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EDITAL 

_ Eng.0 Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PUBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56° do Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, com as altera{:6es 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reuniao da Camara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 02 de julho de 2018 e aprovada em 30 de julho de 

2018. __________________________________________ __ 

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vao ser afixado nos lugares de estilo e no site do Municipio de Ponte de 

Lima, www.cm-pontedelima.pt. ___ ___ ____ ___ _ _ _ _ 

Ponte de Lima, 30 de julho de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng. 0
) 
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02 de julho de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunilio: 02 de julho de 2018 

Local da Reunilio: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng!:! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr!:! Ana Maria Martins Machado 

Eng!:? Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr.!:! Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnicio da Reunllio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas 

Secretario: Tecnica Superior: Dr.g Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colabora~lio Tecnica: Mg Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.376.356,57 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PER[ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ Usou da palavra o Sr. Presidente da Camara Municipal para proper um voto de 

felicita~Oes a Alberto Amaral, atleta do Clube BATOTAS, que se sagrou campeao no 

Campeonato Nacional de Estrada. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o voto proposto, devendo ser dado conhecimento. --------------

_lnterven~Qo dos Vereadores: --------------------

-- Seguiu-se a interven~ao do Sr. Vereador Dr. Abel Baptista para apresenta~ao de dais 

votes de Louver, a saber: Ao jovem limiano Joao Pedro Pereira Amorim, que venceu no 

passado dia 27 de junho o premia "Airbus /novation Prize", integrado na equipa SpaceWay, 

conforme documento nUmero um que se anexa a presente ata e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma; Aos atletas de canoagem que se tornaram campe5es nacionais: 

Joao Castro da Silva (K1 jUnior), leonardo Braga Vicente (C1 JUnior e C2 jUnior), Beatriz 

Lamas (C1 JUnior Feminina), Nuno Helder Pinto lopes de Barros (C1 Senior), Joana Maria 

Marinho de Sousa (K1 Senior Feminina e K2 SE!nior Feminina), Rodrigo Manuel Martins 

Amaral (C2 JUnior), Rui Duarte Cristina Lacerda (C2 Senior), Ricardo Andre Rodrigues Coelho 

(C2 senior), Rita Martins Fernandes (K2 senior Feminina),conforme documento nUmero dais 

que se anexa a presente ata e se considera parte integrante da mesma. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto, devendo ser dado conhecimento. __ 

__ Continuou no usa da palavra o Sr. Vereador Dr. Abel Baptista para dar nota de que a 

propriet<3ria de uma casa que se situa perto dos Pa~os do Concelho, tera inten~ao de a 

vender; considerando a sua localiza~ao, designadamente para eventual instala~ao de 

servi~os municipals, entende que seria pertinente o Municipio abordar a proprietaria para 

tamar conhecimento das condi~Oes de venda. ---------------

--0 Sr. Presidente da C3mara prestou as esclarecimentos tidos par convenientes. 

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~Oes 

acerca dos assuntos dela constantes .. ___________________ _ 

_ (01) APROVA~AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nUmero 2, do artigo 579, da Lei n5! 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuizo da sua previa aprova~ao sob a forma de min uta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou par unanimidade aprovar a ata da 

reuniao realizada em 15 de junho de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Prcsidcnte e pela Secretilria. ----------------------

_(02) OBRAS PUBLICAS __________________ _ 
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_2.1 - EMPREITADA DE "CONSTRU~AO E CONSERVA~AO DE PASSEIOS E OUTROS 

ESPAc;os PUBLICOS - REQUALIFICA~AO DO LARGO DO TERREIRO- GANDRA11
- Trabalhos 

a mais e a menos. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas 

abstenc;oes dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar os 

traba lhos a menos no valor de 3.319,95€ (tres mil trezentos e dezanove euros e noventa e 

cinco centimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, bern como os trabalhos a mais no 

valor de 23.228,52 euros, (vinte e tres mil duzentos e vinte e oito euros e cinquenta e dois 

centimosL acrescido de IVA a taxa legal em vigor, para efeitos de adjudicac;ao e contratac;ao, 

considerando a informac;ao prestada pelo Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento. __ 

_ 2.2- EMPREITADA DE "BENEFICIAc;AO DA EB 2.3 DE FREIXO" - Trabalhos a mais. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas abstenc;oes dos 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.i! Maria Joao Sousa, aprovar os trabalhos a mais 

no valor de 24.104,98 euros, (vinte e quatro mil cento e quatro euros e noventa e oito 

centimosL acrescido de IVA a taxa legal em vigor, para efe itos de adjudicac;ao e contratar;ao, 

considerando a informar;ao prestada pelo Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento. __ 

_ 2.3- EMPREITADA DE " REQUALIFICAc;AO DA ENVOLVENTE A ESCOlA SECUNDARIA"

Aprova~ao da retifica~ao do descritivo do articulado. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 20 de junho de 

2018, nos termos e para os efeitos do disposto no n23 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 

75/ 13 de 12 de setembro, de aprovar;ao da retificar;ao do descritivo do articulado. __ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_ 3.1 - FREGUESIA DE ARCOZElO - Comparticipa~ao financeira destinada a obra de 

"Pavimenta~ao da Estrada do Pedrogao". A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipar;ao financeira de 157.410,00 euros (cento e cinquenta e sete mil 

quatrocentos e dez eurosL a Junta de Freguesia de Arcozelo, para as obras de 

" Pavimentar;ao da Estrada do Pedrogao", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante 

informac;ao da aprovar;ao dos trabalhos pelos servir;os tecnicos deste Municipio. 

