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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 Ida 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 29 de junho de 2020 e aprovada a 13 de julho de 

2020. ----------------------------

_ 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, 13 de julho de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 
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29 de j unho de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 29 de junho de 2020 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Meda Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

EngQ Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e quinze minutos 

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7.918.145,48 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
.,-
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_PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: ----------------------
- Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista para propor um voto de 

louvor à Doutora Fernanda Eugénia Puga de Magalhães pela obtenção do Prémio de 

Arqueologia Eduardo da Cunha Serrão, que distinguiu a sua tese de doutoramento, "A 

domus romana no noroeste peninsular. Arquitectura, Construção e Sociabilidades", como a 

melhor do ano de 2019, proposta que fica anexa à presenta ata, como documento número 

um e se considera como fazendo parte integrante da mesma. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o voto de louvor à Doutora Fernanda Eugénia Puga de Magalhães, 

devendo ser dado conhecimento. ----------------------
- Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, apresentou uma 

exposição relativamente às obras que estão a decorrer na Via Foral D. Teresa e Rua Dr. Luís 

Gonzaga, que fica anexa à presenta ata, como documento número dois e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma, bem como um pedido de listagem de licenças 

condicionais, que fica anexo à presenta ata, como documento número três e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. 

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa no uso da palavra questionou a Câmara 

Municipal no sentido de saber, no seguimento do que foi dito na última Assembleia 

Municipal, sobre o processo da Central de Betuminoso, se a certidão em falta já foi 

entregue, quando foi entregue e porque razão esteve a central de betuminoso a funcionar 

um ano sem a dita certidão. Ainda no uso da palavra, questionou a Câmara Municipal no 

sentido de saber o ponto de situação do projeto que foi para consulta pública para 

uniformizar o tipo de luz no centro histórico. ------------------
- 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 unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 15 de junho de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 
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_(02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1- PROCESSO DE OBRAS Nº 64/20 - LOCAL DA OBRA: RUA MENDO AFONSO Nº 147 E 

169 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - REQUERENTE: INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA 

DO CASTELO - Pedido de isenção de taxas -Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a isenção do va lor das taxas devidas pela emissão de licença, 

requerida pelo Instituto Politécnico de Viana do Cast elo, relativa ao processo de obras nº 

64/20, no montant e de 78,03 € (setenta e oito euros e três cêntimos}, ao abrigo da 

autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal, na sessão de 14 de dezembro de 

2019. --------------------------------
_ (03) OBRAS PÚBLICAS _____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO CLUBE NÁUTICO DE PONTE 

DE LIMA" - Aprovação do projeto de arquitetura. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o projeto de arqu itetura relativo à "Ampliação do Edifício Sede do 

Clube Náutico de Ponte de Lima. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou 

na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedido. _ ____ ___ _ _ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REVITALIZAÇÃO DA CAPELA DE SANTIAGO E RECUPERAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DOS ALÇADOS E VÃOS DO MUSEU DOS TERCEIROS" - Aprovação do 

projeto, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação 

do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e 

prazo de execução. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade aprovar o projet o, a 

decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do 

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

pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vant ajosa na modalidade de 

"avaliação de preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 74º, n.º1, ai. b); designar como 

júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente o Senhor Vereador Dr. Paulo 

Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Ve lho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Lopes M argalho de Ol iveira, como vogais suplentes o 

Técnico Superior Eng.º João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Técnico Superior 

Eng.º Luís Miguel Franco Pereira; designar como gestor do contrato o Técnico Superior Eng.º 

José Augusto Pimenta. ____________ __________ __ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ __,..__ 
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_4.1 - FREGUESIA DA FEITOSA - Comparticipação financeira destinada a comparticipar a 

obra de "Beneficiação das Ruas Fonte do Torno, Tojeiro, Cruzes (parte) e Postigo (parte). A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até 

ao montante máximo de 31.076,02 € (trinta e um mil setenta e seis euros e dois cêntimos), à 

Freguesia da Feitosa, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas Fonte do 

Torno, Tojeiro, Cruzes (parte) e Postigo (parte) " (ruas intervencionadas com obras de 

saneamento) a transferir para a Freguesia, após a conclusão dos trabalhos, mediante 

informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. __ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES - Comparticipação financeira 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação de diversas ruas na freguesia". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financei ra de 

