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----- Aos vinte e dois dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e catorze, nos termos 
da alinea b) do n.0 1, do art. 0 30°, da Lei n. 0 75/2013 , de 12 de Setembro, reuniu pelas 
nove horas, em sessao ordinaria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no 
Audit6rio Rio Lima, presidida pelo Senhor Professor Doutor Salvato Vila Verde Pires 
Trigo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------------
----- A) Apreciac;ao e votac;ao da Ata da sessao anterior (Doc. I); -----------------
----- B) Leitura do expediente e informac;oes da mesa; _ _ __________ _ 
----- C) Moc;ao apresentada pela Camara Municipal de Elvas (Doc. II); ____ _ _ 
----- D) Outros assuntos de interesse Municipal. _______ _______ _ 
----- 2. Periodo de interven~ao do publico.-----------------------------------------------------
----- 3. Periodo da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------
----- A) Apreciac;ao da Informa~ao do Presidente da Camara bern como da situa~ao 
financeira do Municipio" (Doc. III) ; _________ _ ________ _ 
----- B) Discussao e votac;ao da proposta de "Regimento da Assembleia Municipal de 
Ponte de Lima" (Doc. IV); ____________ _ _______ _ 
----- C) Discussao e votac;ao da proposta de "Regulamento do Concurso de ldeias -
Graffiti no Parque Radical de Ponte de Lima" (Doc. V) _________ __ 
----- D) Fixa~ao do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da 
Assembleia Municipal, nos termos do disposto no art. 0 17° da Lei n. 0 29/87, de 30 de 
Junho, republicada pela Lei n.0 52-A/2005, de 10 de Outubro (Doc. VI). _ ____ _ 
----- E) Discussao e votac;ao da proposta "Freguesias a 200%: o Caminho para o 
Desenvolvimento (Doc. VII)"; ____________________ __ _ 
----- F) Discussao e votac;ao da proposta "Altera~ao do feriado municipal para 4 de 
Mar~o (Doc.VIII)"; _______________________ _ 
----- G) Discussao e votac;ao da proposta de "Reconhecimento do interesse para a 
regiao do investimento da Empresa LIMA de MATOS, S.A (Doc. IX)." _ ___ _ 
----- Estiveram ausentes e justificaram a sua falta os membros eleitos Natalia Tavares 
Lima, Ricardo Salgado Vieira, Jose Antonio Melo. -----------------------------------------
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara referencia as intervenc;oes 
feitas durante a sessao da Assembleia Municipal.--------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao e vota~ao da Ata da sessao anterior. Interveio neste ponto o 
membra eleito Alipio Matos (Doc. 1 )------------------------------------------------------------
----- Sujeita a votac;ao foi aprovada por maioria com uma abstenc;ao. -----------------------
----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 21 de dezembro de 2013 e 21 de fevereiro de 
2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----- C) Apreciac;ao da Moc;ao apresentada pela Camara Municipal de Elvas.--------------
----- Interveio neste ponto a eleita Filomena Quintela.------------------------------------------
----- A Assembleia Municipal tendo tornado conhecimento da moc;ao, deliberou por 
unanimidade manifestar a sua solidariedade com o teor da mesma.--------------------------
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----- D) Outros assuntos de interesse Municipal. Registaram-se as interven<;5es da 
eleita Sandra Fernandes (Doc. 2), do Presidente da Junta de Freguesia da Gemieira, dos 
membros eleitos Alipio Matos (Doc.3), Antonio Carlos Matos (Doc. 4), Joaquim 
Alpoirh (Doc.5), Joao Castro (Doc. 6) e Mario Ferreira (Doc. 7). 0 Senhor Presidente 
da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. --------------------------------
----- Solicitaram esclarecimentos adicionais os membros eleitos Antonio Carlos Matos e 
Alipio Matos.-----------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos solicitados.---------------
----- Interveio o Vice Presidente da Camara. ----------------------------------------------------
----- U saram da palavra os membros eleitos Antonio Carlos Matos e Alipio Matos para 
pedir esclarecimentos ao Senhor Vice Presidente e ao Senhor Presidente da Camara. 0 
Senhor Vice Presidente da Camara e o Senhor Presidente da Camara prestaram os 
esclarecimentos tidos por convenientes. --------------------------------------------------------
----- A Mesa da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, na sua sessao ordinaria de 22 
de Fevereiro do corrente ano, analisou e votou uma Mo<;ao onde manifesta a sua total 
oposi<;ao a passagem da Linha de Muito Alta Tensao no territorio de Ponte de Lima. 
Sujeita a vota<;ao foi aprovada por unanimidade, com aplauso. Mais deliberou por 
unanimidade dar conhecimento do teor da mesma as Entidades com implica<;5es nesta 
materia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------ Usaram da palavra as eleitas Rosa Cruz (Doc. 8), Sandra Fernandes (Doc. 9) e o 
eleito Casimiro Magalhaes (Doc.l 0). ------------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou esclarecimentos.-------------------------------
----- 0 Grupo Municipal Movimento 51 apresentou urn requerimento para constitui<;ao 
de urn grupo de acompanhamento informal, a constituir por urn representante da cada 
grupo municipal, para a materia relativa a passagem da Linha de Muito Alta 
