
MUNICÍPIO 
~~ PoNTEB~ 

TERRA RICA OA HUMANIDADE 

EDITAL 

_Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

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

artigo 56.0 do Anexo I da Lei nO 75/2013. de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 17 de junho de 2019 e aprovada a 01 de julho de 

2019. _______________________ _ 

__ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 01 de julho de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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17 de junho de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 17 de junho de 2019 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng.º Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Eng.! Mecla Sofia Alves Correia Martins 

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

Dr. Luciano Francisco Borges Pere ira 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: A Senhora Vereadora Dr. ' Maria João lima Moreira Sousa e o Senhor 
Vereador Eng.R Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz, não estiveram 
presentes na reunião da Câmara Municipal, por motivos profissionais, tendo sido 
justificadas as faltas. 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: dezassete horas e quarenta minutos 

Secret6ria: Chef e De Divisão Municipal: Dr.g Maria Sofia Fernandes Velho De 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Maria Guilhermína Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Salda - 4.927.727,35 furos 

08S: A Ata foi aprovada por minuta 
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PERfoDO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _____________ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs que não fosse 

realizada a reunião da Câmara Municipal agendada para o dia 29 de julho, realizando-se a 

reunião ordinária pública mensal na reunião da Câmara Municipal agendada para o dia 15 de 

julho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta. 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de pesar 

pelo falecimento de Feliciano Soares, industrial do granito. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto, devendo ser dado conhecimento à 

família. _____________________________ _ 

_ 'ntervençlio dos Vereadores: ____________________ _ 

__ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Francisco Pereira, solicitando à Câmara 

Municipal, o ponto de situação do projeto que se desenvolve na sala n.º 2 da antiga 

cooperativa de Estorãos, que considera, na sua modesta opinião, se encontrar ao abandono. 

Referiu ainda, que este projeto, Terra Incubar, é muito bonito até à celebração do protocolo, 

conforme lhe foi referido por diversos empresários, mas depois o Munidpio abandona por 

completo o apoio a estas iniciativas empresariais. 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por convenientes. _________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por maioria com cinco votos a favor 

e a abstenção do Senhor Vereador Dr. Francisco Pereira aprovar a ata da reunião realizada a 

03 de junho de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor Presidente e 

pela Secretária. __________________________ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLlCAS _________________ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO CAMPO MUNICIPAL DA 

CORRELHÃ" w Decisão de contratar, escolha do procedimento, projeto de execução, as 

peças do procedimento, fundamentação de não adjudicar por lotes, fixação do critério de 

adjudicação do preço mais baixo, designação do júri, gestor do contrato e prazo de 

execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de contratar, a 
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abertura do procedimento por concurso público, o projeto de execução, as peças do 

procedimento e prazo de execução em 180 dias. Mais deliberou por unanimidade optar 

pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais van tajosa na modalidade de 

"avaliação do preço" - proposta mais baixa; des ignar como júri do procedimento os 

seguintes elementos: como Presidente o Senhor Vereador Eng.º Vasco Nuno Magalhães 

Ve lho de Almeida Ferraz, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, Dr. i! Maria Sofia Fernandes Ve lho de Castro Araújo, e o Che fe da Divisão de 

Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Lopes Margalho de Olive ira; como vogais suplentes os 

Técnicos Superiores Eng.º João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e Eng.º Luís Miguel 

Franco Pereira; designar como gestor do contrato o Técnico Superior Eng.º José Augusto 

Pimenta. ________________________________________________________ ___ 

___ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _ _ ______ _____ ____ _ 

___ 3.1- FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - Protocolo de cedêncla de instalações 

- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de 

cedência das instalações do Jardim de Infância de Barreiras, à Freguesia de Ardegão Freixo e 

Mato. O Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista ditou para a ata a segu inte declaração de 

voto: "Votei a favor da cedência à Junta de Freguesia, pese embora, entender que a gestão 

do património municipa l deve preferencialmente ser feita pelo próprio Município e não por 

qualquer outra entidade pública ou privada terce ira. Segundo, porque o Presidente da 

Câmara Municipal garantiu que a Casa do Povo atual utilizadora, manterá a pOSSib ilidade de 

continuar a ut ilizar o espaço. Terceiro, porque os equipamentos tenham sido adquiridos por 

parte da Casa do Povo e aí co locados manter-se-ão propriedade da própria Casa do Povo de 

Freixo." -----------------------------------
___ 3.2 - FREGUESIA DA LABRUJA - Solicita autorização para visita ao Festival Internacional 

de Jardins, Museu do Brinquedo, Centro de Interpretação do Território e utilização da 