70% até ao montante máximo de 89.093,80 € (oitenta e nove mil noventa e três euros e 

oitenta cêntimos), à Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, destinada a comparticipar a 

obra de "Beneficiação de diversas ruas na freguesia - Ruas Outeiro D'Ola, Fontainhas (Norte 

e Sul), Aredas, Couto, Pedreira, Fidalga, Saltão, Barreira, Torre, Rebelo, Eirado, Quinta, Eidos, 

Sobposta, Balteiro, Coirados, Cavaleiros, Agrelo, e Travessas de Vilarelhos, Cacheiro, 

Regueira e Eirado", a transferir para a Freguesia, após a conclusão dos trabalhos, mediante 

informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. __ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE SERDEDELO - Comparticipação financeira destinada a 

comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas de Vera, Urtigueira, Pilhosa, Eido do 

Monte e Travessa da Devesa". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 109.714,87 € (cento e 

nove mil, setecentos e catorze euros, e oitenta e sete cêntimos), à Freguesia de Serdedelo, 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas de Vera, Urtigueira, Pilhosa, 

Eido do Monte e Travessa da Devesa", a transferir para a Freguesia, durante a execução dos 

trabalhos, mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução 

dos trabalhos. 

_(OS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade desencadear o 

procedimento de elaboração da proposta de Regulamento do Pólo Industrial do Granito das 

Pedras Finas. Mais deliberou por unanimidade que se podem constituir como interessados 

no presente procedimento, no prazo de dez dias úteis, todos aqueles que, nos termos do nº 
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1 do art.º 68.º do C.P.A., sejam tit ulares de direitos, interesses legalmente protegidos, 

deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito de decisões que nele forem ou possam ser 

t omadas, bem como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa 

coletiva de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos 

fins. Os interessados podem const ituir-se como tal e apresentar os seus contributos para a 

elaboração da propost a de Regulamento do Pólo Indust ria l do Granito das Pedras Finas, 

através de comunicação escrita que contenha nome complet o, morada ou sede, profissão, 

número de identificação fisca l e o respetivo endereço de correio eletrónico, dando 

consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previst os na alínea c) do nº 1 do 

artigo 112.º do C.P.A .. A constituição como interessados e a apresentação de cont ributos 

devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, para Paços do Concelho, Praça da 

República, 4990-256 Ponte de Lima, ou através de correio eletrónico para geral@cm-

pontedelima.pt. _____ ___ ___ _ ____________ _ _ _ 

_ 5.2 - ESCOLA PRIMÁRIA DE BEIRAL DO LIMA - Alienação através de Hasta Pública -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adiar a discussão do assunto 

para uma próxima reunião. ______________ ___ _ _ ___ _ 

_ 5.3 - BOLSAS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR ANO 2019/2020 - LISTA DEFINITIVA -

Aprovação. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade aprovar a lista final dos 

candidatos para a atribuição das Bolsas de Apoio ao Ensino Superior - Ano 2019/2020. __ 

_ 5.4 - JUVENTUDE POPULAR - Cedência do Auditório Rio Lima para os dias 04 e OS de 

julho para a realização do Conselho Nacional - Ratificação do despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara a 15 de junho de 2020. A Câmara M unicipal deliberou por 

unanimidade nos t ermos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 

1, da Lei n. º 75/13 de 12 de setembro, ratifica r o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara M unicipal a 15 de junho de 2020, de autorização de cedência do Audit ório Rio 

Lima à Juventude Popular, nos dias 04 e 05 de julho, para a rea lização do Conselho Nacional. 

_ 5.5 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - Cedência do Auditório Municipal para o dia 

19 de junho para realização da Assembleia Geral - Ratificação do despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara a 17 de junho de 2020. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos t ermos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 

1, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferi do pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 17 de junho de 2020, de autorização de cedência do Auditório 
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Municipal à Associação Florestal do Lima, no dia 19 de junho, para a realização da 

Assembleia Geral. 

