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Distribuição Gratuita

Acelebração do contrato de construção de 84
fogos de habitação Social celebrado entre a
Câmara Municipal e o Instituto Nacional da

Habitação representa mais um virar de página no
capítulo do desenvolvimento social do Concelho.

o anúncio no Plano de Actividades para o ano de
1997 da intenção do reforço dos componentes

sociais e de criação de emprego não tem sido uma
palavra vã e vai-se materializando progressiva e

continuamente em acções concretas da actividade
municipal. Primeiro foi a Habitação Social e, logo em

seguida, assistimos à celebração do contrato de
elaboração do Plano Director dos Parques Industriais

do Vale do Lima, com inclusão do projecto de
execução do Pólo Industrial de Ponte de Lima.

No início de Junho a Câmara Municipal lançou o
concurso para a elaboração do Plano de Pormenor

do Pólo Industrial da Queijada e Anais abrindo assim
o caminho que levará à futura fixação de novos

investidores e postos de trabalho no nosso concelho.
Serão dois pólos fundamentais para a estratégia do

desenvolvimento do concelho os quais assegurarão
com realismo um futuro próspero e

seguro para Ponte de Lima.

A pouco e pouco Ponte de Lima vai adquirindo os
equipamentos que necessita sem pôr em causa o

seu desenvolvimento equilibrado e harmonioso,
permitindo aos Limianos melhorar a sua qualidade

de vida e criar esperança de um
futuro melhor.

o Presidente da Câmara
Daniel Campelo
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No passado dia 28 de Março, Ponte de Lima foi
sede das comemorações do Dia Nacional dos
Municípios com Centro Histórico.

Esta celebração na vila lirniana, contou com a
presença de altas figuras ligadas à temática entre as
quais destacamos o secretário de Estado da Cultura,
Rui Vieira Nery; representante do Presidente da
República, João Serra; João Miguel Noras,
presidente da Associação Nacional dos Municípios
com Centro Histórico; governador civil, Alberto
Oliveira e Silva; o bispo da diocese, D. Arrnindo
Lopes Coelho e ainda um elevado número de
presidentes da câmara e muitas outras figuras
ligadas ao acontecimento.

o presidente da Associação de Municípios com Centro Histórico
usando da palavra

No programa deste evento assumiu carácter de
especial destaque a sessão solene realizada na Igreja
dos Terceiros.

Na sua intervenção, o Secretário de Estado da
Cultura salientou a importância do trabalho
desenvolvido pelos municípios face às candidaturas
aos diversos programas de apoio em contraposição à
dependência da verba da Secretaria de Estado da
Cultura, a qual considerou ser insignificante em
termos orçamentais.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal
de Ponte de Lima, Daniel Campelo, na sua alocução,
salientou o trabalho desenvolvido pelo município

Recepção às autoridades civis, militares e religiosas

limiano nesta matéria, considerando o mesmo,
reflexo de uma preocupação constante de preservar a
rica herança patrimonial recebida.

Na sequência do programa previsto, os
participantes percorreram demoradamente o centro
histórico da vila onde se inteiraram de tudo que tem
sido feito em termos de recuperaçaõ e preservação
do património, ouvindo atentamente as explicações
do presidente da câmara.

Do programa deste Dia Nacional dos
Municípios com Centro Histórico, constou ainda
uma visita ao Convento de Refóios; abertura de uma
exposição e lançamento de publicações alusivas ao
Centro Histórico de Ponte de Lima, onde foi
descerrada uma placa comemorativa do
acontecimento.

Aspecto dos convidados presentes na sessão solene
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João Cravinho eFraga Iri
em Ponte de-Lim

arne

o Ministro do Equipamento, Planeamento e
Administração do Território, João Cravinho e o Presidente
da Xunta de Galícia, Manuel Fraga Iribarne, visitaram o
nosso concelho no passado dia vinte de Junho, onde se
inteiraram do andamento das obras da A3, aquela que será a
primeira auto - estrada portuguesa a ligar-se à rede de " auto
- pistas" espanholas.

Recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, logo
iniciaram uma visita ao Centro Histórico da vila, onde se
inteiraram da recuperação feita naquela zona. Ouvindo as
explicações prestadas pelo presidente da edilidade, os
governantes ficaram esclarecidos acerca de aspectos de
pormenores técnicos ligados à intervenção efectuada.

Obras na A3

Depois de terem percorrido a parte antiga da vila, a
comitiva dirigiu-se para as obras da auto - estrada ( A3 ) 
troços Braga! Ponte de Lima e Ponte de Limai Valença - .
Durante a visita o ministro do Equipamento, Planeamento e
Administração do Território deu conta do custo total destas
obras que rondarão os sessenta e seis milhões de contos. O
custo elevado deve-se, em parte, ao acidentado do terreno e a
problemas de impacto ambiental.

. João Cravinho anunciou que o troço Braga - Ponte de
Lima ( Anais! Calvelo ), entrará em funcionamente este mês e
que a ligação a Valença estará concluida dentro de um ano,
altura em que será.efectuda a ligação à rede de "auto - pistas"
espanholas. Trata-se, no entender do ministro, " da estrada da
amizade, da cooperação e de um futuro comum entre o norte
de Portugal e a Galiza ". Opiniao também corroborada pelo
Presidente do Governo da Galiza que se mostrou bastante
satisfeito com o andamento das obras, para que dentro do

Cruzamento do gasoduto com a A3

Construção
de viadutos

daA3, na
Labruja

o
·C

~
Fraga Iribame e João Cravinho percorrendo os jardins dos Paços do
Concelho

Visita à zona histórica - Rua Formosa

mais breve possível, surja esta importante mais - valia no
incremento das relações entre Portugal e a Galiza,
nomeadamente, os aspectos de carácter cultural e económico.

Ponte de Lima reivindica mais vias

Apesar da situação privilegiada do nosso concelho, no
tocante a acessos à A3 ( é bom recordar que Ponte de Lima
ficará com três nós de acesso: Anais, Calvelo, Ribeira e Re
fóios ). Esta ocasião foi mais uma vez aproveitada pelo
município para despoletar questões consideradas funda
mentais para o concelho em termos de vias de comunicação.
Assim, o presidente da câmara voltou a colocar como de
extrema importância a construção da variante que ligará o nó
da Ribeira à freguesia da Feitosa. Também a construção do
Itinerário Complementar - 28 ( IC - 28 ), foi mencionado
como de necessidade fundamental para o desenvolvimento da
região. Na sua resposta o ministro João Cravinho, afirmou
que o processo está a ser reestudado, com um novo trajecto
com condicionamentos no campo ambiental o que tornam
este trabalho um pouco mais demorado.