Piscina do Festival de Jardins nos dias 28 de junho, 10 e 19 de julho. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a visita a título gratu ito no dia 28 de junho, do Festival 

de Jardins; a utilização da piscina do Festiva l de Jard ins nos dias 28 de junho e dia 10 de 

julho, da parte da manhã, mediante apresentação de seguro; a visita a títu lo gratuito do 

Museu do Brinquedo e do Centro de Interpretação do Território no dia 19 de julho. ____ __ 

___ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ ___ 

___ 4.1 - PROPOSTA DE ACEITAÇÃO DA TRANSFER~NCIA DE COMPET~NCIAS EM 2019 NO 

ÃMBITO DA LEI N' 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E DIPLOMAS SECTORORIAIS PUBLICADOS 
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PARA A CIM ALTO MINHa - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, propondo à Assembleia 

Municipal a aceitação, em 2019, da transferência das competências para a CIM Alto Minha, 

nos domínios a seguir mencionados: Educação (Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30/01/2019), e 

Saúde (Decreto-Lei n.' 23/2019, de 30/01/2019). Mais deliberou por unanimidade submeter 

a presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ______ _ 

_ 4.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Dia de Luto Municipal, 12 de 

junho, em memória do Homem e artista que foi o Senhor José da Silva e Sousa (Zé 

Cachadinha), colocando·se a Bandeira de Ponte de Lima a meia haste" - Ratificação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 11 de junho. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 

35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 11 de junho, em que foi determinado o dia 12 de 

junho, Dia de Luto Municipal, em memória do Homem e artista que foi o Senhor José da 

Silva e Sousa (Zé Cachadinha), e de colocação da Bandeira de Ponte de lima a meia haste. _ 

_ 4.3 - PROPOSTA DOS HERDEIROS DE HIGINO DE SOUSA ALVES - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade de acordo com a informação da Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira de 28 de maio, ressarcir os herdeiros de Higino de Sousa Alves, 

pela impossibilidade de lhes entregar o lote com 1000m2, conforme foi deliberado pela 

Câmara Municipal na sua reunião de 29 de outubro de 2001 e de 5 de junho de 2006, com o 

valor de 35.000,OO€, a título compensatório. 

_4.4 - ACORDO DE GESTÂO ENTRE O MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA E A 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com quatro votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Or. Abel lima 

Baptista e Dr. Francisco Pereira, aprovar o Acordo de Gestão entre o Municfpio de Ponte de 

lima e a Infraestruturas de Portugal, S.A .. _________________ _ 

_ 4.5 ~ TERRA REABILITAR· Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Maria Eduarda da Cunha Vale, relativa ao Imóvel localizado 

na Avenida 5 de Outubro nº 1, na Freguesia de Arca e Ponte de lima - Aprovação da 

inclusão na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade considerando o proposto no auto de vistoria de 4 de outubro de 

2018, incluir o imóvel localizado na Avenida 5 de Outubro, nº 1, da Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima, na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. 
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_ 4.6 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO N' 25/2018 - Denúncia do contrato - Araújo 

Monte, Lda. - Sala n2 1 das Antigas Instalações da Cooperativa de Estorãos - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, de acordo com o disposto no artigo l082º do 

Código Civil, revogar o contrato de arrendamento n.º 25/2018, celebrado a 30 de junho de 

2019, mediante a celebração de acordo a tanto dirigido, com efeitos a 30 de junho de 2019. _ 

_ 4.7 - COMBINABRllHO, lOA - Presente um pedido de autorização da alienação do 

imóvel ao banco para efeitos de leasing imobiliário. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a Combinabrilho, Lda., a alienar o prédio urbano designado por lote 

número dezassete, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 523, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 889, da freguesia da Gemieira, Pólo 

Empresarial e Industrial da Gemieira, ao Banco Santander Totta, para efeitos de leasing 

imobiliário. 

_ 4.B - ORECO, S,A. - Autorização para proceder à venda dos lotes lS-7 e LS-B do Pólo 

Empresarial e Industrial da Gemielra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a venda dos seguintes lotes: do lote l5-7 no Pólo Empresarial e 

Industrial da Gemieira, inscri to na matriz predial urbana sob o artigo 617, descrito na 

Conserva tória do Registo Predial sob o número 1305, da freguesia da Gemieira, pelo valor 

total de 57.705,00€ (cinquenta e sete mil, setecentos e cinco euros), 10,OO€/m2; do lote l5-8 

no Pólo Empresarial e Industrial da Gemieira, inscrito na matriz predial urbana sob o art igo 

618, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1306, da fregu esia da 

Gemieira, pelo va lor total de 53.187,OO€ (cinquenta e três mil , cento e oitenta e sete euros), 

10,OO€/m' ; à empresa ORECO, S.A .. 