_5.6 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DANÇAS E CANTARES DE PONTE DE LIMA -

Cedência do Auditório Municipal para o dia 20 de junho de 2020 - Ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 17 de junho de 2020. A Câmara Municipal 

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

352, do Anexo 1, da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 17 de junho de 2020, de autorização de cedência 

do Auditório Municipal ao Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de 

Lima, no dia 20 de junho. 

-. 5.7 - ADRIL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO LIMA -

Cedência do Auditório Municipal para a realização da Assembleia Geral no dia 30 de junho 

de 2020 - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 17 de 

junho de 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os 

efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 17 

de junho de 2020, de autorização de cedência do Auditório Municipal à ADRIL, no dia 30 de 

junho, para a realização da Assembleia Geral. _______________ _ 

_ 5.8 - AACPS - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO -

Cedência do Auditório Municipal para a realização da Assembleia Geral no dia 30 de junho 

de 2020 - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 17 de 

junho de 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os 

efeitos do disposto no número 3, do artigo 352, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 17 

de junho de 2020, de autorização de cedência do Auditório Municipal à AACPS, no dia 30 de 

junho, para a realização da Assembleia Geral. _______________ _ 

_ 5.9 - BANDA DE MÚSICA DE PONTE DE LIMA - Cedência do Auditório Municipal para a 

realização da Assembleia Geral no dia 27 de junho de 2020 - Ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 23 de junho de 2020. A Câmara Municipal 

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

352, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 23 de junho de 2020, de autorização de cedência 
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do Auditório Municipal à Banda de Música de Ponte de Lima, no dia 27 de junho, para a 

realização da Assembleia Geral. 

_5.10 - CASA DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - Cedência do Auditório 

Rio Lima para o dia 30 de junho de 2020 - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara a 15 de junho de 2020. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 

1, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 15 de junho de 2020, de autorização de cedência do Auditó rio Rio 

Lima à Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição, no dia 30 de junho. O Senhor 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, 

declarando-se impedido. _______________________ _ 

_ 5.11 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO - Cedência do Auditório Rio 

Lima para a realização da Assembleia lntermunicipal da CIM no dia 29 de junho de 2020 -

Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 18 de junho de 

2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do 

disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, 

ratifi ca r o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 18 de junho de 

2020, de autorização de cedência do Auditório Rio Lima à CIM Alto Minho, no dia 29 de 

junho, para a realização da Assembleia lntermunicipal da CIM. 

_5.12 - JOAQUIM MARTINS DA CUNHA - Emissão de parecer relativo ao pedido de 

autorização prévia para as ações de {re) arborização - P _ARB_047063. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os efeit os do disposto 

no n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho, na sua atual redação, 

considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 09 de junho de 2020, ao 

pedido de autorização prévia para as ações de {re) arborização - P _ARB_047063. ___ _ 

__ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve público face ao disposto 

no n. º 2 do artigo 3º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que determina a suspensão da 

obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos executivos dos municípios. _ 

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

da Lei nº 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 Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e quinze minutos. _ _ ______ _ 
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Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. __ _ 

---A Secretária, 

~e.~-, rrLor---)t,, vtl ~ r1 l-.& ~ 



Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara 

No seguimento do que foi afirmado, pelo Sr. vereador Vasco Ferraz, na última reunião da 

Assembleia Municipal de que " a Câmara nos últimos anos passou centenas de licenças 

condicionadas", querendo assim demonstrar que essa é uma prática corrente e utilizada com 

diferentes munícipes, não havendo, por isso, nenhum tratamento de favor ao empresário que 

originou a questão naquela AM e consequente resposta do Sr. vereador. 

Ora face a essa afirmação e, na minha qualidade de vereador da oposição, solicito-lhe que: 

1-O envio de uma listagem de todas as licenças de utilização de edifícios ou frações que foram 

emitidas de forma condicional pela Câmara Municipal, com indicação do tipo de utilização, 

localização do edifício e respetivo requerente; 

2 - O envio de uma listagem com eventuais licenças de construção emitidas de forma 

condicional pela Câmara Municipal, com indicação do tipo de construção, localização do edifício 

e respetivo requerente. 

Só com base nessas listagens poderemos verificar se efetivamente essa prática da câmara não 

é um tratamento de favor para alguns, mas sim uma prática que respeita o principio da igualdade 

dos cidadãos perante a administração. 