_ 3.2 - FREGUESIA DE CABRA~AO E MOREIRA DO LIMA - Comparticipa~ao financeira 

destinada a obra de "Pavimenta~ao da Rua do linhar-Felgueiras". A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipar;ao financeira de 31.800,00 euros 

(trinta e um mil e oitocentos euros), a Junta de Freguesia de Cabrac;ao e Moreira do Lima, 

para as obras de "Pavimentac;ao da Rua do Linhar-Felgueiras", a transferir ap6s a conclusao 
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da obra, mediante informac;ao da aprovac;ao dos trabalhos pelos servi<;os tecnicos deste 

Municipio.-----------------------------

_3.3 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA • Compartlclpa~ao financeira destinada a 
obra de 11Constru~ao de muro de suporte na Travessa da Costa". A camara Municipal 

deliberou par unanimidade atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao 

montante maximo de 1.929,20 euros (mil novecentos e vinte e nove euros e vinte centimos), 

a Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada, para as obras de "Construc;ao de muro de 

suporte na Travessa da Costa", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informac;ao 

da aprovac;ao dos trabalhos pelos servh;os tecnicos deste Municipio. -------

_3.4 - FREGUESIA DE NAVI6 E VITORINO DOS PIAES - Compartlcipa~ao financeira 

destinada a obra de 11Beneficla<;ilio da Rua de Carreiras". A C§mara Municipal deliberou par 

unanimldade atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

23.211,99 euros (vinte e tres mil duzentos e onze euros e noventa e nove centimos), a Junta 

de Freguesia de Navi6 e Vitorino dos Pi.3es, para as obras de "Beneficiac;ao da Rua de 

Carreiras", a transferir ap6s a condusao da obra, mediante informac;ao da aprovac;ao dos 

trabalhos pelos servic;os tecnicos deste Municipio. --------------

_3.5- FREGUESIA DE REBORD0ES SOUTO· Comparticipa~ao financeira destlnada a obra 

de 11Constru~i:io de muro de suporte na Rua das Carvalhelras". A C§mara Municipal 

dellberou par unanlmidade atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao 

montante maximo de 742,00 euros (setecentos e quarenta e dais euros), a Junta de 

Freguesia de Rebord5es Souto, para as obras de "Constrw;ao de muro de suporte na Rua das 

Carvalheiras", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informac;ao da aprovac;ao dos 

trabalhos pelos servi<;os tecnicos deste Munidpio. --------------

_3.6 - FREGUESIA DA SEARA - Atribui~ao de subsidio destinado a participa~ao nas 

Marchas de sao Joao. A camara Municipal deliberou par unanlmldade atribuir urn subsfdio 

no montante total de 2.00,00 euros (dais mil euros), a Freguesia da Seara, divididos da 

seguinte forma: 1.500,00 euros destinados a apolar a participac;ao e 500,00 euros destin ados 

a apolar a organizac;ao das Marchas de sao Joao. --------------

_3.7- FREGUESIA DE FONTAO- Sollcita cedencia de um palco para os dias 11 e 12 de 

agosto. A C§mara Municipal dellberou par unanimidade autorizar a cedencia do palco a 
Freguesia de Fontao nos dias 11 e 12 de agosto, para a realiza<;ao das comemorac;Oes do dia 

da Freguesia. ----------------------------
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_ 3.8- FREGUESIA DE ARDEGAO, FREIXO E MATO - Solicita cedencia de um palco para os 

dias 14 a 20 de agosto. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedencia do palco a Freguesia de Ardegao, Freixo e Mato entre os dias 14 e 20 de agosto, 

para a rea liza~ao das festividades em honra do Sr. da Saude e Sr. da Fortuna. _ ___ _ 

_ {04) ASSUNTOS DIVERSOS ------------------

_ 4.1 - CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO " WRC RALLY DE PORTUGAL 

2018"- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, um 

voto cont ra do Senhor Vereador Dr. Abe l Baptista e a absten~ao da Senhora Vereadora Dr.i! 

Maria Joao Sousa, aprovar o Cont rato de Desenvolvimento Desportivo "WRC Rally de 

Portugal 2018". 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou declara~ao de voto, que se 

anexa a presenta ata, como documento numero tres e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. 

_ 4.2 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIA~AO 

DESPORTIVA "OS LIMIANOS"- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima e a Associa~ao Desportiva "Os 

Limianos". 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou declara~ao de voto, que se 

anexa a presenta ata, como documento numero quatro e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. 

_ 4.3 • XXIII FEIRA DO LIVRO DE PONTE DE LIMA - Presente uma informa~ao da 

Coordenadora da Biblioteca Municipal para a venda de publica~oes municipals na "Feira 

do Livro" com 20% de desconto, a realizar entre 19 a 22 de julho. A Camara Municipa l 

deliberou por unanimidade autorizar a venda de publica~oes municipais com 20% de 

desconto na "Feira do Livro" que ira decorrer entre os dias 19 e 22 de julho no Pavilhao da 

Expolima. 

_ 4.4 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia da 

Sri! Maria da Concel~iio da Silva Morais, sit a na Rua de S. Mamede de Area n2 29, na 

freguesia de Area e Ponte de Lima, tendo como entidade intermediaria o " Centro Social e 

Paroquial de Ponte de Lima". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa~ao financeira ate ao montante maximo de 4.940,14 euros, de acordo com a 

informa~ao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para o "Centro Social e 

Paroquial de Ponte de lima", ent idade intermediaria, mediante informa~ao dos servi~os 

tecnicos deste Municfpio, aprovando a sua execu~ao. --------------
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_4.5 • PONTE AMIGA • Presente o processo relativo as obras a reallzar na resldencia do 

Sr. Armindo da Rocha Rodrigues Alves, slta na Rua da Costa n2 473, na freguesla da 