_ 4.9 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA E O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA MAIOR - CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO 

DE TURISMO - FORMANDA: BRUNA RODRIGUES BARBOSA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Cooperação entre o Município 

de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas Santa Maria Maior - Curso Profissional de 

Técnico de Turismo - Formanda: Bruna Rodrigues Barbosa. 

4.10 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

AlAAR - ASSOCIAÇÃO LlMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE RUA - Aprovação. A 

Câmara Municipa l deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Ponte de Uma e a AlAAR - Associação Umiana dos Amigos dos Animais de Rua. 
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_4.11 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE 

LIMA, CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS, CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE E 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade adiar o assunto para uma próxima reunião. ______ _ 

_ 4.12 - CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Solicita autorização para visitar o Festival 

Internacional de Jardins e frequentar a Piscina Municipal nos dias 12 e 21 de junho. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a visita ao Festival Internacional de 

Jardins e a utilização da Piscina Municipal nos dias 12 e 21 de junho, mediante apresentação 

de seguro. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação 

deste ponto, declarando-se impedido. __________________ _ 

_ 4.13 - AAPEL - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LlMIANA - Autorização 

para frequentar a Piscina do Festival Internacional de Jardins entre os dias 17 a 28 de 

junho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utilização da Piscina do 

Festival Internacional de Jardins, a título gratuito entre os dias 17 e 28 de junho, com 

exceção dos fins-de-semana e feriados, mediante apresentação de seguro. _____ _ 

_ 4.14 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO VALE DO NEIVA - Autorização para frequentar as 

Piscinas Municipais de Freixo no período compreendido entre 01 e 26 de julho, no âmbito 

do projeto Pro - Férias Vale do Nelva 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar no âmbito do projeto Pro - Férias Vale do Neiva 2019 que irão decorrer no período 

compreendido entre os dias 1 e 26 de julho, o seguinte: a utilização das Piscinas Municipais 

de Freixo, terças e quintas-feiras de manhã, mediante apresentação de seguro; a visita a 

título gratuito, ao Arquivo Municipal, ao Museu do Brinquedo, à Biblioteca Municipal, às 

lagoas de Bertiandos, ao Festival de Jardins, devendo articular com os serviços. ___ _ 

_ 4.15 - ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VIANA DO CASTELO - Ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 05 de junho. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 

35º, do Anexo I, da lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 5 de junho, de autorização da utilização do Campo 

Municipal do Cruzeiro no dia 10 de junho, pela Associação de Futebol de Viana do Castelo, 

para a realização da festa do Futebol Distrital de Viana do Castelo, época 2018/2019. __ 

_ 4.16 - ESCOLA DESPORTIVA LlMIANA - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal a 05 de junho. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 35º, do Anexo 
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I, da l ei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Pres idente 

da Câmara Municipal a 5 de junho, de autorização da utilização da cantina e espaço exterior 

coberto da EB Antón io Feijó, no dia 15 de junho, pela Escola Desportiva Umiana, para a 

realização de um lanche/convív io. _________ ___________ _ 

4.17 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÂO DE 

SUBsfDIOS ORDINÁRIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de 28 de maio de 2019, de atribuição de subsídios ordinários às 

Associações que constam da listagem anexa à proposta, nos moldes propostos. _ _ _ _ 

_ (05) ATRIBUiÇÃO DE SUBsfDIOS _______________ _ 

_ 5.1 - RANCHO DAS LAVRA DE IRAS DE S. MARTlNHO DA GANDRA - Atribuição de 

subsfdio destinado à realização do 64º Festival de Folclore. A Câmara Municipa l deliberou 

por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,OO€ (quatrocentos e sete euros), 

ao Rancho das l avradeiras de S. Martinho da Gandra, destinado a comparticipar as despesas 

com a realização do 64º Festival de Folclore. 

_ S.2 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CORNElIANA - RUSGA TfPICA DA 

CORRELHÃ • Atribuição de subsfdlo destinado à realização do XVII Festival Nacional de 

Folclore. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante 

de 407,OO€ (quatrocentos e se te euros), à Associação Cultural e Recreativa Corneliana -

Rusga Típica da Correlhã, destinado a comparticipar as despesas com a realização do XVII 

Festival Nacional de Folclore. _______________ ______ _ 

_ S.3 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DANÇAS E CANTARES DE VITORINO DE 

PIÃES - Atribuição de subsidio destinado à realização do XVI Festival de Folclore. A Câma ra 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,OO€ 

(quatrocentos e sete euros), à Associação Cultural e Recreativa de Danças e Cantares de 

Vitorino de Piães, destinado a comparticipar as despesas com a realização do XVI Fest iva l de 

Folclore. 