Ponte de Lima, 29 de junho de 2020. 

Com os melhores cumprimentos. 

O vereador Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 



VOTO DE LOUVOR 

A investigadora Limiana Doutora Fernanda Magalhães venceu recentemente o Prémio 

de Arqueologia Eduardo da Cunha Serrão, que é atribuído anualmente para distinguir 

dissertações de Doutoramento ou Mestrados realizadas no ano anterior e é atribuído 

pela Associação dos Arqueólogos Portugueses. 

Fernanda Eugénia Puga de Magalhães, tem 39 anos, nasceu na Correlhã, onde 

frequentou a ensino básico, frequentou o ensino secundário na Escola Secundária de 

Ponte de Lima e, em 2000 inicia o seu percurso académico na Universidade do Minho, 

onde se licencia em História - Variante Arqueologia em 2004. 

Mestre em Arqueologia, desde 2010 com o tema "Arquitectura doméstica em Bracara 

Augusta" pela Universidade do Minho, com orientação da Professora Doutora Manuela 

Martins. Doutorada em Arqueologia, desde 2019 com o tema "A domus romana no 

Noroeste Peninsular. Arquitetura, construção e sociabilidades", com orientação da 

Professora Doutora Manuela Martins e Professor Doutor Ricardo Mar. 

Desde 2004 que participa em diversos trabalhos arqueológicos, como co-responsável, 

desempenhando tarefas de escavação e tratamento da informação, no âmbito de 

intervenções realizadas em contexto de arqueologia urbana pela Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho. Entre 2006 e 2007 foi bolseira do NARQ (Núcleo 

de Arqueologia, da Universidade do Minho), inserida na atividade "Urbanismo e 

Arquitetura em Bracara Augusta". 

Posteriormente, entre 2012 e 2015, foi bolseira de investigação do CICTEM (pólo da 

Universidade do Minho) inserida no Projeto "Paisagens em mudança. Bracara Augusta 

e o seu território (séculos 1 -VII)" (PTDC/HIS-ARQ/121136/2010), onde desempenhou 

um conjunto variado de tarefas. Entre 2010 e o presente, garantiu o ensino de disciplinas 

teóricas e práticas de cursos de graduação em Arqueologia e seminários nos cursos de 

Licenciatura e Mestrado em Arqueologia da Universidade do Minho, por exemplo, 

arquitetura romana; Arqueologia urbana. É autora/coautora de várias publicações: 2 

livros, 17 capítulos de livros, 15 artigos publicados em atas de encontros científicos 

internacionais, 7 artigos em revistas nacionais e 9 internacionais, outras publicações 

científicas em acesso aberto 19, tendo apresentado um total de 52 comunicações em 

vários eventos científicos nacionais e internacionais. 

Defendeu o seu doutoramento em 2019 como corolário de uma profunda pesquisa 

sobre a arquitetura doméstica no NW da Península Ibérica onde realizou uma revisão e 

sistematização da vasta informação arqueográfica de Braga, tendo em vista compará-la, 

com os dados relativos às outras cidades capitais de conventos do NW peninsular e com 

os dados disponíveis a nível peninsular para compreender a especificidade das casas 

romanas de elite na Hispânia. 

Desde 2004 que integra a equipa de investigação da Unidade de Arqueologia da 

Universidade do Minho e a partir de 2013 passou a investigadora do "Projeto de 

Arqueologia de Braga. Topografia, urbanismo e arquitetura". Nesse âmbito, nos últimos 



anos assumiu a responsabilidade científica de 53 intervenções arqueológicas, o que tem 

permitido avançar no estudo diacrónico da cidade de Braga e na restituição planimétrica 

das sucessivas cidades. Participou na recolha de dados, alimentação de base de dados, 

elaboração de modelos 3D e produção de informação sobre o uso e significado da água 

na região de Braga no âmbito do projeto LE "FORME" DELL'ACQUA. I significati, gli usi e 

le architetture dei bene comune piu prezioso em colaboração com a Faculdade de 

Arquitectura da Universidade de Toulouse, a Universidade de Girona; a Universidade de 

Rovira i Virgil e o Consiglio Nazionale delle Ricerche. lstituto per la Conservazione e la 

Valorizzazione dei Beni Culturali - Sezione di Roma. 