Em relação ao Itinerário Principal - 9 ( IP9 ), o titular do
Equipamento, Planeamento e Administração do Território,
prometeu disponibilizar-se para que o projecto avance o mais
rapidamente possível, resposta que não satisfez os presidentes
de Câmara da Associação de Municípios do Vale do Lima.
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Inau uracão das obras de res
Os Paços do Concelho de Ponte de Lima regressaram ao edifício que para oefeito foi constr
Ainauguração das obras de restauro aconteceu no passado mês de Junho, aquando da visita I
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No acto da inauguração, a que estiveram presentes
além do ministro João Cravinho, o governador civil do
distrito, presidentes das câmaras do Vale do Lima e outras
individualidades da região, o presidente da Câmara de
Ponte de Lima no seu discurso salientou a importância da
intervenção efectuada que, a par com o Palácio da Justiça
recentemente inaugurado, constitui uma vitória para o
desenvolvimento do concelho. Um triunfo assente na
obtenção de serviços mais eficazes e de melhor qualidade.

o ministro João Cravinho usando da palavra na cerim6nia de inau
guração

Uma aposta na modernização

Ainda no uso da palavra destacou que esta obra,
insere-se num conjunto de acções desenvolvidas nos
últimos quatro anos de apoio à actividade municipal. Este
leque de iniciativas passou pela renovação de viaturas,
informatização dos serviços e construção de novas
instalações para que os serviços da administração
minicipal cumprissem com eficácia e dignidade as
funções que lhes competem.

Aspecto da assembleia e convidados na sessão solene de inauguração
dos Paços do Concelho

o regresso
à DOIDus Municipalis
o edifício dos Paços do Concelho de Ponte de

Lima é uma edificação quinhentista onde há cinco
séculos atrás funcionavam já serviços relacionados
com a administração da vila, " Domus Municipalis ".

Em meados do século XVII é efectuada uma
primeira intervenção com o intuito de o reformular. É,
já neste século, nos anos cinquenta, que novo restauro
é efectuado, visando a melhoria de alguns aspectos do
edifício.

Agora concluiu-se a maior intervenção. Obras que
duraram cerca de dois anos orçaram em cerca de
duzentos mil contos. Como é do conhecimento geral
em 1990 o edifício foi alvo de incêndio, ficando
bastante danificado, ameaçando ruína. Com esta
recuperação planeada pelo arquitecto Faro Viana, o
município e o concelho sairam duplamente
beneficiados: salvou-se o património concelhio e, ao
mesmo tempo, os serviços camarários e utentes

Mais apoio para as juntas de freguesia
Na sequência da sua intervenção, Daniel Campelo, lembrou ao

ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território,
alguns aspectos que o município precisa de resolver no tocante às vias
de comunicação do concelho. Mas, mais incisivo ainda, transmitiu ao
governante a apreensão do município por cerca de vinte juntas de
freguesia ainda não terem recebido qualquer comparticipação para
reconstruir ou beneficiar os edifícios/sedes das mesmas.

Agradecimentos
A concluir o seu discurso o presidente da câmara agradeceu às

entidades que colaboraram, começando pelo próprio ministro,
Secretaria de Estado Local e Ordenamento do Território, Direcção
Geral de Administração Autárquica, Gabinete Técnico do Vale do
Lima e em especial ao arquitecto Faro Viana que elaborou o projecto
desta e de outras obras realizadas na vila sob a responsabilidade do
município. Este reconhecimento estendeu-se à empresa responsável
pelas obras e aos funcionários do município.
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a ro os Pacos o o e,
.uido no século XV e que depois foi utilizado noutras fun~ões mormente de carácter iudicial.
Ido ministro de Equipamento, Planeamento e Administra~ão do Território ao nosso concelho.

Reunião de trabalho com o ministro nos Paços do Concelho

No discurso de encerramento da sessão solene de
inauguração dos Paços do Concelho, o ministro João
Cravinho, mostrou-se sensibilizado para as questões
levantadas pelo presidente da edilidade, nomeadamente
no que diz respeito às duas dezenas de juntas de freguesia
do concelho que não possuem instalações próprias,
prometendo disponibilidade para a resolução do problema
dentro do mais breve espaço de tempo. Falou ainda do
poder dos municípios que pretende ver reforçado,
transformando as autarquias em autênticos governos
locais.

.g

~
Aspecto da visita do ministro João Cravinho a uma das secções da
Câmara Municipal

No entanto, mereceu especial destaque no discurso do
governante as referências elogiosas a Ponte de Lima que
considerou ser "uma jóia, orgulho de identidade regional
e nacional". Encantado com a visita que tinha efectuado
ao Centro Histórico, dirigindo-se ao presidente da
Câmara acerca das obras efectuadas naquela zona, louvou
o bom gosto do município e de quem o dirige pela forma
como foi efectudo este conjunto de intervenções naquela
área da vila.

No capítulo das acessibilidades, o ministro não res
pondeu às expectativas do Concelho, provando-se que o
assunto venha a ser matéria quente no futuro próximo.

Irá surgir
novo espaço cultural

o edifício onde, desde 1981 até há pouco tempo funcionavam
os serviços da Câmara Municipal de Ponte de Lima será destinado
a iniciativas culturais. É intenção do município que o projecto a

elaborar para os
"Paços do Mar
quês" contemple
a existência de
um espaço para
momentos de
carácter especial,
além de um sa-
lão para expo
sições. Neste !
momento o pro- o

J'ecto encontra-se :5
~ainda em fase de

estudo.

passaram a dispôr de um espaço mais adequado às
exigências da actual sociedade. O edifício está
equipado com elevador para todos os pisos,
possibilitando o fácil acesso aos serviços dos
dificientes.

O programa de empreitada desta obra incluiu
construção de todos os serviços municipais, gabinetes
de presidência e vereação, auditório, arquivo, sala de
reuniões, salão nobre e bar.

Ponte de Lima uma jóia, orgulho
de identidade regional e nacional

:~
>
o
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A úLtima

OlA 2 ANT rE o
BRIC ADA AMBIENTAL

A E.SCOLA, A VILA E O
AMBIENTE. UNIDO NA

CON TRUç-Ao DO fUTURO

•

Reedição
do jornal Rio Lima

Guia
para a protecç-o

ambiental
A Brigada

Ambiental da Escola

EB 2 e 3 de António

Feijó em Ponte de

Lima, no âmbito das

comemorações do

Dia Mundial do

Ambiente, lançou

com o apoio do

Rotary Clube de

Ponte de Lima, o guia

para a protecção

ambiental do con

celho.

Na nota intro-

dutória faz um apelo aos limianos no sentido de

cumprirem os princípios expostos na publicação,

para que Ponte de Lima seja sempre a mais verde.

Assente em dez princípios que explanam um

conjunto de acções de protecção ambiental e

melhoria da qualidade de vida, este guia constituiu

um importante elemento de apoio para todos os

limianos que desejem fazer da sua terra um bom

exemplo neste campo.

Foi recentemente reeditado pela Liga dos Amigos do
Hospital de Ponte de Lima, o número único do jornal Rio
Lima de Novembro de 1927. Esta antiga publicação
limiana de carácter literário e noticioso dedicou esta sua
edição a António Feijó, o mais representativo de todos os
poetas limianos de sempre.

reunião
do executivo camarário

nos antigos
Paços do ConceLho

o actual executivo camarário reuniu pela última vez
no antigo edifício dos Paços do Concelho no passado dia 7
de Abril. Aí instalados desde 1981, os serviços municipais

foram transferidos
para os antigos
Paços do Concelho,
edifício do século
XV agora restau
rado, a fim de pro
porcionarem um
melhor serviço de
atendimento aos
munícipes. O Ponte
de Lima Boletim
Municipal regista
aqui aquele que foi a
derradeira sessão
realizada nos Paços
do Marquês.