T ensao. (Doc. 11 )-------------------------------------------------------------------------------------
----- Sujeito a vota<;ao foi rejeitada com vinte e urn votos contra, doze absten<;5es e 
dezoito votos a favor -------------------------------------------------------------------------------
----- 2. Periodo de interven~ao do publico. Registou-se a interven<;ao de Filomena · 
Palma, residente em Ponte de Lima para divulga<;ao de projeto. ----------------------------
----- 3. Periodo da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao da informa~ao do Presidente da Camara bern como da situa~ao 
financeira do Municipio. Registaram-se as interven<;5es dos membros eleitos Abel 
Lopes, Alipio Matos (Doc. 12), Antonio Carlos Matos e a eleita Sandra Fernandes 
(Doc.l3) ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara respondeu aos esclarecimentos solicitados. ---------
-----B) Discussao e vota<;ao da Proposta de "Regimento da Assembleia Municipal de 
Ponte de Lima". Intervieram neste ponto os membros eleitos Armando Pereira, 
Antonio Carlos Matos, Alipio Barbosa e Alipio Matos.---------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Assembleia prestou os esclarecimentos tidos por 
necessarios. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- Vota<;ao da alinea b), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de 
Regimento da Assembleia Municipal de Ponte de Lima". Submetido este ponto a 
vota<;ao, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------
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----- C) Discussao e vota9ao da proposta de "Regulamento do Concurso de ldeias -
Graffiti no Parque Radical de Ponte de Lima" . Inscreveram-se para intervir neste 
ponto os membros eleitos Gon9alo Castilho (Doc. 14) e Rosa Cruz (Doc. 15) ------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos solicitados. --------------
-----Vota9ao da alinea c), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, proposta de 
"Regulamento do Concurso de ldeias - Graffiti no Parque Radical de Ponte de 
Lima". Sujeito a vota<yao foi aprovado por maioria, com cinco absten<y5es.---------------
----- D) "Fixa~ao do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da 
Assembleia Municipal, nos termos do disposto no art. 17° da Lei no 29/87, de 30 de 
Junho, republicada pela Lei no 52-A/2005, de 10 de Outubro". Interveio neste ponto 
o membro eleito Alipio Matos. -------------------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou esclarecimentos. -------------------------------
----- Vota<yao da alinea d) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Fixa~ao do valor do 
seguro de acidentes pessoais dos membros da Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto no art. 17° da Lei no 29/87, de 30 de Junho, republicada pela Lei no 52-
A/2005, de 10 de Outubro, sujeito a vota9ao foi aprovado por unanimidade. ------------
-----E) Discussao e vota9ao da recomenda9ao "Freguesias a 200%: o Caminho para 
o Desenvolvimento". 0 membro eleito Joaquim Rosas apresentou a proposta. ----------
----- Inscreveram-se para intervir neste ponto o Presidente da Junta de Freguesia de 
Arcozelo, os membros eleitos Alipio Matos e Abel Lopes. ----------------------------------
----- 0 membro eleito Joaquim Rosas prestou esclarecimentos adicionais. -----------------
----- Usou da palavra o Senhor Presidente da Camara Municipal. ----------------------------
----- Interveio o membro eleito Antonio Carlos Matos. ----------------------------------------
----- A Mesa da Assembleia nao colocou a proposta a vota<yao por considerar existir 
impeditivo legal para tanto. -----------------------------------------------------------------------
----- F) Discussao e vota<yao da "Proposta de altera~ao do feriado municipal para 4 
de mar~o. Apresentou a proposta o membro eleito Alipio Barbosa (Doc. 16). -----------
----- Inscreveram-se para intervir neste ponto os membros eleitos Joao Castro e Pedro 
Ligeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 membro eleito Alipio Barbosa interveio para prestar esclarecimentos. -------------
----- Vota9ao da alinea f) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Proposta de altera~ao do 
feriado municipal para 4 de Mar~o", sujeita a vota9ao esta proposta foi rejeitada por 
maioria com trinta e seis votos contra, dez votos a favor e treze absten96es. --------------
----- G) Discussao e vota9ao da "Proposta de Reconhecimento do interesse para a 
regiao do investimento da Empresa LIMA de MATOS, S.A."Inscreveram-se para 
intervir neste ponto os membros eleitos Joaquim Alpoim e Alipio Matos.-----------------
------ 0 Senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. -
----- Vota9ao da alinea g) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Proposta de 
Reconhecimento do interesse para a regiao do investimento da Empresa LIMA de 
MATOS, S.A.", sujeita a vota9ao foi aprovada por maioria, com cinco votos contra. 0 
Grupo Municipal Movimento 51 apresenta declara9ao de voto (Doc. 17).-----------------
----- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada 
a sessao pelas catorze horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que 
depois de lida e aprovada sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------