_ S.4 - CLUBE DE CAÇA, PESCA E LAZER DE ENTRE MINHO E LIMA - SECÇÃO DESPORTIVA 

- Atribuição de subsídio destinado à realização da 3.! edição do Minha e Uma Trail. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 

2.000,OO€ (dois mil euros), ao Clube de Caça, Pesca e lazer de Entre Minha e lima - Secção 

Desportiva, destinado a comparti cipar as despesas com a realização da 3)! edição do Minho 
1----

e Uma Trail. 
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__ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: registaram-se as intervenções de 

Maria Teresa Fontão e Carl os Seixas. Maria Teresa Fontão na sua intervenção veio alertar a 

Câmara Municipal para o fa cto de, entre outras questões, os dados em que o relatório do 

grupo de trabalho assenta a sua sustentabilidade, relativamente à exploração de lít io, estão 

desatualizados. Carlos Seixas, na sua intervenção, colocou as seguintes questões ao Senhor 

Pres idente da Câmara Municipal: o que vai fazer para defender a população e o território do 

Concelho abrangido pela prospeção e mineração prevista para a Serra D' Arga; se va i 

apresentar uma reclam ação fundamentada aos pedidos de prospeção e mineração; se vai 

apelar à mobilização da população; se va i ou não, a exemplo das vizinhas Câmaras de Arcos 

de Valdevez, Melgaço e Monção, tomar uma posição clara em relação às minas a céu aberto; 

se vai impedir ou não a mineração na Serra D' Arga. _ ____ ________ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por convenientes. _ _ _________ _____ _ _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

da l ei n9 75;2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. _____________ _ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíss imo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasset e horas e quarenta minutos. 

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

" O a e"te, 

A Secretária, 

t!.r'4 ~<. W"",.:..v'< I\e di 4 J v Ar'êS 
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TERR"" RICA DA HUMANIDADE 

DELIBERAÇÃO 

4.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Dia de luto Municipal, 12 

de junho, em memória do Homem e artista que foi o Senhor José da Silva e Sousa (Zé 

Cachadinha), colocando-se a Bandeira de Ponte de Lima a meia haste" - Ratificação 

do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 11 de junho. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, nos termos e para os efeitos do disposto no 

número 3 do artigo 35º, do Anexo I, da lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 11 de junho, em 

que foi determinado o dia 12 de junho, Dia de luto Municipal, em memória do Homem 

e artista que foi o Senhor José da Silva e Sousa (Zé Cachadinha), e de colocação da 

Bandeira de Ponte de Lima a meia haste. 

Reunião de Câmara Municipal de 17 de junho de 2019. 

A CHEFE DE DIVISÃO/DAF, sf- Ih Ib 
Sofia Velho/Ora. 

Tel 258 900 400· Fax 258 900 410· Praça da República' 4990{)62 Ponte de Lima· geral@cmpontedelima.pt·www.crn-pontedelima.pt 
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Despacho 

~-tr ,L ~ _Lo MUNICíPIO PONTE El ~ 
TERRA RICA DA. HUMANIDADE 

\\,Ob.l"1 ~ 

Com um sentimento de profunda tristeza e pesar recebemos a notícia da morte de Zé 

Cachadinha, um dos intérpretes maiores dos nossos cantares tradicionais. 

Natural da freguesia de Bárrio, Ponte de Lima, foi durante décadas um 

emblemáticos das nossas seculares festas e tradições. 

ostos mais 

Com o seu desaparecimento, a 10 de junho, Dia de Camões, de Portugal e das 

Comunidades Portuguesas, apaga-se também uma das vozes mais inconfundíveis e 

genuínas das cantigas ao desafio. 

O que já não se apaga é o seu contributo ímpar na valorização e perpetuação deste 

modo de cantar e tocar, que se tornou tão singular e trpico do território que o viu nascer, 

mas que ele procurou levar até bem longe, projetando Ponte de Lima, o Minho e 

Portugal junto das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo. 

O Município de Ponte de Lima associa-se a todos os que lamentam a perda inestimável 

deste alto representante e embaixador do nosso património cultural imaterial e 

manifesta à família enlutada as mais sentidas condolências. 

Face ao exposto e atendendo ao modo como sempre soube prestigiar o nome da nossa 

Terra, Determino, um dia de luto municipal, dia 12 de junho, em memória do Homem e 

Artista que foi o Sr. José da Silva Sousa (Zé Cachadinha), colocando-se a Bandeira de 

Ponte de Lima a meia haste. 

Ponte de Lima, 11 de junho de 2019, 

O Presidente da Câmara Municipal, 

.)- tJ 
Victor Mendes 
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