Empossada a Comissão
das Feiras Novas

Última reunião do executivo
nos antigos Paços do Concelho

Foi empossada no
passado dia 7 de
Abril, em reunião do
executivo municipal,
a Comissão Organi
zadora das Festas do
Concelho de Ponte de
Lima - As Feiras
Novas. Constituida
por duas dezenas de
elementos, unidos
com o objectivo co
mum de tornarem
cada vez melhor a
mais castiça festa mi
nhota, este grupo de
limianos bairristas, A Comissão de Festas das Feiras
contará mais uma vez Novas 97 com o presidente e
com a habitual recep- vereadores do município Limiano

tividade de todos aqueles que ajudam a engrandecer o
nome de Ponte de Lima.

Posto de Informação Juvenil de Ponte de Lima

No âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima, a Secretaria de Estado da Juventude e o
Instituto da Juventude, entrou em funcionamento na Biblioteca Municipal, um posto de informação juvenil para jovens

dos doze aos trinta anos.
O atendimento prestado à juventude destina-se ao encaminhamento da ocupação de tempos livres no período de

férias e reparte-se por três opções: campo de férias, campos de trabalho e apoio a instituições (juntas de freguesia,
Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia...).

Os interessados devem dirigir-se à Biblioteca Municipal onde lhes serão prestados esclarecimentos necessários.
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Ponte de Lima é berço de consórcio europeu de turismo

Foi no passado dia 28 de Junho que no Convento de
Refóios se procedeu à constituição formal do Agru
pamento de Interesse Económico ( AEIE ), também
chamado Europa Traditionae Consortium, que abrange
cinco associações congéneres da Bélgica, Holanda,
França, Reino Unido e Portugal.

Estiveram presentes neste acto o ministro da Eco
nomia, secretário de Estado do Comércio e Turismo,
secretário de Estado e Cultura, representante do Parla
mento Europeu e Comissão Europeia, presidente da
Comissão de Coordenação da Região Norte, presidente da
Câmara Municipal de Ponte de Lima, Presidente da
Assembleia Municipal de Ponte de Lima, além dos presi
dentes das associações fundadoras.

Este consórcio internacional, cuja sede ficou instalada
em Ponte de Lima, tem como objectivos uma oferta
turística especial e inovadora, desenvolvida essen
cialmente no espaço rural. Trata-se de uma rede europeia
cujos vectores de actuação encontram-se pautados por um
atendimento distinto e personalizado, procurando
constituir um exemplo a seguir.

Este aclo contou com a presença das mais altas individualidades
ligadas ao turismo

Com este trabalho de cooperação pretende-se
objectivos de verdadeira solidariedade, disciplina,
comunhão de interesse, associados a uma forma de
turismo que proporcionará a preservação do património,
de cultura, do tradicionalismo dos seus povos.

Actividade da Biblioteca Municipal

Na Biblioteca Municipal, paralelamente ao elevado
afluxo de leitores que se tem vereficado, tem-se efectuado
um conjunto de acções de dinamização daquele espaço.
Teatro de fantoches, cinema, conferências, exposições são
algumas das organizações que fazem deste local um
espaço priveligiado de vivacidade cultural.

Entre os últimos eventos aqui realizados importa
distinguir as exposições sobre Alexandre Herculano no
Dia Nacional dos Municípios com Centro Histórico; a
fotografia sobre a Vaca das Cordas da autoria de
Domingos Melo patente ao público em Maio; a imprensa

local, através do jornal Cardeal Saraiva; o trajo regional e
a pintura de Maria de Lurdes Fonseca estiveram expostos
ao público no passado mês de Junho, altura em que a
Universidade Fernando Pessoa organizou uma exposição
sobre livros raros de Ponte de Lima. Englobada nesta
última iniciativa realizou-se um colóquio sobre o tema"
Autores limianos, sucesso ou insucesso editorial". O trajo
regional foi tema para uma conferência de Francisco
Sampaio. Os aspectos patrimoniais de Ponte de Lima,
levaram o historiador Brochado de Almeida a
conferenciar sobre o tema no dia 16 de Maio.

Limpeza de matas e vigilância florestal

No âmbito da Comissão Especializada dos Fogos
Florestais (CEFF), presidida pelo presidente da Câmara

Municipal e da qual fazem parte as autoridades
policiais - PSP e GNR -, Bombeiros Voluntários,
Serviços Florestais do Ministério da Agricultura e

Associação Florestal do Lima, foi iniciado o programa
de limpeza de matos que incidirá em zonas críticas. O
Monte da Madalena, por se tratar de um local público

de elevado interesse florestal, foi um dos espaços
escolhidos para a realização de algumas das acções.

No passado mês de Junho entrou em funcionamento
no concelho um sistema piloto de vigilância das matas
florestais. Durante as 24 horas do dia e até ao final do
mês de Setembro, uma brigada motorizada, equipada

com meios de comunicação, procederá à vigilância dos
fogos florestais procurando a sua identificação nos

locais mais remotos e críticos do concelho, alertando
bombeiros e autoridades policiais.

O Programa é apoiado pela Comissão Nacional dos
Fogos Florestais e tem uma articulação com as diversas

entidades ligadas à floresta e à prevenção dos fogos,
nomeadamente com os Bombeiros Voluntários.
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Os números

Continuamos neste número a dar conta dos indicadores referentes às verbas

aplicadas pelo Municipio nos últimos oito anos

Receita e Despesa:

Os gráficos de receita e despesa evidenciam um salto qualitativo verificado no ano de 1996 o qual reflecte a
obtenção de novos apoios provenientes de diferentes programas nacionais e comunitários e pelo aumento das

receitas próprias geradas pelo município.
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PUBLICAÇÕES
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Este capítulo reflecte o apoio da Câmara Municipal à edição de várias publicações de interesse municipal, na
maior parte dos casos produzidos por autores limianos. Os anos de 1995 e 1996 foram particularmente férteis na

edição de novas publicações facto que reflecte o interesse crescente dos limianos por tudo quanto se relaciona
com as Letras, a História e a Cultura do concelho.

Nota-se um crescente aumento das verbas distendidas com os transportes escolares com destaque para o
aumento verificado nos últimos três anos, como consequência do alargamento da escolaridade obrigatória de seis

para nove anos.
TRANSPORTES ESCOLARES

120.000.000$ ·'Í-.-------------~'--·--·l

I

Nesta rúbrica damos conta das acções de recuperação de escolas por empreitada, sendo de destacar o grande
acréscimo dos últimos dois anos. Apesar deste reforço foi ainda reforçada a equipa de reparações de escolas quer
ao nível de viaturas e equipamentos quer ao nível do pessoal operário que efectuam reparações continuadas nas

escolas do ensino primário e pré-primário.
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Reunião
oConsel o ai

No passado dia 25 de Junho reuniu o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Económico e Social, tendo
como agenda principal a discussão da listagem das acções a incluir no 3.° Quadro Comunitário de Apoio
(QCAIII) e a revisão do Plano Director Municipal.