R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

CQDIGO POSTAL 4990-062 

0 Presidente ----------------------------------------------------

A 1. a Secretaria --------------------------------------------------

0 2.0 Secretario --------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 



PONTE DE IJM .. 4. 
Um partido ao seu Ia do 

Declara~ao 

Ao analisarmos a acta da sessao de 21 de Dezembro de 2013 desta Assembleia, verificamos que consta como 

substituto do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vitorino das Donas o cidadao Antonio Pedro Alves, que 

segundo consta do registo audio gravado da sessao, sera o secretario daquela Junta de Freguesia. 

Tendo-se conhecimento que a Junta de freguesia de Vitorino das Donas nao estara legalmente em 

funcionamento, pais os vogais da junta de freguesia nao terao sido eleitos por falta de quorum, ja que a maioria 

dos elementos que constituem a Assembleia de Freguesia, ter-se-ao ausentado no momenta da votac;:ao da 

proposta do Presidente da Junta, para constituic;:ao da mesma, estando o assunto em tribunal para resoluc;:ao. 

Para confirmac;:ao, veja-se a intervenc;:ao, anexa a acta agora em discussao, doc. N.Q 5, do membra desta 

Assembleia, Clara Alexandra Magalhaes da Rocha. 

Assim, o PPD/PSD-Partido Social Democrata nao reconhece aquele cidadao como substituto do senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Vitorino das Donas pelo que, se solicita que esta declarac;:ao seja transcrita na Integra na 

acta da presente sessao, alem de ficar anexa a mesma. 

Ponte de Lima e Assembleia Municipal, 22 de Fevereiro de 2014. 

Os membros do Grupo Municipal do PSD 

Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 22 de Fevereiro de 2014 

A · o . ~ .. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

Em conformidade com o Regimento (ainda em vigor) desta Assembleia Municipal, 

apresentamos a mesa da assembleia municipal para leitura e vota~ao no periodo antes da 

ordem do dia a mo~ao/delibera~ao enunciada, de acordo com o Artigo 28Q (PERIODO DE 

«ANTES DA ORDEM DO DIA» alineas g), h). 

- Sobre projecto da REN de implanta~ao de Linhas Aereas de Alta Tensao 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de 22 de Fevereiro de 2014 

MO<;AO /DELl BERA<;AO 

Sobre projecto da REN de implanta~ao de Linhas Aereas de Alta Tensao 

Considerando: 

Que o projecto da REN- Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Electrica de 

Espanha, a 400 KV e extremamente perigoso e negativo para a qualidade de vida das 

popula~6es; 

Que a indispensavel consulta publica sobre o "Estudo de lmpacte Ambiental - Resumo nao 

Tecnico" para a instala~ao de linhas aereas de alta tensao nao foi efectuada de acordo com os 

tramites legais de aproveitamento de todo o prazo inicial de tempo estabelecido pela Agencia 

Portuguesa do Ambiente, por factores de ausencia de divulga~ao atempada, o que impediu a 

analise profunda quanta a causas e efeitos das linhas de muita alta tensao, quer pelos 6rgaos 

Autarquicos, quer pela popula~ao das freguesias abrangidas; 

Que a ausencia de discussao publica atempada impossibilitou a popula~ao ·das 27 

comunidades das freguesias do Concelho, abrangidas pelo projecto e que podem vir a ser 

afectadas, tivessem tido os esclarecimentos necessaries para se pronunciarem sobre esta 

pretensao da REN; 

Que o necessaria aumento de potencia pode e deve ser concretizado atraves de cabo 

subterraneo ou mesmo cabo submarino; 

Que a qualidade de vida e a saude publica das popula~6es nao podem estar dependentes de 

eventuais criterios economicistas. 