Correlha, tendo como entidade Jntermediaria o "Centro Social e Paroquial da Correlh5". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~ao financeira ate 

ao montante maximo de 4.602,05 euros, de acordo com a informa~ao t€cnica, a transferir 

ap6s a conclusao dos trabalhos, para o "Centro Social e Paroquial da Correlh3", entidade 

intermediaria, mediante informa~ao dos servi~os t€cnicos deste Municipio, aprovando a sua 

execu~ao. ----------------------------------------------------------
_4.6 -TERRA REABILITAR - Presente uma informas;ao do Gabinete Terra respeltante a 

candldatura apresentada pelo Sr. Jorge Magalh3es Rocha, relativa ao im6vellocalizado na 

rua Cardeal Saraiva n2s 28, 30 e 32, freguesia de Area e Ponte de Lima. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a candidatura ao programa Terra Reabilitar 

apresentada pelo Sr. Jorge Magalh3es Rocha, relativa ao im6vel localizado na rua Cardeal 

Saraiva n2s 28, 30 e 32, freguesia de Area e Ponte de Lima. -----------------------

_4.7 - A ASSOCIA~AO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA AAPEL - Solicita 

autoriza~ao para visita ao Festival International de jardins no dia 11 de julho. A Clmara 

Municipal dellberou par unanlmidade autorizar .3 AAPEL- Associa~ao dos Amigos da Pessoa 

Especial Limiana, a visita gratuita do Festival International de jardins no dia 11 de julho. Os 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.€! Maria Jo3o Sousa nao participaram na 

discuss'ao e votat;3o deste ponto, parse terem declarado impedidos. --------------

_4.8- SANTA CASA DA MISERIC6RDIA DE PONTE DE LIMA- Solicita autoriza~ao para 

visita ao Festival international de jardins, Piscinas Oescobertas, Museu do Brinquedo, 

Centro de lnterpreta~ao da Hist6ria de Ponte de lima e Atlvldades nas Lagoas e Quinta de 

Pentieiros. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Santa Casa da 

Miseric6rdia de Ponte de Lima a utilizar os seguintes equipamentos municipals, a tftulo 

gratuito: Piscinas do Festival de Jardins de 02 a 13 de julho, durante o perfodo da manh3; 

Visita ao Museu do Brinquedo, dia 04 de julho as 14:30; Visita ao Festival de Jardins, dia 11 

de julho as 14:30h; Centro de lnterpretat;3o da Hist6ria de Ponte de Lima, dia 18 de julho as 

14:30; Atividades no Centro de lnterpretat;3o das Lagoas, dia 25 as 14:30h; Atividades na 

Quinta de Penteeiros (Piquenique) durante todo a dia 08 de agosto, com infcio a partir das 

lOh. Mais deliberou por unanlmidade indefer'ir o pedido de utilizat;ao da piscina da Quinta 

de Penteeiros no dia 8 de agosto de 2018. 
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_4.9- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS- AGRUPAMENTO 1379- CORRELHA- Ratifica~ao 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara de 22 de junho, de autoriza~ao de 

visita ao festivallnternacional de jardins no dia 23 de junho. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 22 de junho 

de 2018, nos termos e para os efeitos do disposto no n23 do artigo 352 do Anexo Ida Lei n.2 

75/13 de 12 de setembro, de autoriza~ao da visita a tftulo gratuito, pelo Corpo Nacional de 

Escutas - Agrupamento 1379 - Correlha, ao festival lnternacional de jardins no dia 23 de 

junho. ---------------------------------------------------------

_4.10 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS- Cedencia do Audit6rio Rio Lima 

para o dla 03 de agosto. A Camara Municipal dellberou por unanimidade autorizar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima ao Centro Paroquial e Social de Fornelos, no dia 3 de agosto. 

_4.11 - CENTRO ESCOLAR DO TROVELA - Solicita autoriza~ao para realizar atividades 

nas Piscinas Municipals com as crian~as que frequentam a Escola Basica do Trovela nos 

dias 29 de junho, 06, 13 e 20 de julho. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a utiliza~ao das Piscinas Municipais pelo Centro Escolar do Trovela, a tftulo 

gratuito, nos dias 29 de junho, 6 e 13 de julho. Mais del iberou por unanimidade indeferir o 

pedido de utiliza~ao das Piscinas Municipais no dia 20 de julho. ------------------

_4.12- ASSOCIA~AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DA RIBEIRA- Solicita autoriza~ao 

para utilizar o tanque das Piscinas Municipals nos dias 03, 10, 17 e 24 de julho, entre as 

10:00 e as 11:00 horas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

utiliza~ao do tanque das Piscinas Municipais pela Associa~ao de Pais do Centro Educativo da 

Ribeira, a tftulo gratuito, nos dias 03, 10, 18 e 25 de julho, entre as 10:00 e as 11:00 horas. 

Mais deliberou por unanimidade indeferir o pedido de utiliza~ao do tanque das Piscinas 

Municipais nos dias 17 e 24 de julho. 