Após aquela reunião foi enviada à CCRN a listagem das acções a desenvolver no futuro na área do Município
de Ponte de Lima e que potencialmente possam vir a ser apoiadas financeiramente pelo 3.° Quadro Comunitário,
que entrará em vigor no ano 2000.

As acções inscritas ultrapassam os 10 milhões de contos no que respeita às obras da responsabilidade
municipal, devendo as da responsabilidade da Ad~inistraçãoCentral superar aquele montante. Vejamos a
listagem final aprovada pela Câmara Municipal.

INVESTIMENTOS
DE COMPETÊNCIA AUTÁRQUICA

Investimento
(Identificação)

Abastecimento de Água ao Concelho
Saneamento Básico do Concelho
2' Fase do Plano de Valorização das Margens
do Rio Lima
Complexo Desportivo Municipal
Escola Básica e Secundária da Correlhã
Escola Básica e Secundária de Refoios
Escola Básica e Secundária de S.Martinho da Gandra
Casa da Juventude
Museu Rural
Centro Empresarial
Pólos Industriais
Parque Biológico da Lagoa de Bertiandos/S.Pedro
Construção de Acessibilidades locais
Pousada da Juventude
ETAR na Sede do Concelho
Parque de Campismo
Parques de Estacionamento na Zona Urbana
Caminhos de Santiago-Recuperação e Promoção
e Albergue
Conclusão da Rede Pré-Escolar do Concelho
Centro Histórico de Ponte de Lima

INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DE GRANDE INTERESSE PARA OCONCELHO

Investimento
(Identificação)

Quartel da PSP de Ponte de Lima
Quartel dos Bombeiros de Ponte de Lima
Quartel da Secção de Freixo dos Bombeiros de P. de Lima
Construção do IC28
Conclusão da EN 307 de ligação a Vila Verde
Beneficiação da EN 201, 202 e 203, 204, 306 e 307
Emparc. Agricola-Per. de Bertiandos, Fontão e S.Pedro
Emparc. Agrícola-Per. de Correlhã, Seara e Vit.Donas
Centro de Saúde de Refoios
Ponte sobre o Rio Lima-Entre Refoios e Gemieira
Pavilhão Desportivo da Escola EB2.3 António Feijó
Plano Director do Vale do Lima
Reequipamento do Hospital Distrital do Conde
de Bertiandos
Desnivelamento de cruzamentos da Zona Urbana:
• Feitosa entre EN 201 e EN 306
• Guia entre EN 20 I e EN 203
• Sabadão entre EN 201 e EN 305
• S. Gonçalo entre EN 202 e EN 201
Construção de Centros Sociais
Aeródromo regional
Reequipamento da Escola Superior Agrária

No segundo ponto da Ordem de Trabalhos foi dado conhecimento ao Conselho da decisão do Município em
proceder à Revisão do Plano Director Municipal, nomeadamente nas seguintes vertentes:

• Escala das cartas para 1110.000
• Regulamento
• Reserva Ecológica
• Reserva Agrícola
• Carta de Ordenamento
• Carta de Condicionantes

A pretensão da Câmara Municipal, aprovada na sessão de 30 de Junho, deverá agora ser aprovada pelo
Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território, para que o processo de revisão possa
decorrer em bom ritmo, para bem do Concelho e dos Munícipes.
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e S6 m-I co tos ser-oi vesti os
o b- cão Soc-o
84 novos fogos habitacionais

Não sendo Ponte de Lima um concelho onde a
degradação social constitua o motivo de maior
preocupação, n,ão deixa no entanto o.município de estar

• . -4, .••

atento a determinados problemas que se vivem'no
concelho.

Habitação, Leonor Coutinho; e Presidente do INH e a
Câmara Municipal de Ponte de Lima, através do seu
pres~deI)te, foi salientada a vontade de ambas as partes
na resolução do problema da habitação social..

Este projecto que agora arranca em Faldejães,

Momento da assinatura do protocolo

Arcozelo, desdobrar-se-á em duas fases, implicando a
construção de quarenta e duas habitações em cada uma
delas, cabendo a prioridade às farrulias instaladas no
actual bairro de casas pré-fabricadas e a agregados

familiares que habitam em prédios degradados. Prevê
-se a conclusão destas obras para daqui a dois anos.

Entretanto encontra-se em fase bastante adiantada,
a negociação do processo de recepção das casas do
bairro de Freixo, as quais passarão em breve para a
posse do Município com a possibilidade de negociação
posterior com os potenciais interessados.

Bairros de casas pré-fabricadas em Faldejães e Freixo. Dois cenários que em breve deixarão de fazer
parte da paisagem do nosso concelho

Apontando uma estratégia que elegeu o bom senso
e o bem estar das populações como primeiro patamar
de condições de vida dignas, a câmara municipal não
enveredou por facilismos sem sentido, procurando
antes de forma responsável
criar infra-estruturas capazes
de constituir efectivo suporte
a este género de intervenções.
Por isso, efectuaram-se
acções relacionadas com a
operacionalidade do trata
mento de águas residuais e
despoluição do rio Lima de
modo que a construção destes
oitenta e quatro fogos tenha
um conjunto de equipamentos
capazes de responder às exigências do empreendi
mento.

O investimento total do projecto está orçado em
quinhentos e sessenta e dois mil e oitocentos contos.

Na cerimónia de assinatura do contrato de fi
nanciamento entre o Instituto Nacional de Habitação
(INH), representado pela Secretária de Estado da
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Foi assinado nos Paços do
Concelho de Ponte de Lima o
protocolo entre a Associação de
Municípios do Vale do Lima
(Valima) e uma empresa de
consultadoria, para a elaboração de
um plano director de zonas e pólos
empresariais da região, entre os quais
se encontra o Pólo Industrial da
Queijada e Anais, para o qual a
Câmara Municipal de Ponte de Lima
já lançou concurso para a elaboração
do plano de pormenor.

Ao avançar com este projecto, no
âmbito da Valima, o município de
Ponte de Lima tem consciência da
importância em dotar o nosso
concelho de infra-estruturas e
serviços de apoio necessários à
atracção de indústrias, potenciando a
fixação de pessoas, gerando ao
mesmo tempo um desenvol vimento
que se pretende equilibrado, tendo
em conta o património ambiental e
monumental da região.

Este projecto é financiado pelo
programa comunitário INTERREG II
e proporcionará uma definição clara
da política da utilização do solo
industrial, bem como o reforço das

relações comerciais transfronteiriças,
do qual o nosso concelho colherá di
videndos, tirando partido da situação
privilegiada da instalação dos Pólos
Industriais de Anais Queijadas e
Ponte de Lima. Posição que poderá

ser ainda mais solidificada, com a
possibilidade ainda em aberto, da ins
talação de um outro pólo industrial
junto ao nó do futuro ltenerário Com
plementar 28, situado na zona de S.
Pedro de Arcos, Estorãos.

