao, e dele pode fazer parte, scm direito a voto, o Secret<irio-Geral do 
PrCmio. 

4. As decisOes do Jltri sao tomadas por maioria. 
5. 0 JUri pode, excecionalmente, atribuir ex aequo o Pr6mio, se devidamente 

fundamentado, por razOes de paridade cientifica. 
6. 0 J{tri pode, se o entender e se houver estudos a concurso que tal justifiquem, 

atribuir duas MenyOes Honrosas, sem direito a prCmio monet<irio nem galard1io, 
mas com direito a diploma. 

7. 0 Jltri nao e obrigado a atribuir o Pr6mio nem as MenyOes Honrosas se conchtir 
que os trabalhos a concurso nao os merecem, par n1io apresentarem qualidade 
cientifica. 

8. Nada obsta a que o Jltri, atribuindo au n1io o PrCmio, nilo possa, se assim 
entender, atribuir uma ou as duas MenyOes Honrosas. 

9. 0 Jl1ri deliberara ate 31 de outubro e seni lavrada ata que registara, 
obrigatoriamente, os fundamentas da sua decisao. 

I 0. A ata sera !ida pelo Secret<irio-Geral do PrCmio e, depois de aprovada, sera 
assinada por todos. 



11. Das decisOes do JUri nao haven\ recurso. 

Do Concurso 

Artigo 7.0 

I. 0 concurso processa·se por candidatura a enviar para as ComissOes Exec uti vas 
dos Municipios protocolados. 

2. As obras a concurso podern resultar de urn trabalho de urn s6 au tor ou de varios 
autores, de cuja parceria resultem as rnesmas. 

3. Os estudos apresentados a concurso deverao ter o descnvolvimento e a extensao 
necessaries a plena prossecuyao e compreensao dos assuntos investigados. 

4. Os autores e os editores, conforme anos impares ou pares, respetivamente, 
deverao enviar a Comissao Executiva competente sete exemplares da obra 
concorrente, ate 31 de julho do ano a que diz respeito o concurso. 

5. Podem apresentar·se a concurso obras de autores e editores de qualquer 
nacionalidade desde que sejam acompanhadas da versao em Lingua Portuguesa 
ou Lingua Castelhana. 

Das Obras a Concurso 

Artigo 8.0 

1. Se os Municipios protocolados, depois de ouvido o Jl1ri, considerarem ser 
importante a publicayao de originais ineditos, os Direitos de Autor das duas 
primciras ediyOes sao propriedade dos Municfpios. 

2. Os exemplares das obras publicadas enviadas para Concurso serao pertenya dos 
Municipios, da Comissao Executiva e dos elementos do Jl1ri. 

Da Comissao Executiva 

Artigo 9.0 

I. A Comissao Executiva e nomeada por cada urn dos Municipios, de acordo com 
os respetivos anos de responsabiliza98.0 da organizaylio do concurso, sendo 
constituida par trCs membros, nomeados pela correspondentc Camara 
Municipal, em reunilio dos competentes Executives, de acordo com a chiusula 6a 
do Protocolo. 

2. Urn dos seus membros, de acordo com a nomea98.0 prevista no nl1mero anterior, 
assume as funy6es de Secret<irio·Geral do Premia 'A. de Almeida Fernandes', 
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3. E da compctencia da Comissao Executiva: 
a) Propor a Camara Municipal respetiva a nomea~ao do JL1ri, depois de 

ouvido urn representante da familia de A. de Almeida Fernandes; 
b) Proceder a divulga~i.'io do Premia; 
c) Executar as tarefas de apoio e secrctariado do JL1ri; 
d) Comunicar ao Jl1ri as delibera96es da Comissao Executiva e convocar, 

com o compctente acordo, datas e locais das reuni5es para decisao final; 
e) Proceder e executar as tarefas de apoio e divulga98:0 do Premia, e outros 

assuntos que ocorram; 
f) Informar os candidatos/editores vencedores. 

Dos Casas Omissos 

Artigo 10.0 

I. Os casas omissos ou de interpretar;i.'io deste Regulamento serao resolvidos pela 
Comissao Executiva do Premia 'A. de Almeida Fernandes'. 

2. Nos casas omissos que possam envolver quest6es de ordem cientifica, a 
Comissao Executiva solicitani os pareccres ao Jltri nomeado. 

Sedes das ComissOes Executiva 

As Comiss6es Executivas tern as suas sedes, de acordo com a responsabilidade de 
organiza~ao do concurso, respctivamente, nos Municipios de Ponte de Lima e de Viseu, 
a saber: 

I. Comissao Executiva do Premia A. de Almeida Fernandes 
Arquivo Municipal de Ponte de Lima 
Largo Dr. AntOnio de Magalhacs 
4990-062 PONTE DE LIMA 

2. Comissao Executiva do Premia A. de Almeida Fernandes 
Biblioteca Municipal Dom Miguel da Silva 
Rua Aquilino Ribeiro, n°.10 
3500- 288 Viseu 



PROTOCOLO DE COOPERAGAO PARA A ATRIBUI9Ao DO PREMIO A. de ALMEIDA FERNANDES 

(Hist6ria Medieval Portuguesa) 