_4.13 - ASSOCIA~AO DESPORTIVA "OS LIMIANOS"- SEC~AO H6QUEI EM PATINS

Solicita autoriza~ao para utilizar o Pavilhao Municipal entre os dias 25 a 29 de junho e 02 a 

06 de julho. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utiliza~ao do 

Pavilhao Municipal pela Associa~ao Desportiva "Os Limianos" - Sec~ao H6quei em Patins, a 

titulo gratuito, entre os dias 25 e 29 de junho e 02 e 06 de julho. ----------

_4.14- ELITE TRAINING - Soliclta aluguer do Pavilhao da Expolima entre os dias 13 e 21 

de outubro para a realiza~ao de um evento "Meeting lnternacional de Alta Performance 

em treinamento - Europe". A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedencia do Pavilhao da Expolima entre os dias 13 e 21 de outubro a Elite Training, para 
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realiza~ao do evento "Meeting lnternacional de Alta Performance em treinamento -

Europe". Mais deliberou par unanimidade aplicar a tarifa de 200,00 € dia pela ced€!ncia, o 

que perfaz um total de 1.800,00€, valor que devera ser liquid ado antes da realiza~ao do 

evento, situa~ao que sera verificada no dia do evento com a apresenta~ao do comprovativo 

do pagamento emitido pelo Municipio ao responsilvel pela abertura do acesso a Expolima, 

ficando desde jil advertido que sem o comprovativo do pagamento nao sera permitido o 

acesso e utiliza~ao autorizada. Mais deliberou por unanimidade que finda a utiliza~ao do 

espa~o, devera entregar o mesmo limpo e no exato estado em que o recebeu, situa~ao que 

sera verificada pelos servi!;os do Municipio. ----------------

_4.15 - CONFRARIA GASTRON6MICA DO SARRABULHO - Ratilica~ao do despacho 

praferido pelo Sr. Presidente a 16 de junho de autorlzac~o de ced€!ncia do espaco 11Ciara 

Penha" para o dia 26 de junho. A Camara Municipal deliberou par unanimidade ratificar o 

despacho praferido pela Sr. Presidente da Camara a 16 de junho de 2018, nos termas e para 

os efeitos do disposto no nQ3 do artigo 3SQ do Anexo I da lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, 

de ced€!ncia do espaco "Clara Penha", no dia 26 de junho, a Confraria Gastron6mica do 

Sarrabulho. --------------------------

_4.16 - GRUPO ETNO·FOLCL6RICO DE REFOIOS DO LIMA - Solicita a cedencia de um 

palco para a dia 04 de agosto. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

ced€!ncia do palco ao Grupe Etno-Folcl6rico de Refoios do lima, no dia 4 de agosto. __ _ 

_ 4.17 -IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS NEVES- solicita a cedencia de um palco para 

os dias 24 a 26 de agosto. A camara Municipal dellberou por unanimidade autorizar a 

ced€!ncia do palco a lrmandade Nessa Senhora das Neves, entre os dias 24 a 26 de agosto. _ 

_ 4.18- ASSOCIA~AO CULTURAL E RECREATIVA JOGOS E EVENTOS TRADICIONAIS DE 

SANTA COMBA- Solicita a cedencia de um palco para os dias 24 e 25 de agosto. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a ced€!ncia do palco a Associa~ao Cultural e 

Recreativa Jogos e Eventos Tradicionais de Santa Co mba, nos dias 24 e 25 de agosto. __ _ 

_ 4.19 · ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL- Presente urn requerimento em nome de AntOnio Jose Reis Alveos, a requerer 

o alargamento do horilrio de funcionamento do estabelecimento Rio Neiva Caf€/Bar, sito na 

Av. de Sandiaes nQ 520, Associa~§o de Freguesias do Vale do Neiva, ate as 04:00 horas todos 

os dias dos meses de julho, agosto e setembro e nos flns-de-semana incluindo domingos e 

vCsperas de feriado no mes novembro e todos os dias do mes de dezembro. A Camara 

Municipal deliberau par unanimidade autorizar o alargamento do horilrio de 
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funcionamento do estabelecimento Rio Neiva Cafe/Bar, sito na Av. de Sandiaes nQ 520, 

Associa~ao de Freguesias do Va le do Neiva, ate as 04:00 horas todos os dias dos meses de 

julho, agosto, setembro e dezembro, e todos os fins·de-semana incluindo domingos e 

vesperas de feriado no mes novembro, sendo revogada esta autoriza~ao caso hajam 

reclama~oes devidamente fundamentadas. ---------------

_ 4.20 - UCC SAUDE MAIS PERTO - Solicita autoriza~ao para visita ao Festival 

lnternacional de Jardins no dia 17 de julho. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a UCC Saude Mais Perto, a visitar o Festival lnternacional de Jardins, 

a titulo gratuito, no dia 17 de julho. ------------------

_ 4.21 - ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Sollclta autoriza~ao para coloca~ao da 

loja Oficial das Feiras Novas no largo de Camoes, com isen~ao de taxas de terrado entre o 

dia 01 e 10 de setembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

Associa~ao Concelhia das Feiras Novas a colocar a Loja Oficial das Feiras Novas no largo de 

Camoes, com isen~ao das taxas de terrado, entre o dia 1 e 10 de setembro. A Senhora 

Vereadora Dr.i! Ana Machado nao participou na discussao e vota~ao deste ponto, 

declarando-se impedida. 

_ 4.22- ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS- Solicita autoriza~ao para explorar os 

Parques de Estacionamento Nautico, Arnado, Quinta de Antepa~o, Parque da Guia Norte e 

Sui, Parque Junto aos Limianos, Parque Expolima e Parque junto a ETAR entre os dias 01 e 

16 de setembro. A Camara Municipal deliberou por unanlmidade autorizar a Associa~ao 

Concelhia das Feiras Novas a explorar os Parques de Estacionamento do Nautico, do Arnado, 

da Quinta de Antepa~o, Parque da Guia Norte e Sui, Parque Junto aos Limianos, Parque 

Expolima e Parque junto a ETAR, entre os dias 01 e 16 de setembro. A Senhora Vereadora 

Dr.i! Ana Machado nao participou na discussao e vota~ao deste ponto, declarando-se 

impedida. ---------------------------

_ 4.23 • ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita cedencia de 2 palcos para os 

dias 07 e 09 de setembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade au torizar a 

cedencia de dois palcos a Associa~ao Concelhia das Feiras Novas, para os dias 07 e 09 de 

setembro. A Senhora Vereadora Dr.i! Ana Machado nao participou na discussao e votar;ao 

deste ponto, declarando-se impedida. 