A A3 é ulIla mais valia para aTrair inveSTimento induslrial no nosso concelho
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o processo de abastecimento de água ao

Concelho sofreu novo impúlso com as adjudicações
de várias empreitadas que afectam positivamente o
abastecimento às freguesias de Anais, Queijada,
Correlhã, Seara, Facha, Vitorino das Donas,
Vitorino de Piães, Boalhosa, Friastelas e Calvelo,
Moreira e Estorãos.

Algumas destas acções tem sido levadas a efeito
por intermédio das juntas de Freguesia,
implementando sistemas autónomos de distribuição
de água com captações gravíticas, como são os
casos da Boalhosa. Vil. Piães, Friastelas,Calvelo.

A empreitada de construção da rede de
distribuição de água à freguesia de Anais foi
adjudicada pelo valor 25.849 contos e servirá para
abastecimento a toda a freguesia e ao futuro Pólo
Industrial da Queijada e Anais. Note-se que o
processo de construção do sistema de captação,
adução e armazenamento está neste momento
concluído tendo a obra custado 81.371 contos.

Para as freguesias da Correlhã, Seara e Vitorino
das Donas foi adjudicada a empreitada de
construção de nova adutora de reforço a colocar na

EN 306 e Estrada Municipal que liga a Feitosa à
Correlhã no lugar do Barracão. Esta adutora ligará
ao reservatório que vai ser construído no Monte da
Senhora da Boa Morte e garantirá ainda no futuro o
abastecimento à parte baixa da freguesia da Facha.

Igualmente foi adjudicada a empreitada de
construção da adutora de distribuição de água às
freguesias de Estorãos e Moreira do Lima a qual
será instalada ao longo da Estrada Municipal que
liga Santa Comba aquelas freguesias. Esta obra
deverá ocorrer antes da pavimentação daquela
Estrada Municipal com tapete betuminoso acção
que se prevê venha a ser executada durante os
meses de Julho e Agosto.

Enquanto avançam estas acções o Município de
Ponte de Lima apresentará por intermédio da
VALIMA a candidatura ao Fundo de Coesão para o
Sistema Integrado de Distribuição de Água ao Vale
do Lima e que engloba os quatro concelhos filiados
na Associação de Municípios - VALIMA. Este
sistema custará cerca de 5 milhões de contos e terá
a captação principal no Concelho de Ponte de Lima
na freguesia da Ribeira.

Abastecimento
de água à
Corne/hã,

Donas e
Facho

- construção
de adutora

para reforço
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Freg •es as ( da
o esforço do município na dotação do concelho com uma rede

continuado. Todas as semanas são lançadas novas acções de

levar nova vida às populações e encurtar as distâncias entre

Vejamos alguns dos exemplos das -empreitadas realizadas pe

levadas a efeito pelas juntas de freguesia no âmbitp

de acessibili

Sandiães - Caminhos do Outrelo

Beiral do Lima - Caminho do Rego do Cardo

Gondufe - Estrada municipal 1251-1

Vitorino das Donas - Caminho da Regueira

Vi/ar do Monte - Beneficiação da estrada municipal Vitorino das Donas - Caminho de Brufe
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e de estradas e caminhos pavimentados tem sido permanente e

e beneficiação de troços de vias municipais e vicinais que vão

e os lugares das freguesias e entre estas e a sede do concelho.

e la Câmara Municipal às quais se deverão juntar muitas outrasIdas suas próprias actividades e que completam a rede

i dades locais.

OBRAS

Correlhã - Beneficiação do caminho do Tesido

Caminho da Igreja em Sandiães

Aspecto do arranjo do Largo de S. Pedro de Arcos

Aspecto do largo de Fontão ainda em obras
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Obras nas Ire •ueslas
Dotar as freguesias de equipamentos capazes de proporcionar a melhoria

de qualidade de vida das populações constitui uma das preocupações da Câmara Municipal. O bem
estar social e a qualidade de ensino continuam a ser apostas do nosso município que disponibiliza

todos os recursos ao seu alcance para que se cumpram as condições necessárias para uma
verdadeira quabdade de vida.

Construção do Jardim de Infância em Refóios Escola da Freiria em Arcozelo

untas de freguesias
restauro e construcão de sedes

O poder local para ser exercido com dignidade necessita de condições que tornem esta acção num verdadeiro
exercício do poder democrático. Consciente desses valores o município tem procurado apoiar iniciativas conducentes

a um digno desempenho do poder local, dotando as juntas de freguesias dos equipamentos necessários.
Esperam que o anúncio feito pelo ministro João Cravinho na inauguração dos Paços do Concelho para apoio às juntas

de freguesia traga nova esperança acerca de vinte freguesias.

Sede da Junta de Freguesia de Sandiães Sede da Junta de Freguesia de Calvelo

bras nos cemilé

Beneficiação do cemitério de Vi/ar do Monte Cemitério da Facha Recuperação do Cemitério Municipal



Obras
na

sede do Concelho

OBRAS

Aspecto da contenção de terras na Rua da
Vacaria

Parque de estacionamento da Guia
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Aspecto do Centro Naútico de Ponte de Lima

Pormenor do Ancoradouro e ponte de acesso
ao Centro Náutico de Ponte de Lima

Pavimentação da Calçada dos Artistas.

Arranjo do passeio no Largo da Feira

Construção de passeio na Rua Agostinho
José Taveira

Obras concluídas na zona histórica das Pereiras

Intervenção na Rua Formosa



OBRAS

Inserido na sua preocupação em valorizar os monumentos do

concelho, a Câmara Municipal de Ponte de Lima instalou

recentemente um sistema de iluminação com o objectivo de realçar

o impacto noctumo do património monumental da sede do

concelho e da freguesia de Arcozelo.

A colocação destes focos luminosos permite a todos aqueles que

nos visitam, e não só, contemplar toda a beleza das edificações

mais significativas do nosso concelho.

Ponte medieval e igreja de Santo Ant6nio da Torre Velha

Torre da Cadeia

Iluminação da Avenida dos Plátanos

Chafariz do Largo de Camões

Capela das Pereiras

Capela do Anjo da Guarda
-Arcozelo

Igreja Matriz

Torre de S. Paulo
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Centro Coordenador
Tr r e o str -

Ao fim de longos anos de espera foi finalmente adjudicada a construção do futuro Centro

Coórdenador de Transportes de Ponte de Lima. Da empreitada agora adjudicada por 397 mil contos

faz parte a construção de uma passagem de peões, inferior à variante da EN 203, a qual vai permitir o

ace~so de alunos e utentes em geral sem que tenham de correr os riscos inerentes ao atravessamento

perigoso de uma via tão movimentada como é hoje a variante da estrada nacional 203.

a futuro Centro Coordenador de Transportes estará concluído dentro de doze meses e

comportará vinte e sete cais cobertos e dez descobertos permitindo ainda o funcionamento

permanente de sete diferentes operadores de transportes rodoviários.

A referida central ocupa cerca de 10 mil metros quadrados e fica situada no lugar do Sobral, na

parte nova da Zona Urbana, e contará ainda com áreas destinadas aos passageiros, mercadorias,

estacionamento de táxis e serviços de bar para além do espaço reservado ao guarda responsável

pelas instalações.