Que o Municipio de Ponte de Lima manifestou a opiniao de que uma infra-estrutura desta 

Natureza nao beneficia directamente o Concelho e apresenta em contrapartida enormes 

desvantagens; 

Que o Municipio de Ponte de Lima considera ainda que as propostas de implanta~ao da 

subesta~ao electrica, designada como S"VIB"A ou S"VIB"C, conforme a sua localiza~ao, se 

enquadram na situa~ao de gerar impactos negativos, por isso a implanta~ao da subesta~ao 

electrica nao deve ser considerada no Concelho de Ponte de Lima. 

Face a todos estes considerandos, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 22 

de Fevereiro de 2014 delibera: 

L Rejeitar liminarmente a possibilidade de instala~ao destas linhas aereas de alta tensao 

a passar sobre zonas habitacionais das freguesias abrangidas, ou a curta distancia 

destas; 



2. Rejeitar toda e qualquer hip6tese da instala<;:ao da subesta<;:ao electrica dentro do 

Concelho de Ponte de Lima; 

3. Recomendar ao Governo e a REN - Rede Electrica Nacional que este projecto de 

instala<;:ao de linhas de muita Alta Tensao seja reapreciado e feitos estudos de medidas 

alternativas para o transporte de energia por cabos subterraneos ou por cabos 

submarinos; 

4. Os Servi<;:os de Secretariado da Assembleia Municipal enviarem de irnediato esta 

delibera<;:ao para: 

-Agenda 

- Ministerio do do Ordenamento do Territ6rio e 

- Presidente da CIM Alto Minho 

- Presidente da Camara de Ponte de lima 

- REN - Rede Nacional 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2014 

Fe andes 

(Membro eleito da Assembleia Municipal) 



PONTI DE LnL-\ 
um partido ao seu lado 

PROPOSTA 

Pelo futuro de Ponte de Lima e da sua Popula~ao 

( . ~ 

A construr;ao da linha dupla trifasica de alta tensao a 400 kv, desde Fontefria, na Galiza, Espanha, ate a fronteira 

portuguesa, como seu prolongamento a rede electrica nacional, no ambito da Rede Nacional de Transporte (RNT) 

operada pela empresa Rede Electrica Nacional (REN), com passagem pelo concelho de Ponte de lima, cuja 

consulta publica do estudo de impacte ambiental terminava no dia 13 de Fevereiro de 2014, embora prorrogada 

ate ao proximo dia 27 de Fevereiro, podera representar uma amear;a a saude publica e ao patrimonio natural e 

construido do nosso Concelho. 

0 secretismo e a falta de informar;ao sabre esta materia, nomeadamente a localizar;ao com precisao dos trajectos 

da linha de alta tensao, as freguesias afectadas e o conhecimento dos pros e contras desta obra prejudicaram a 

defesa da nosso concelho e da sua popular;ao. 

• Considerando que o concelho de Ponte de lima e um dos mais penalizados com a realizar;ao desta 

empreitada, conforme se verifica no estudo de impacte ambiental; 

• Considerando a riqueza do seu vasto patrimonio natural e construido, mais-valia que tanto orgulha os 

limianos e projecta o concelho pelo mundo inteiro; 

• Considerando as problemas que advirao no aspecto paisagistico para o Concelho; 

• Considerando os eventuais efeitos dos campos electromagneticos nas popular;oes, devido a passagem das 

linhas de muito alta tensao; 

• Considerando que as Juntas de Freguesia afectadas nao dispoem de informar;ao necessaria que permita 

uma analise rigorosa e responsavel das propostas de passagem apresentadas no estudo de impacte 

ambiental; 

• Considerando que a popular;ao deveria ser devidamente esclarecida, quer atraves dos seus eleitos locais 

quer atraves de sessoes de esclarecimento com a presenr;a de tecnicos competentes na materia, o que 

nao foi feito; 