No quadro do percurso que, sinteticamente, se acaba de traçar e como resultado do 

mesmo, adquiriu uma experiência consolidada no domínio das problemáticas teórico

práticas inerentes ao desenvolvimento da investigação no âmbito da arqueologia 

urbana, a qual se tem vindo a traduzir pela apresentação e/ou publicação, em regime 

de autoria e coautoria, de alguns dos estudos que realizou (perfazendo um total de 81). 

Com o objetivo de aprofundar e consolidar tal trajetória tem participado em projetos de 

investigação internacionais, que visam desenvolver a troca de experiências e o 

aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de pesquisa mediante a parceria com 

universidades e centros de investigação estrangeiros que detenham expertise no estudo 

da vida quotidiana romana. Dos quais se destaca os intitulados "Cotidiano, 

sociabilidades e usos do espaço no Império Romano" e "Usos do espaço na cidade 

antiga", ambos fruto de um convénio FCT /Capes entre a Universidade do Minho e a 

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil), e os projetos &quot; Las fundaciones 

urbanas de Callaecia y lacreación de un nuevo espacio administrativo&quot; e &quot; 

Aut oppressi serviunt aut recepti beneficio se obligatos putant: la intervencion de Roma 

en las comunidades indígenas (S. li aC - S. 1 dC)&quot;, em parceria com a Universidade 

de Santiago de Compostela. 

Em 2019 fui convidada a integrar a equipa que apresentou uma candidatura à 
Convocatoria 2019 «Proyectos de l+D+i» em Espanha com o projeto internacional 

"Vivere in urbe",cujo objetivo é estudar a arquitetura residencial romana de um amplo 

conjunto de cidades, das quais se destaca Pompeia, Conimbriga, Cartagena, Valência, 

ltuci, Alicante. 

O seu percurso académico, de investigadora e de historiadora mereceu o 

reconhecimento da prestigiada Associação dos Arqueólogos Portugueses, a sua tese de 

doutoramento foi, por isso, reconhecida como a melhor tese nacional de mestrado e 

doutoramento do ano de 2019 e, pela primeira vez, este prémio é atribuído a um 

cientista da Universidade do Minho. 

O seu exemplo de investigadora e de académica merece ser reconhecido publicamente 

pelo Município de Ponte de Lima e assim ser, também, inspirador de outros jovens, 

como exemplo a seguir e demonstrativo de que o esforço, a dedicação e o estudo são 

sempre vitoriosos. 



A prestigiada carreira de investigadora, de arqueóloga e de professora da UM não a 

impede de ser uma cidadã simples e sempre ligada à sua família Limiana, recordando 

sempre as memórias do seu avô que foi quem a motivou a seguir a carreira de 

arqueóloga e o orgulho das suas origens Limianas. 

A Câmara Municipal de Ponte de Lima reunida em sessão pública de 29 de junho de 2020 

delibera atribuir à Doutora Fernanda Eugénia Puga de Magalhães um LOUVOR, pela 

obtenção do Prémio de Arqueologia Eduardo da Cunha Serrão que distinguiu a sua tese 

de doutoramento, "A domus romana no noroeste peninsular. Arquitectura, Construção 

e Sociabilidades", como a melhor do ano de 2019. 

Ponte de Lima, 29 de junho de 2020 

Os vereadores eleitos Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 



Senhor Presidente 

A vila de Ponte de Lima tem crescido, nas últimas décadas para fora da sua zona urbana histórica 

do burgo medieval e dos seus arrabaldes tradicionais. Fruto de uma visão muito para além da 

espuma do dia, a Câmara Municipal de Ponte de Lima, nos anos de 1980, sob a presidência de 

Senhor Dr. João Abreu Lima adquiriu terrenos, negociou investimentos, planeou e executou o 

que viria a constituir as novas zonas de Ponte de Lima. Onde hoje se encontram as escolas 

António Feijó, Escola Secundária, urbanização da Graciosa, Zona Desportiva (Pavilhão e Piscina), 

rua foral D. Teresa, entre outros. 