Vai ser e ec uada
a re(upera~ão da Capela das Pereiras

Capela das Pereiras - Finalmente a recuperação

Finalmente vai ter início a recuperação da Capela das Pereiras. Encontrando-se em estado de

ruína, foi alguns anos atrás objecto de restauro da fachada exterior. Agora irá proceder-se a uma

intervenção mais profunda, devolvendo ao templo condições para a prática do culto e outras

manifestações de carácter cultural e social.

Eregida em 1525 a Capela das Pereiras foi administrada pela família Barros Mimoso, tendo

passado há alguns anos por doação a pertença do município.
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c o
Criadas pelo Estado Novo nos anos trinta com o objectivo de reduzir

corporativamente os conflitos sociais no mundo rural, as casas do povo sentiram com
a democratização da sociedade portuguesa, uma reestruturação orgânica, com novos
objectivos definidos naturalmente pelas transformações sociais e políticas ocorridas. '.

ameaça de encerramento deste serviço
de atendimento.

Com o objectivo de elevar o nome
de S. Julião de Freixo através de todas
as potencialidades que tem, Leandro
Pires segue as coordenadas que lhe
indicam a juventude como uma aposta.
Constituindo o grosso de frequen
tadores e quem mais brilho dá a esta
instituição. O presidente da Casa do
Povo recorda as quatro dezenas de
praticantes de ténis de mesa ( vinte e
cinco dos quiais federados e alguns
deles nos primeiros lugares do ranking
nacional ), o grupo de teatro, já com
cinco anos de existência tem levado os
seus espectáculos a vários pontos do
concelho através de um protocolo com a
Câmara Municipal de Ponte de Lima.
Ultrapassando os limites concelhios os
espectáculos constituem também
motivo de agrado para muitos populares
da nossa região, o que é motivo de
orgulho para as duas dezenas e meia de
actores, técnicos, encenadores e outros
elementos de trabalho do grupo. Mas a
actividade cultural não se limita ao
grupo de teatro. Também o grupo
Ronda do Sol Poente, que se dedica a

servem ainda para funcionamento de
um balcão de atendimento do Centro
Regional de Segurança Social
(C.R.S.S.), assunto este que,
presentemente constitui motivo de
preocupação para a direcção da Casa do
Povo e comunidade local, devido à

Auditório da Casa do Povo de Freixo

No nosso concelho o número de
casas do povo existentes e em
actividade é significativa. O Boletim
Municipal foi conhecer uma das mais
representativas destas instituições - a
Casa do Povo de S. Julião de Freixo.

Fundada em 1937 a Casa do Povo de
S. Julião de Freixo é, desde há largos
anos, conhecida no concelho e fora dele
pelas actividades desenvolvidas por
muitos freixoenses que aqui ocupam os
seus tempos livres. Se o passado regista
historicamente este movimento da
comunidade local é bom não esquecer
quão importante tem sido a acção
desenvolvida nos últimos cinco anos
pelo seu actual presidente Leandro
Pires. Foi ele, que com um entusiasmo
indescritível, nos relatou as
movimentações de jovens e de uma
imensa variedade de acções
relacionadas com a ocupação dos
momentos de ócio da comunidade local.

Registando como principais veículos
de ocupação dos tempos livres as
actividades ligadas ao folclore, teatro, ~

,;
cicloturismo, ténis de mesa e música j

popular, as instituições da Casa do Povo

Casa do Povo de S. Ju/ião de Freixo em obra

~

°ê
o

::E
o
~L ':~::;~.. .J



• Ju i-"o

INSTITUiÇÕES E COLECTIVIDADES

Freixo

Jovens praticantes de ténis de mesa da Casa do Povo de S. Julião de Freixo

recolha e divulgação da música popular
tem no edifício desta casa do povo a sua
sede. E a cultura popular não fica por
aqui: o Rancho Folclórico de S. Julião
de Freixo encontra aqui local para os
seus ensaios e muitas actuações. O
futebol e cicloturismo são modalidades
com apoio inequívoco para todos
aqueles que as praticam.

Para manter este conjunto de
actividades é necessário instalações
condignas. Por isso, procedeu-se a obras
de restauro nas instalações da sede.
Arranjo de soalho, tectos e cave ( onde
ficarão instalados as salas das diversas
associações da freguesia, além dos
camarins para o grupo de teatro) são
partes importantes da intervenção agora
feita. Mas é sem dúvida o novo
auditório, a "menina dos olhos" dos
dirigentes desta instituição. Aqui podem
actuar grupos de teatro, fazerem-se
outro tipo de espectáculos musicais e
culturais.

As obras executadas contaram com a
comparticipação da Secretaria de Estado
da Administração Local e do Orde
namento do Território em 5.795 contos,
da Câmara Municipal de Ponte de Lima

em dois milhões de escudos,e a Junta de
Freguesia de S. Julião de Frei-xo con
tribuiu com duzentos mil escudos. Um
peditório efectuado rendeu cerca de
quinhentos contos. Aguarda-se a todo o

momento o apoio do governo civil do
distrito. As obras estarão concluídas a
breve trecho e proporcionarão um
espaço de maior privilégio para a vida
cultural do nosso concelho.

Actuação do Grupo de Teatro
da Casa do Povo de S. Julião
de Freixo



ACTIVIDADES MUNICIPAIS

UNICI AL D oAABRIL
- Atribuição de galardões Municipais a várias pessoas eentidades do Concelho por ocasião da Comemoração do Dia de Ponte de Lima;
- Atribuição de subsídio de I 000 000$00 àCasa do Povo de Freixo para remodelação de instalações;
- Atribuição de subsídio de 5 000 000$00 ao Centro Paroquial e Social de Ponte de Lima para remodelação do Lar D. Maria Pia;
- Tomada de conhecimento da decisão do Júri Nacional do Concurso "Cidades e Vilas Floridas - 1997" que atribuiu a Ponte de Lima o 2.° lugar e-xaqueo com a

Vila de Sintra;
- Tomada de conhecimento da aprovação do fmanciamento da beneficiação de vários troços de redes viárias nas freguesias rurais no valor de 188 mil contos com

apoio do PRONORTE--Sub Programa A;
- Adjudicação da Empreitada de Ampliàção do cemitério de Gondufe;
- Adjudicação da Empreitada de beneficiação do exterior do Edifício dos Paços do Concelho;
- Aprovação dos trabalhos adicionais na empreitada de Recuperação do Teatro Diogo Bernardes;
- Aprovação da proposta de recomendação à Junta Autónoma de Estradas para beneficiar os pavimentos das Estradas Nacionais 306 e 204 entre Ponte de Lima e

Paredes de Coura e Ponte de Lima e Barcelos, respectivamente;
- Aprovação da proposta para apresentar aCandidatura do Centro Histórico de Ponte de Lima àclassificação de "Património Mundial" no âmbito da UNESCO;
- Aprovação do projecto de construção do Jardim de Infância da Facha;
- Atribuição de subsídio de 200 000$00 a Casa do Povo de Moreira para aquisição de equipamentos;
- Atribuição de vários apoios financeiros às diversas colectividades de cultura. Desporto e Recreio em valor superior a 24 mil contos;
- Adjudicação das empreitadas de vedação das Escolas de Bertiandos, Facha, Labruja, Mato, Sandiães e Vitorino das Donas;
- Aprovação de Projecto e lançamento do concurso público para a empreitada de construção do Parque do Arnado no âmbito do Plano de Valorização das