_ 4.24 - ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS- Sollcita a utoriza~ao de utiliza~ao do 

terrado adjacente ao largo de S.Joao e do Pavilhao de Feiras e Exposi~oes com isen~ao de 

taxas no perrodo entre as 20:00 horas do dia OS de setembro e as 00:00 horas do dia 16 de 
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setembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utilizac;ao do terrado 

adjacente ao Largo de S. Joao e a utiliza~ao do Pavilhao de Feiras e Exposi~Oes, com isen~ao 

de taxas, pela Associa~ao Concelhia das Feiras Novas, no perfodo compreendido entre as 

20:00 horas do dia OS de setembro e as 00:00 horas do dia 16 de setembro. A Senhora 

Vereadora Dr.!! Ana Machado nao partidpou na discussao e vota~ao deste ponto, 

declarando-se impedida. 

_4.25 - ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita autorlza~~o de utillza~~o do 

terrado do Centro Hlst6rico no perfodo entre as 20:00 do dia 03 de setembro e as 00:00 

horas do dia 16 de setembro. A Camara Municipal dellberou por unanlmldade autorlzar a 

utiliza~ao do terrado do Centro hist6rico, com isen~ao de taxas, pela Associa~ao Concelhia 

das Feiras Novas, no perfodo compreendido entre as 20:00 horas do dia 03 de setembro e as 

00:00 horas do dia 16 de setembro. A Senhora Vereadora Dr.!! Ana Machado nao participou 

na discussao e vota~ao deste ponte, declarando-se impedida. 

_4.26- ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS- Solicita autoriza~iio de utlliza~ao do 

terrado e do restaurante panor~mico da Expolima, a titulo gratuito, entre as 20:00 horas 

do dia 03 de setembro e as 00:00 horas do dia 16 de setembro. A Camara Municipal 

dellberou por unanlmidade autorizar a utiliza~ao do terrado e do restaurante panoramico 

da Expolima, a tftulo gratuito, com isen~ao de taxas, pela Associa~ao Concelhia das Feiras 

Novas, no periodo compreendido entre as 20:00 horas do dia 03 de setembro e as 00:00 

horas do dia 16 de setembro. A Senhora Vereadora Dr.l! Ana Machado nao participou na 

discussao e vota~ao deste ponte, declarando-se impedida. -----------

_(05) ATRIBUI~AO DE SUBSfDIOS·---------------

_5.1 - IRMANDADE DE SAO JOAO BAPTISTA DE PONTE DE LIMA - Atribui~~o de um 

subsfdlo destinado a realizacao das Festas de S§o Joao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimldade atribuir a lrmandade de sao Joao Baptista de Ponte de lima um subsfdio no 

valor de 3.100,00 euros {tres mile cern euros), destinado a comparticipar as despesas com a 

realiza~ao das Festas de Sao Joao. --------------------

_5.2- ASSOCIA~AO CULTURAL DESPORTIVA RECREATIVA DO RANCHO FOLCL6RICO DA 

RIBEIRA- Atrlbuicao de um subsfdio destinado a reallza~ao do XXXIII festival de Folclore. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir a Associa<;ao Cultural Desportiva 

Recreativa do Rancho Folcl6rico da Ribeira um subsfdio no valor de 407,00 euros 

(quatrocentos e sete euros), destinado a comparticipar as despesas com a realizac;ao do 

XXXIII festival de Folclore. 
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_ 5.3 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL OA FACHA - atribui~ao de subsfdio destinado a 
aquisi~ao de uma viatura de nove lugares. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir ao Centro Paroquial e Social da Facha um subsfdio no montante de 25.000,00 euros 

(vinte e cinco mil euros), destinado a aquisi~ao de uma viatura nova de nove lugares, 

mediante a celebra~ao de protocolo a estabelecer. -------------

_ 5.4 - CAL- COMUNIOADE ARTISTICA LIMIANA - Atribui~ao de subsfdio destinado a 
realiza~ao do evento "Mercado das Artes 2018". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir a CAL - Comunidade Artfstica Limiana um subsidio no montante de 

2.000,00 euros, destinado a comparticipar as despesas com a realiza~ao do evento 

"Mercado das Artes 2018". ---------------------

_ {06) APROVAc;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reuniao, em min uta, para surtir efeitos imediatos. -------------

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas. --------------

Para constar se lavrou a presente ata que, lid a e achada conforme, vai ser assinada. __ _ 

0 Presidente, 

A Secreta ria, 



VOTO DE LOUVOR 

Jo§o Pedro Pereira Amorim, jovem estudante, de 20 a nos de idade, aluno do curse de 

Mestrado lntegrado em Engenharia Aeronautica, na Universidade da Beira Interior, € 
natural de Ponte de Lima, venceu, no passado dia 27 de junho, em Toulouse, Fran~a, o 

pr€mio "Airbus Innovation Prize", integrando a equipa SpaceWay. 

A competi~§o e organizada pela Ag€ncia Espacial Francesa, a Ag€ncia Espada I Europeia 
e a Airbus e ocorre a cada 2 anos, desde 2014, tendo, no presente ana contado com 
mais de 500 equipas participantes em representac;ao de 35 pafses e mais de 70 cidades 

e universidades. 

A equipa SpaceWay a que pertence Joao Pedro Amorim, e constitufda par 5 elementos 

todos jovens recem formados e estudantes do Mestrado lntegrado de Engenharia 

Aeronautica, da UBI. 