Hoje as zonas residenciais, de comércio e serviços espalham-se por toda essa vasta área que se 

encontra dividida pela Via Foral D. Teresa, em cada uma das suas margens existem edifícios que 

albergam funções que se complementam. 

Fruto das atuais intervenções de obras na Via Foral D. Teresa e Rua Dr. Luis Gonzaga a circulação 

automóvel de atravessamento da Via Foral D. Teresa está fortemente condicionada. 

Esse condicionamento, em alguns casos necessário, está muito para além do necessário por falta 

de organização e planeamento das obras que estão em curso, causando, inevitavelmente, 

grandes constrangimentos a todos os cidadãos que precisam de cruzar aquela via, mas também 

aos operadores económicos e prestadores de serviços da área. 

Vamos só fazer um pequeno exercício. Se um condutor que suba a Rua General Norton de Matos 

quiser ir à zona da Central de Camionagem, sem obras faria o cruzamento no fim da rua e 260 

metros depois estaria no seu destino. Na situação atual e, caso desconheça o estado em que se 

encontra a via, chegando ao cruzamento da Rua Norton de Matos com a Rua Dr. Cassiano 

Baptista, tomará esta para depois seguir para Rua do Sobral, aí chegado encontra o cruzamento 

fechado e terá de seguir a rua Marques de Terena e voltar na Rua Dr. Manuel Pereira de Melo, 

para novamente se encontrar na Rua Dr. Cassiano Baptista. Ai chegado terá de tomar uma opção 

ou seguir em direção à Rua Norton de Matos e seguir via Rua da Paz até ao supermercado 

Continente e dai regressar à Via Foral D. Teresa. Se o malfadado condutor seguir na direção da 

zona da Central de Camionagem, é colocado na situação de não poder sair da Via Foral D. Teresa 

antes da rotunda do Tribunal. Só ai poderá, através da Rua Francisco Sá Carneiro chegar ao seu 

destino, depois de ter percorrido cerca de 4 Km e 250 m, ou seja um percurso habitual de 260 

metros resultou em mais 4 km! 

Mas se não fizer o que referimos e quiser regressar à Avenida António Feijó passará pelo calvário 

de ter de ir até ao Largo da Lapa, depois de ter passado pelo Largo Dr. Ferreira Carmo e Skate 

Park. 

Mas isto está a acontecer assim porque não há alternativas? 

Isto está a acontecer assim porque a execução e o planeamento destas obras está mal feito. 

Ora vejamos, no passado sábado a única "frente de trabalhos" era na rotunda que está a ser 

construída entre a Rua do Sobral e a Via D. Teresa, mas esta via está vedada a entradas e saídas 

desde as bombas da Repsol. Desde que se entra na Via nessa zona, só se pode sair, como já 

disse, na rotunda do Tribunal. 

Porque não está aberta a rotunda que já está quase concluída no topo da Rua Norton de Matos? 



Porque estão vedadas todas as saídas para sul da Via Foral D. Teresa? 

Só encontro um beneficiário com estas via totalmente fechada - o empreiteiro. Será que o 

Presidente da Câmara não ve isto? Ou será que para proteger o empreiteiro prejudica todos os 

outros utentes, comerciantes, residentes, prestadores de serviços? 

No momento em que deveriam estar a apoiar e criar facilidades para as famílias e a economia 

local, por falta de planeamento e de organização de umas obras (que se reconhecem como 

necessárias), estão a apoiar a ruína de muitos dos agentes económicas daquela zona da vila e 

das famílias que ai vivem. 

Em anexo seguem um conjunto de fotos que demonstram bem o que se acaba de dizer. 

Senhor Presidente que medidas pretende tomar, de imediato, para minimizar os prejuízos que 

esta situação está a causar? 

Que apoios e que tranquilidade pode transmitir aos diretamente afetados? 

Não chega dizer que depois das obras prontas a via fica mais segura, que vai ser mais fácil 

circular, é que alguns, quando isso acontecer, já não terão atividade económica porque já 

fecharam. Estes agentes económicos precisam de respostas urgentes e de medidas concretas, 

não precisam das suas habituais fotos de visita às obras, precisam é de decisões, de apoios e de 

serem entendidos nas suas muitas dificuldades. 

Ponte de Lima, 29 de junho de 2020. 

Os vereadores Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 
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