Margens do Rio Lima a apoiar pelo Programa Ambiente;
- Aprovação da Conta de Gerência da Câmara Municipal e Relatório de Actividades do ano de 1996;
- Aquisição de várias publicações de autores Limianos de obra de interesse concelhio;
- Aprovação da I.' Revisão Orçamental e do Plano de Actividades para o ano de 1997;
- Aprovação de projecto e lançamento de concurso público para aconstrução de 42 fogos de Habitação Social na Freguesia de Arcozelo;
- Aprovação do projecto e lançamento de Concurso para a beneficiação dos Caminhos do Bairro dos Aflitos, Caminho de Chão e de Faldejães de Ligação da EN

306 à Escola C+S de Arcozelo;
- Atribuição de subsídio extaordinário de I 000 000$00 à Associação de Basquetebol de Viana do Castelo para a realização do Campeonato da Europa de

Júniores femininos que decorreu em Ponte de Lima;
- Atribuição de subsídio de 450 000$00 para a realização do Torneio de Futebol para atletas de II aos 12 anos organizado pela Associação de Futebol de Viana

do Castelo;
- Aprovação do projecto de adaptação dos sanitários públicos para apoio aos utentes com deficiência;
- Aprovação do Protocolo de colaboração Técnica e Financeira com o Instituto Nacional de Habitação para a construção de 84 fogos de Habitação Social em

regime de renda apoiada;
- Aprovação da cedência de materiais e meios para captação e distribuição de água à Freguesia da Boalhosa;
- Adjudicação das empreitadas de beneficiação dos Caminhos dos Ameais, Rega e Cachada na Freguesia de Gaifar, Fonte da Pereira na Freguesia de Vilar das

Almas; S. Cristóvão na Freguesia de Fontão; de Além eda Escola na Freguesia de Rendufe.
- Adjudicação da Empreitada de distribuição de água à Freguesia de Anais e Polo Industrial da Queijada - Anais;
- Reuniões do Conselho de Administração da VALlMA;
- Reunião com aequipa de análise de impacto ambiental dos traçados do IC 28;
- Reunião com representantes da BRISA para tratar assuntos relativos às acessibilidades locais;
- Reunião da Direcção da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico;
- Participação no Congresso de Gastronomia do Minho;
- Organização do 1.0 Congresso do Vale do Lima;
- Recepção ao Senhor Presidente da República no encerramento do 1.0 Congresso do Vale do Lima;
- Assembleia Geral da ADRIL;
- Assembleia Geral da RESULlMA;
- Assembleia Geral da Casa do Concelho de Ponte de Lima;
- Participação em diversos seminários, conferências e outros eventos organizados pela Universidade Fernando Pessoa e várias Escolas do Concelho;
- Reunião com o secretário de Estado dos Recursos Naturais para tratar de assuntos respeitantes à Reserva Ecológica do Concelho;
- Organização do Dia Nacional dos Centros Históricos e recepção às entidades oficiais;
- Reunião da Comissão de Acompanhamento do GTL;
- Reunião da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Urbanização de Ponte de Lima e Freixo;
- Reunião com Técnicos da Direcção Geral de Comércio e Associação Empresarial para tratar da Candidaturas no âmbito do PROCOM;
- Assinatura do Protocolo de Colaboração Financeira com o Instituto Nacional de Habitação para a construção de 84 fogos de habitação social;
- Recepção à Senhora Secretária de Estado da Habitação e das Comunicações;
- Recepção da Comissão Parlamentar para a Paridade, Igualdade de Oportunidades e Família e realização de reunião aberta;
- Reunião com o Delegado Regional do INDESP;
- Reunião da Comissão Especialidade de Fogos Florestais;
- Reunião da Comissão de Protecção de Menores;
- Reuniões várias com Juntas de Freguesia incluindo diversas visitas de trabalho às Freguesias;
- Participação em vários acontecimentos em representação Municipal;
- Reuniões várias em diversos departamentos governamentais para tratar assuntos de interesse Concelhio:
- Participação em várias acções de promoção do Concelho através da imprensa falada eescrita.



ACTIVIDADES MUNICIPAIS
-INFORMACAO DA AOIVI ADE MUNICIPAL EM MAIO EJUNH•

- Adjudicação da Empreitada de Abastecimento de Água às Freguesias situadas na margem Sul do Rio Lima - Construção de Adutora para reforço à Correlhã, Seara e
Vitorino das Donas;

- Adjudicação da Empreitada de beneficiação dos Caminhos dos Carreiros e Veiga na Freguesia da Ribeira;
- Adjudicação da Empreitada de beneficiação do Caminho da Seara, na Freguesia de Calheiros (Conclusão);
- Adjudicação da Empreitada de Recuperação do Edifício da Capela das Pereiras;
- Abertura de Concurso para Construção de Quatro Polidesportivos e Instalações de Apoio nas Freguesias de Calheiros, Correlhã, Ribeira e Refoios;
- Adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Coordenador de Transportes, Acessos e Infra-estruturas;
- Adjudicação da Empreitada da obra de Sistema Integrado de Águas Residuais do Vale do Lima - Subsistema de Ponte de Lima, Interceptor, Estações Elevatórias e

ETAR (Refoios do Lima), Bertiandos, Sá, Moreira, Santa Comba, Seara e Correlhã - Sistema Elevatório EE5/CE5 do Interceptor Nascente Norte;
- Aprovação do projecto de pavimentação da E.M. 524 Santa Comba - Cabração - Tapete Betuminoso entre Okm e 4 km;
- Aprovação do Plano de Transportes Escolares para oano lectivo 1997/1998;
- Aprovação do Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e aCPPE - Companhia Portuguesa de Produção de Electicidade, S.A.:
- Aquisição de terreno, na Freguesia da Queijada, para oPólo Industrial da Queijada;
- Aprovação da Proposta da Valima para contracção de empréstimo ao abrigo da Linha de Crédito CGDIBEI, pra financiamento do projecto "Sistema Integrado de

Abastecimento de água ao Vale do Lima - Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima";
- Aprovação do projecto de Recuperação da Torre da Cadeia Velha;
- Adjudicação do Transporte para a Praia de Carreço dos Alunos dos Jardins de Infância do Concelho;
- Aprovação do programa e abertura de concurso para elaboração do Plano de Pormenor do Polo Industrial da Queijada (Nó do l.P.l);
- Aprovação do Regulamento e abertura de concurso de Concessão de Exploração do Restaurante do Centro áutico;
- Aprovação de listagem provisória das Intenções de Candidatura para oQuadro Comunitário de Apoio m- Necessidades de Investimentos lnfraestruturais;
- Adjudicação da Empreitada de beneficiação do Caminho de S. Cristóvão em Fontão e dos Caminhos de Além e Escola em Rendufe;
- Adjudicação da Empreitada de Rede de Distribuição de Água a Anais;
- Aprovação do projecto, caderno de encargos, programa de concurso e abertura de concurso limitado da Empreitada de Arranjo Urbanístico do Largo de S. Maninho da