0 projeto desenvolvido pela equipa portuguesa intitula-se PT Explorers e visa dar 

resposta a crescente procura de capacidade de transferencia de dados no mercado dos 

pequenos sat€!1ites. A ideia e revolucion3ria e o objetivo €! colocar OS mais de 900 

pequenos satelites a comunicarem e disponibilizarem essa comunica<;ao a todo o 

mundo, reduzindo assim custos permitindo aos clientes terem acesso a todos os seus 

dados em qualquer parte do planeta e a qualquer hora, permitindo que os dados de 

observa<;ao terrestre fiquem acessfveis a qualquer pessoa. 

A equipa SpaceWay representou Portugal neste evento, depois deter sido vencedora, 
a nfvel nacional, no passado dia 26 de malo, na cidade de Coimbra, onde enfrentaram 

outras 12 equipas nacionais. 

0 Joao Pedro nasceu em Ponte de Lima, estudou nas escolas deste concelho e atleta 

do Clube Nautico de Ponte de Lima onde ainda continua a praticar canoagem, onde foi 

Campeao do Mundo de Maratonas, em 2015, na Hungria. 0 seu exemplo, como a luna, 

como atleta e como, sobretudo, como Homem deve ser reconhecido e enaltecido. 

E motivo de orgulho para toda a comunidade limiana ter um jovem limiano que se 

destaca no mundo academico ao veneer, ainda como estudante do 32 ana, um tao 

importante premia internacional, assim devemos dar publico reconhecimento pela 

dedica<;ao, aplica<;ao e exemplo. 

A Camara Municipal de Ponte de lima, em reuniao de 2 de julho de 2018, delibera um 

voto de louvor ao aluno limiano, Joao Pedro Pereira Amorim pela obten<;ao do premia 

internacional "Airbus Innovation Prize", conquistado no passado dia 27 de junho, na 

cidade francesa de Toulouse. 

Ponte de Lima, 2 de julho de 2018. 

Os vereadores eleitos par Ponte de Lima Minha Terra (PLMT) 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



VOTO DE LOUVOR 

Nos passados dias 16 e 17 de junho sagraram-se campe5es varies atletas de canoagem 
do concelho de Ponte de lima. Se e importante distinguir o mE!rito coletivo, seja do 
clube, seja da equipa tE!cnica, seja do conjunto dos atletas, nao e menos importante 
dar publico reconhecimento de cada um dos atletas que grac;as ao seu esfon;o1 

dedicac;ao, mE!rito, tenacidade e determinac;ao individual conseguem obter resultados 
positives que a todos nos orgulham. 
Cada urn dos atletas representa, e verdade, urn coletivo de pessoas (dirigentes, 
treinadores, tecnicos, colegas) mas antes de tudo e o seu trabalho e empenho que 
coloca na pratica da modalidade que pode levar as vit6rias e por isso a sua condic;2io de 

campeao. 
De referir que todos os atletas que aqui sao referidos "acumulam" jci vcirios premios e 

varios trtulos nacionais, quer isto dizer que 0 seu merito nao e um caso epidermico 

mas o resultado de uma evoluc;ao e carreira estruturada, preparada e promovida que 

permite leva~los a p6dios e a competic;Oes exigentes mas atingindo sempre os mais 

altos resultados nacionais e tambem internacionais. 

Assim a Camara Municipal de Ponte de Lima, na sua reuniao de 2 de julho de 2018 

delibera atribuir um voto de louver aos seguintes atletas de canoagem que se 

tornaram campeOes nacionais: 

Joao Castro da Silva (Kl Junior) 

Data de Nascimento: 30-08-2001 

Titulos: 

2013, Campeonato Nacional Esperan-;as I- K2 lniciado 

2013, Ta-;a de Portugal de Tripula-;6es de Fundo- K4 iniciado 

2014, Ta-;a de Portugal de tripula-;6es de Fundo- K41nfantil 

2014, Campeonato Nacional de Regatas em linha- K4 lnfantis 1000 m 

2015, Campeonato Nacional Velocidade- Ca/ln/1- K4 lnfantis 1000 m 

2016, Campeonato regional NORTE de Velocidade -K1 Cadetes 1000 m 

2017, Campeonato Regional de Fundo NORTE- Kl Cadete 

2017, Tat;a de Portugal de Tripulat;Oes de Fundo- K2 Cadete 

2017, Ta-;a de Portugal de Tripula-;6es de Fundo- K4 Cadete 

2018, Ta-;a de Portugal de Tripula-;Oes de Fundo- K2 JUnior 

Leonardo Braga Vicente (Cl Junior e C2 Junior) 

Data de Nascimento: 05-06-2000 

Titulos: 

2015, Final Nacional Primeiras Pagaiadas- C4 Cadete 2 km 



lnternacionais: 

2014, Campeonato da Europa, Eslowiquia Piestany- C1 senior Maratona 

2014, Campeonato do Mundo, Estados Unidos da America Oklahoma City- 3!! Lugar C1 senior 

Maratona 

201S, Campeonato da Europa, Es16venia Bohinj- 3!! Lugar C1 senior Maratona 

2015, Campeonato do Mundo, Hungria Gyor- 3!! Lugar C1 senior Maratona 

2016, Campeonato do Mundo, Alemanha Brandenburg- 3!! Lugar C1 senior Maratona 

2016, Campeonato da Europa, Espanha Pontevedra - 3!! Lugar C1 senior Maratona 

2016, Tar;a do Mundo- Corrida Curta, Portugal Prado- 2!! Lugar C1 senior Maratona 

Nacionais: 

