
~ MUNICIPIO PONTE 8 ~ 
TERRA RICA DA HUMANIDAOE 

EDITAL 
__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: -----
-- FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal na reuniao de 3 de fevereiro 

de 2014, aprovou as Normas de Apoio a Atividade Editorial do Municipio de 

Ponte de Lima, anexas ao presente edital como sua parte integrante. ___ _ 

__ Mais torna publico que as normas em questao entram em vigor a 14 de 

fevereiro de 2014. ----------------------
___ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

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

--- Pa<;os do Concelho de Ponte de Lima, 12 de fevereiro de 2014. __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Eng. 0 Victor Mendes 
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TERRA RICA DA HUMANIDADE 

Normas de Apoio a Atividade Editorial 
Municipio de Ponte de Lima 

Artigo 1° 

Objetivos 

As presentes Normas definem as condic;oes de acesso ao apoio a edic;oes de autores 
locais e de obras de interesse para o concelho, atividade que visa a afirmac;ao de 
Ponte de Lima e de autores locais, pela via da publicac;ao e do incentive a 
publicac;ao de produc;ao hist6rica, cultural e didatica, bern como de individualidades 
nao pertencentes ao concelho, cujas obras se entenda de interesse editar. 

Artigo 2° 

Tipos de Publicac;oes 

1. No ambito de uma polftica editorial de suporte as atividades desenvolvidas pelo 
Municipio, nomeadamente nos domfnios da formac;ao, investigac;ao e da cultura, 
sao passfveis de apoio os seguintes tipos de publicac;oes: 

a) Obras de interesse hist6rico-cultural para o concelho; 
b) Obras de interesse hist6rico-cultural para a regiao; 
c) Obras de interesse local, regional e nacional de autores limianos; 
d) Estudos e Ensaios de autores limianos ou sobre Ponte de Lima; 
e) Teses de Mestrado e de Doutoramento sobre Ponte de Lima; 
f) Catalogos de Exposic;oes realizadas em Ponte de Lima; 
g) Textos de Divulgac;ao do concelho e da regiao; 
h) Textos de prosa ou de poesia originais e de autores locais; 
i) Obras de tematica infanto-juvenis 

2. Poderao ainda ser aceites outros trabalhos, nomeadamente, monografias, desde 
que se enquadrem no ambito da linha editorial definida. 

Artigo 3° 

Candidaturas 

1. A candidatura sera formalizada numa simples carta via correio para o Municipio 
de Ponte de Lima, a qual devera ser acompanhada de dois exemplares da obra, urn 
em suporte papel e outre em suporte informatica. 
2. As candidaturas serao enviadas para Municipio de Ponte de Lima - Pra<;a da 
Republica - 4990-062 Ponte de Lima, dirigidas ao Presidente da Camara Municipal 
de Ponte de Lima. 
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TERRA RICA DA HUMANIDADE 

Artigo 40 

Composi~ao da Comissao Editorial 

A Comissao Editorial sera composta pelo Presidente da Camara ou em quem este 
delegar, pelo Vereador da Educa~ao, pelos Tecnicos Superiores Dr. Ovidio Vieira, 
Dr.a Cristiana Freitas e Dr.a Ana Carneiro. 

Artigo so 

Aprecia~ao da Obra 

1. Competira a Comissao Editorial apreciar o merito da proposta, no prazo de 45 
dias ap6s o termo do prazo de candidatura. 
2. A Comissao Editorial podera ainda solicitar parecer a outras individualidades de 
reconhecido merito nas areas onde se integre a proposta. 
3. Sempre que a Comissao Editorial se pronuncie desfavoravelmente a publicac;ao 
de uma obra, os originais serao devolvidos ap6s comunicac;ao da decisao. 

Artigo 6° 

Edi~ao da Obra 

1. 0 Municipio de Ponte de Lima procedera ou apoiara a edi~ao das obras 
previamente apreciadas, sempre que haja disponibilidade financeira para o efeito e 
de acordo com o parecer da Comissao Editorial. 
2. Podera haver Iugar a coedi~oes com outras entidades publicas ou privadas. 
3. Serao considerados prioritarios os projetos de edi~ao cujos autores tiverem 
garantido antecipadamente apoios financeiros. 
4. 0 apoio traduzir-se-a na edi~ao ou aquisic;ao, pelo prec;o de capa, de uma parte 
da edic;ao, cuja quantidade sera decidida tendo em conta o interesse do tema. 

Artigo 7° 

Acordo 

A edi~ao de uma obra sera sempre antecedida de acordo escrito com o autor ou 
auto res. 
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TERRA RICA DA HUMANIDADE 

Artigo 8° 

Revisao das Provas 

1. Os autores comprometem-se a rever as provas e a entregcHas a Comissao 
Editorial, em prazo a acordar. 
2. Sempre que a obra reproduza desenhos, fotografias, quadros, esquemas, 
graficos ou textos de terceiros, o(s) autor(es) da obra devera(ao) apresentar a(as) 
necessaria(s) autoriza<;ao(oes) de publica<;ao e ter resolvido os encargos com os 
direitos de autor. 

Artigo 9° 

Duvidas e omissoes 

As duvidas e omiss5es serao apreciadas pela Comissao Editorial e resolvidas pelo 
Presidente da Camara Municipal. 

Artigo 100 

Entrada em vigor 

As presentes normas entram em vigor no dia util seguinte ao da sua publica<;ao nos 
termos legais. 

Aprovadas pela Camara Municipal na reuniao de 3 de fevereiro de 2014 

Ponte de Lima, 12 de fevereiro de 2014, 

0 Presidente da Camara Municipal, 

: 
Victor Mendes, Eng.o 
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