Gandra;
- Adjudicação da Empreitada de Arranjo Urbanístico do Largo da Feira, em Freixo;
- Adjudicação da Empreitada de Constução de Passeios para Peões ao longo das Estradas Nacionais e Municipais do Concelho - E.N. 202 (Refoios) e E.N. 203

(Correlhã);
- Adjudicação da Empreitada de Abastecimento de Água às Freguesias da Margem Direita do Rio Lima - distribuição às Freguesias de Moreira do Lima e Estorãos, na

E.M.524;
- Adjudicação da Empreitada de beneficiação do Caminho de Vila Franca nas Freguesias de Friastelas e Cabaços.
Além das deliberações da Câmara Municipal outras acções foram desenvolvidas no âmbito da Actividade Municipal das quais se destacam.
- Reunião com Secretário de Estado da Administração Escolar para tratar assuntos respeitantes aos Pavilhões Desportivos da C+S de Freixo e E cola EB2.3 António

Ffeijó e àConstrução de uma nova Escola Básica e Secundária no Concelbo;
- Reunião com Secretário de Estado das Obras Públicas para !ratar assuntos relacionados com as acessibilidades no Vale do Lima, nomeadamente a variante à EN 203

entre Ribeira e Feitosa e o atravessarnento do Rio Lima pela A3;
- Reunião com a Presidência da Junta Autónoma das Estradas para tratar assuntos relacionados com as acessibilidades e do desnivelamento dos cruzamentos da Guia e da

Feitosa da EN 20 I;
- Reunião com Conselho de Administração da BRISA para resolução de acessibilidade de ligação à A3 eda localização dos Nós;
- Reunião com a Administração da TRANSGÁS e Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Norte para análise do traçado do GAsoduto entre Braga eTuy;
- Reuniões do Conselho de Administração da VALlMA;
- Celebração dos 25 anos da APPACDM de Viana do Castelo;
- Reuniões várias com empresários interessados em investir no Concelho de Ponte de Lima;
- Participação nas Comemorações dos 20 anos do Poder Local Democrático;
- Celebração do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas;
- Reunião em Angra do Heroísmo da Direcção da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico;
- Celebração do Dia Nacional do Enfermeiro;
- Jornadas do Aparelho Locomotor organizadas pelo Hospital Conde de Bertiandos;
- Comemoração do Dia do Instituto Politécnico de Viana do Castelo;
- Concerto da Banda da Força Aérea realizada no Convento de Refoios;
- Realização do VIl Festival de Folclore do Alto Minho e de outos eventos complementares ligados ao folclore;
- Realização do VII Encontro de Folclore do Concelho;
- Realização da VIl Festa do Vinho Verde, organizada pela Escola Profissional Agrícola;
- Reunião para adesão ao projecto europeu" VILLAGES DE EUROPE "
- Celebrações do Dia da Criança e do Dia Mundial do Ambiente;
- Reunião das Comissões de Apreciação do Emparcelamento Agrícola do Concelho:
- Assinatura do Contrato para a Elaboração do Plano Director dos Parques Industriais do Vale do Lima dos Projectos de Execução dos Planos de Pormenor para os Pólos

Industriais;
- Realização de Reuniões do Grupo de Trabalho para a dinamização do sector empresarial no Vale do Lima em parceria com a VALlMA e Associação Industrial

Portuense;
- Várias reuniões com entidades oficiais para abordagem de vários assuntos de interesse municipal;
- Representação do município em diversos actos de caracter económico, cultural, desportivo, recreativo e social;
- Visitas de trabalho adiversas freguesias para acções respeitantes ao desenvolvimento local em colaboração com as respectivas juntas de freguesia.



~ ACTIVIDADES MUNICIPAIS ............."""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i'I-
Outras Deliberações - Distinção de D. Annindo Lopes Coelho

A Câmara Municipal deliberou atribuir a Sua Excelência Reverendíssima o Senhor D. Armindo Lopes Coelho a Medalha de
Mérito do Município, no momento em que o Bispo de Viana do Castelo se prepara para abandonar a Diocese de Viana do Castelo e
assumir as suas novas funções como Bispo do Porto.

Aprovação do - Projecto e concurso do Jardim de Vitorino das Donas

Aprovação da - Construção da Escola Primária de Anais

Foi aprovado o projecto de execução para a respectiva empreitada e lançamento do concurso para a execução da obra.

Aprovações - Beneficiação do Caminho de Acesso ao Centro Náutico

Foi aprovado o projecto de execução pra a respectiva empreitada bem como o lançamento do concurso para a execução da obra. '

A Câmara Municipal deliberou apoiar a etapa de Ponte de Lima do Circuito Nacional de Voleibol de Praia.

Adjudicações - Concurso de concessão de exploração do Cinema Rio Lima

Foi ajudicado ao único concorrente pelo valor proposto e pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 2.° do Regulamento.

Adjudicações - Empreitada de Remodelação e Reconstrução da Escola Primária de Barreiras - Freixo

Foi adjudicada esta Empreitada pelo valor de 23 992 contos, que inclui a instalação do Jardim de Infância.

....... INFORMAÇÕES AOS MUNiclPES

ALTERAÇÃO DE NÚMEROS DE TELEF'O

A Câmara Municipal de Ponte de Lima informa os munícipes e a população em geral que devido à mudança de
instalações para o edifício do antigo Domus Municipalis, sito na Praça da República, os números de telefone foram
alterados passando a ser os seguintes, antecedidos do indicativo 058.

GERAL 7400400 BIBLIOTECA 7400411
GABINETE APOIO 7400417 PISCINAS 7400412
SECRETARIA 7400406 PAVILHÃO 7400413
ÁGUAS 7400415 G.T.L. 7400418
CONTABILIDADE 7400407 HORIZON 7400419
OBRAS 7400408 FAX 7400410
PESSOAL 7400423

A Câmara Municipal de Ponte de Lima acaba de instalar a sua página na Internet. Nela poderão obter-se informações
sobre o nosso concelho acerca de economia, indústria, geografia, história e património.

Para os interessados aqui fica o acesso:

http://wwwcmpI.nortnet.pt I

ÚLTIMA HORA

PO TTE DE I Jl\'IA
ESPAÇO DE E C O P RA JOSÉ CR VEIRI DA

José Craveirinha um dos maiores vultos da actual cultura lusófona visitou o nosso concelho, no passado dia 11 de
Julho.

O escritor moçambicano, ainda recentemente galardoado com o Prémio Camões, foi recebido nos Paços do
Concelho pelo presidente da Câmara, a quem manifestou o seu encanto pela nossa terra. Apreço esse testemunhado para
a posteridade, nas páginas do Livro de Honra de Ponte de Lima.

Neste encontro, o escritor José Craveirinha, encontrou por parte do município lirniano entusiasmo e disponibilidade
imediata, para que sejam criados laços privilegiados de cooperação técnica e cultural entre Moçambique e Ponte de
Lima.
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