2014, Campeonato Nacional de Regatas em linha- 1000 m C4 seniores 

2014, Campeonato Nacional de Regatas em Unha - 1000 m C2 seniores 

2014, Campeonato Nacional de Regatas em Linha- 1000 m C1 seniores 

2014, Tar;a de Portugal de tripular;Oes de Fundo- C4 Senior 

2014, Campeonato Nacional de Fundo- C1 Senior 

2014, Tar;a de Portugal de Maratona -26 km C2 Senior 

2014, Campeonato Nacional de Maratona- 26 km C2 Senior 

2014, Campeonato Nacional de Maratona- 26 km C1 Senior 

2014, Tar;a de Portugal de Maratona- 26 km C1 Senior 

2015, Campeonato Nacional Velocidade- SEN/JUN/VET- 1000 m C4 seniores 

2015, Campeonato Nacional Velocidade- SEN/JUN/VET- 1000 m C2 seniores 

2015, Campeonato Nacional Velocidade- SEN/JUN/VET- 1000 m C1 seniores 

2015, Tar;a de Portugal de Tripular;Oes -5 km C4 senior 

2015, Campeonato Nacional de Fundo -5 km C1 senior 

2015, Tar;a de Portugal de Maratona I- 22 km C1 Senior 

2015, Tar;a de Portugal de Maratona II- 26 km C2 Senior 

2015, Tar;a de Portugal de Maratona II - 26 km Cl Senior 

2015, Campeonato Nacional de Maratona- 26 km C1 Senior 

2016, Campeonato Nacional Velocidade- 1000 m C4 seniores 

2016, Tar;a de Portugal de tripular;Oes de Fundo- 5 km C4 Senior 

2016, Tar;a de Portugal de tripular;Oes de Fundo- 5 km C2 Senior 

2016, Campeonato regional NORTE Fundo- C1 Senior 

2016, Campeonato Nacional Fundo- 5 km C1 Senior 

2016, Tar;a de Portugal de Maratona- 18 km C2 Senior 

2016, Tar;a de Portugal de Maratona- 18 km C1 Senior 



2017, Tar;a de Portugal de Tripular;Oes de Fundo- C4 Cadete 

2017, Campeonato Nacional de Fundo- C1 Cadete 

2017, Campeonato Regional de Fundo NORTE- C1 Cadete 

2018, Tar;a de Portugal de Tripular;Oes de Fundo- 5 km C2 Cadete 

2018, Campeonato Nacional de Esperanr;as II- 6 km C1 Cadete 

Rui Duarte Cristino Lacerda (C2 Senior) 

Data de Nascimento: 08-10-1991 

Titulos: 

lnternacionais: 

2013, Campeonato da Europa, Portugal Prado - C1 Sub23 Maratona 

2013, Jogos Mundiais, Colombia Cali- 32 Lugar C2 senior Maratona 

2013, Campeonato do Mundo, Dinamarca Copenhaga- 32 Lugar C1 Sub23 Maratona 

2014, Campeonato do Mundo, Estados Unidos da America Oklahoma City- 32 Lugar C1 Sub23 

Maratona 

2014, Campeonato da Europa, Eslovaquia Piestany- C1 Sub23 Maratona 

2016, Tar;a do Mundo, Portugal Prado- 32 Lugar C1 senior Maratona 

2017, Tar;a do Mundo I, Portugal Montemor o Velho- 3Q Lugar C1 senior Velocidade 5000 m 

Nacionais: 

2014, Campeonato Nacional de Regatas em Linha- 1000 m C4 seniores 

2014, Tar;a de Portugal de tripular;Oes de Fundo- C4 Senior 

2014, Tar;a de Portugal de tripular;Oes de Fundo- C2 Senior 

2015, Tar;a de Portugal de Tripular;Oes- 5 km C4 senior 

2015, Tar;a de Portugal de Tripular;Oes- 5 km C2 senior 

2016, Campeonato Nacional Velocidade- 1000 m C4 seniores 

2016, Tar;a de Portugal de tripular;Oes de Fundo- 5 km C4 Senior 

2016, Campeonato Regional NORTE de Maratona- 16 km C1 Senior 

2016, Campeonato Nacional de Maratona - 26 km C2 Senior 

2017, Tar;a de Portugal de Tripular;Oes de Fundo- C4 senior 

2017, Campeonato Nacional de Fundo- C1 senior 

2017, Campeonato Regional de Fundo NORTE- C1 senior 

2017, Campeonato Regional de Maratona NORTE -16 km C1 SE!nior 

2017, Tar;a de Portugal de Maratona- 26 km C2 senior 



Rita Martins Fernandes (K2 Senior Femininal 

Data de Nascimento: 10-08-1999 

Titulos: 

lnternacionais: 

2017, Campeonato da Europa, Portugal Ponte de Lima- 3Q Lugar Kl JUnior maratona 

Nacionais: 