Considerando a importancia alcan9ada pelo Premia A. de Almeida Fernandes desde o seu primeiro ana de 

realizaQ8o em 2004 e o l§xito atingido nas edig6es posteriores, contando sempre com urn consideravel 

nUmero de concorrentes que apresentaram trabalhos de grande qualidade no que respeita a Hist6ria 

Medieval Portuguesa; 

Considerando o prestlgio do Premia A. de Almeida Fernandes, reconhecido em distintas lnstituiy6es 

acad9micas, nomeadamente na Academia Portuguesa da Hist6ria, sendo destacado pelas palavras da 

sua Presidents, Prof.a Doutora Manuela Mendonya, "o apelo que faz a investigayao dos jovens 

historiadores, contribuindo inequivocamente para a motivayao no respetivo trabalho e para o 

aprofundamento de tantas zonas de sombra que a ciencia hist6rica ainda cabe iluminar"; 

Considerando a vasta obra publicada por A. de Almeida Fernandes (1917·2002), insigne Historiador, 

diretamente ligada a Hist6ria Medieval Portuguesa e aos contributes que legou para um profunda 

conhecimento da Hist6ria Medieval de varies Municipios Portugueses, nomeadamente Ponte de Lima e 

Viseu, que se deseja sirvam de exemplo e incentivo aos vindouros, bern como a evidenciar as distintas 

areas de estudo a que dedicou a sua vida; 

ENTRE 

Victor Manuel Alves Mendes, com domicilio necessaria nos Pacos do Concelho, em Ponte de Lima, na 

qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, em representa9io do Municipio de 

Ponte de Lima, pessoa coleliva de direito publico n." 506 811 913, e Antonio Joaquim Almeida 

Henriques, com domicilio necessaria nos PaQos do Concelho, em V1seu, na qualidade de Presidente da 

Camara Municipal de Viseu, em representa9io do Municipio de Viseu, pessoa coletiva de direito publico 

n." 506 697 320 e celebrado o presente Protocolo, o qual se regera pelas seguintes clausulas: 

Clausula 1' 

Objeto 

0 Premia A. de Almeida Fernandes deslina-se a galardoar estudos da Hist6ria Medieval 

Portuguesa (do sec. VIII ao sec. XIV). 
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Clilusula 2a 

Financiamento 

Os Municipios de Ponte de Lima e de Viseu, respetivamente, comprometem-se a patrocinar 

intervaladamente o encargo do Pr8mio pecuniario a atribuir em cada ano, no valor de €2.500,00 {dais mile 

quinhentos euros). 

Clausula 3' 

Responsabilidades 

Os Municipios comprometem-se a abrir anualmente concurso para a atribuiyao do Pr8mio, bern 

como a publicitar o respetivo concurso. 

Os Municipios assumem todos os compromissos relatives a comunicayao e divulgayao do Pr8mio, 

nomeadamente design, criayao e impressao de cartazes e de folhetos divulgativos, despesas com 

comunicayOes, divulgayao por meios eletr6nicos e outros lidos por pertinentes. 

Os procedimentos necessaries ficarao, alternadamente, a cargo de cada urn dos Municipios. 

Outras eventuais despesas para al9m do valor do Pr8mio e das relativas a divulgayao previstas na 

presente Clausula nao serao da responsabilidade dos Municlpios, 

Clilusula 4a 

Validade do Acordo 

0 presente Acordo e valido porum periodo de 4 (qualro) anos, de 2018 inclusive ate ao final do 

atual mandata autarquico- 202t 

Clilusula sa 
Disposi~Oes Diversas 

Calendario e Regulamento 

1. A abertura do concurso para atribuiyao do Pr9mio e anunciada anualmente durante o mes de maio 

nos sitios Web dos Municipios, sem prejuizo da sua divulga9ao com recurso a outros meios de 

comunica98.0, nomeadamente os previstos na Clausula 3a. 

2. Todos os procedimentos relacionados com a tramitayao das varias fases do Pr9mio serao alva de 

urn Regulamento a aprovar pelas Camaras Municipais de Ponte de Lima e de Viseu. 

Clausula 6' 

Comissao Executiva 



Cada urn dos Municlpios devera nomear uma Comissao Executiva, em reuniao da respetiva 

Camara Municipal, composta por tres membros, dos quais urn assumira as funy6es de 

Secretario-Geral do Premio. 

Cabe a cada uma das Comiss6es Executivas, nos anos em que a organizayao couber ao seu 

Municipio, realizar Iadas a tarefas de implementayao do Premia, nomeadamente: 

1. Proceder a divulgaQaO do Premio; 

2. Executar as tarefas de apoio e secretariado do JUri; 

3. Propor a Camara Municipal respetiva a nomeayao do JUri, depois de ouvido urn 

representante da Familia de A. de Almeida Fernandes. 

Clausula 7a 

Cases Omissos 

T ados os casas omissos no presente Protocolo sao submetidos a apreciayao dos respetivos 

Presidentes outorgantes. 

Assim o outorgam e reciprocamente acordam. 

29 de janeiro de 2018 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 0 Presidente da Camara Municipal de Viseu, 

Victor Manuel Alves Mendes AntOnio Joaquim Almeida Henriques 