2014, Ta<;a de Portugal Velocidade tripulat;Oes- 200m K2 Cadetes Feminines 

2014, Campeonato Nacional de Regatas em Linha - 500 m K4 Cadetes Feminines 

2014, Tat;a de Portugal Velocidade tripulac;:Oes- 500 m K4 Cadetes Feminines 

2014, Ta<;a de Portugal Velocidade tripula<;Oes- 500 m K2 Cadetes Feminines 

2014, Campeonato Nacional de Regatas em linha- 500 m K2 Cadetes Feminines 

2014, Ta<;a de Portugal de tripulac;:Oes de Fundo- K4 Cadete Feminine 

2014, Ta<;a de Portugal de tripulac;:Oes de Fundo- K2 Cadete Feminine 

2014, Ta<;a de Portugal de Maratona- 18 km K2 Juniores Femininos 

2015, Tat;a de Portugal de Regatas em Linha- 200m K2 Cadetes Femininos 

2015, Campeonato Nacional Velocidade- Ca/ln/1 -200m K2 Cadetes Femininos 

2015, Campeonato Nacional Velocidade- Ca/ln/1 - 500 m K4 Cadetes Femininos 

2015, Tat;a de Portugal de Regatas em Unha - 500 m K4 Cadetes Femininos 

2015, Tat;a de Portugal de Regatas em Unha- 500 m K2 Cadetes Femininos 

2015, Campeonato Nacional de Esperan~,;as Ill- 6 km K2 Cadete Feminino 

2015, Campeonato Nacional de Esperan~,;as II- 6 km K2 Cadete Feminino 

2015, Campeonato Nacional de Esperan~,;as I- 6 km K2 Cadete Feminino 

2015, Ta~,;a de Portugal de Maratona I- 15 km K2 Junior Feminino 

2015, Campeonato Nacional de Maratona- 18 km K2 Junior Feminino 

2016, Campeonato Nacional Velocidade- 500 m K4 JUnia res Femininos 

2016, Campeonato Nacional Velocidade- 500 m K2 JUniores Femininos 

2016, Tat;a de Portugal tripula~,;Oes Velocidade- 500 m K4 JUniores Feminines 

2016, Tat;a de Portugal de tripula~,;Oes de Fundo- 5 km K4 Junior Feminino 

2016, Tat;a de Portugal de tripulat;:Oes de Fundo- 5 km K2 Junior Feminino 

2016, Campeonato Regional NORTE de Maratona- 16 km K2 Junior Feminino 

2016, Tat;a de Portugal de Maratona- 14 km K2 Junior Feminine 

2017, Campeonato Nacional de Regatas em Linha- 500 m K4 JUniores Femininos 



DECLARACIIO DEVOTO 

(Declara~iio de voto sabre oponto 4.1- "CONTRA TO DE DESENVOLVIMENTO DESPORT/VO 

"WRC RALLY DE PORTUGAL 2018"- Aprova~tio", reuniiio de camara de 2 de julho de 2018). 

Como presente protocolo, o Municipio de Ponte de Lima obriga-se a des pender do On;amento 

municipal mais de 150 mi\ euros, seja no apoio log{stico, seja na realiza(,:ao de obras, seja no 

subsfdio atribufdo para que oRally de Portugal passe em terras limianas. 

As obras realizadas nos tro~os de estradas florestais, onde se realizaram as Provas Especiais de 

Classificac;:ao (PEC) nao sao da responsabilidade do municfpio a sua manutenc;:ao, conservar;ao 

e constrw;ao, par isso nao deveria ser o municfpio a fazer essa intervenc;:ao para que as provas 

af se efetuassem. 

A passagem do Rally de Portugal, em terras limianas, ocorre apenas num dia pelo que a 

presen~a de pessoas no concelho se limita a umas horas e na quase totalidade em espar;os 

florestais, sem qualquer retorno econ6mico para as empresas e comE!rcio local. 

Nenhuma das PEC de Ponte de Lima tiveram qualquer transmissao televisiva, como acontece 

noutros locais, pelo que a promor;ao do concelho fica muito aquem dos outros. 

Se compararmos o apoio dado a este evento como apoio que e dado aos clubes desportivos 

do concelho s6 podemos dizer que este e demais e aos clubes e de me nos, vejamos apenas um 

exemplo: nesta reuniao de camara vamos tambem discutir e votar o protocolo com a 

Associa~ao Desportiva Os Limianos que tem na sua forma~ao e competi~ao mais de 300 

atletas, para apoiar todo 0 ana desportivo, a proposta que discutiremos e de 55 273,14€ e 

cedE!ncia de espa~os para a pr8tica desportiva. Fica assim demonstrado a evidE!ncia de que par 

umas horas de Rally se gasta mais do dobra do que durante uma ana se gasta com forma~ao 

desportiva de crian~as e jovens limianos. 

Chamar a este contrato um "contrato de desenvolvimento desportivo" e um abuso, uma vez 

que nada nele leva a que qualquer cidadao limianos possa aceder a qualquer atividade 

desportiva que o contrato supostamente visa desenvolver. Pode ate desenvolver a modalidade 

do automobilismo nacional, mas entao que seja a administra~ao central a faze-lo. 

Lamento ainda que o presente protocolo venha a reuniao do executive para ser discutido e 

votado, j8 depois de tudo ter sido realizado, executa do e concretizado, esta forma de colocar o 

executivo perante factos consumados e uma forma de administrar;ao conde navel e inaceit8vel. 

Par tudo isto voto contra o presente contrato que considero urn esbanjamento de dinheiros 

municipals sem justifica~ao. 

Ponte de Lima, 2 de julho de 2018. 

0 Vereador eleito pel a lista Ponte de Lima Minha Terra- PLMT. 

Abel Baptista 
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DECLARACAO DE VOTO 

(Oeclara~iio de voto sabre o ponto 4.2 - "PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIA~AO DESPORTIVA "OS LIMIANOS"- Aprova~Cio", reuniiio de cdmara de 2 

de julho de 2018). 

Voto favoravelmente a proposta apresentada mas manifesto a minha total discordiincia 

relativamente a limita(;iio que a maioria em fun(;Oes no executive coloca aos clubes, em 

particular aos limianos, de apenas subsidiar 12 equipas de forma(;iio. 

Esta limita~ao nao premeia o esfor(;a, nem o merito de quem se dedica e trabalha para obter 

mais atletas e mais praticantes, nem respeita a liberdade dos paise encarregados de educa~ao 

para escolherem o local onde querem colocar os seus filhos na forma(;ao desportiva. 

Niio e aceitavel que urn clube tenha equipas que sao apoiadas e outras que nao sao quando 

tern atletas, tecnicos e dirigentes a fazer treino, a pagar seguros, inscri~ao em provas, exames 

medicos, etc. 

Ponte de Lima, 2 de julho de 2018. 

0 Vereador eleito pela lista Ponte de Lima Minha Terra- PLMT. 

Abel Baptista 
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