• Considerando que, os estudos apresentados apontam para a localizar;ao de uma das subestar;oes no 

concelho de Ponte de Lima, mais concretamente na zona das freguesias de Friastelas/Freixo ou na 

freguesia de Anais; 

• Considerando que pode existir, no nosso Concelho, "sobrepassagem de casas, de grandes equipamentos 

e espar;os florestais de protecr;ao e conservar;ao da natureza, bern como atravessamento de dais pianos 

de urbanizar;ao"; 

• Considerando que esta materia e muito complexa, e que exige um processo transparente e rigoroso; 

• Considerando que a linha tera torres de 75 metros de altura, com uma area de implantar;ao de 200 

metros quadrados e com margens de seguranr;a de 45 metros para cada lado, isto e, quatro vezes a 

largura da auto-estrada Al. 

Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
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• Considerando que ha alternativas menos gravosas para as popula~;:oes atravessadas, pese em bora mais 

dispendiosas para o promotor; 

• Considerando que a propria maioria do CDS na Camara Municipal aprovou um documento em que e dito 

que a linha "nao beneficia directamente o municipio" e "apresenta enormes desvantagens". 

Propomos, ao abrigo da alinea b) do artigo 16Q e da alinea g) do n.Q 1 do artigo 28Q do Regimento em vigor, que 

esta Assembleia Municipal rejeite a totalidade dos tra~;:ados constantes no estudo de impacte ambiental 

apresentados a discussao publica e que se recomende a Camara Municipal que proceda a contesta<;ao judicial e 

extrajudicialmente das linhas, bern como conceda apoio juridico e judiciario as freguesias que queiram 

igualmente travar aqueles tra<;ados. 

Ponte de Lima e Assembleia Municipal, 22 de Fevereiro de 2014. 

Os membros do Grupo Municipal do PSD 

Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
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PARTIDO SOC/ALISTA 

PONTE DE LIMA 
Praceta Fernao Magalhaes, 73 

4990-080 Ponte de Lima 

P~P_t:ll:l!_?fi~JimioJ.@gmioJl!,_c_o_m 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Secretarios 
Ex.mo Sr. Presidente da Camara 
Ex.mos Senhores Vereadores 
Ex.mos Senhores Presidentes de Junta 
Caras e Caras Colegas, 
Ex.mo Publico, 

0 eventual atravessamento do nosso Concelho par uma Linha de Muito Alta 

Tensao tern sido alva do escrutinio e da preocupa9ao da maior parte da popula9ao 

Limiana nos ultimos 2 meses. 

E e compreensivel que assim seja: estamos efectivamente na presen9a da obra 

publica que, a concretizar-se, tera o efeito mais devastador para a qualidade de vida das 

nossas popula96es e o desenvolvimento do nosso Concelho, de ha muitos anos a esta 

parte. 0 impacto negativo da implanta9ao desta obra no nosso territ6rio seria 

amplamente superior ao verificado com a constru9ao da auto-estrada A3 e maior ainda 

do que aquele que se ocorrera caso se confirme a constru9ao da linha do TGV. 

Trata-se da condu9ao aerea de duas novas linhas duplas trifasicas, de muito alta 

tensao (400 kV-kilovolts), atraves de torres de elevadissimo porte, com uma altura de 

75 metros (similar, par exemplo, a da Torre dos Clerigos, no Porto) e com uma base de 

cerca de 20 x 20 metros. 

A esse gigantesco corredor de metal e energia electrica, q_cresce a possibilidade de 

constru9ao de uma subesta9ao com uma area de implanta9ao de mais de 4 hectares. 

Sao amplamente conhecidos os riscos para a saude publica que podem resultar da 

exposi9ao aos campos electromagneticos das Linhas de Muito Alta Tensao, bern como o 

ruido que produzem e a completa desfigura9ao da paisagem e dos nucleos 

populacionais que provocam. 

E urn imperativo de todos impedir que esta obra retalhe o nosso Concelho, 

afectando a saude dos Limianos, limitando a produ9ao agricola, destruindo o nosso 

patrim6nio natural e edificado, desvalorizando a propriedade e inviabilizando o 

desenvolvimento de algumas das actividades econ6micas mais pujantes do nosso 

concelho, como sejam aquelas que dependem dos produtos tradicionais, ou do 

ambiente e do turismo . 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima I 21.02.2014 
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Tal como ja o fizeram outros Concelhos vizinhos - como Barcelos, Mon<_;;ao, ou 

Melga<_;;o -, temos que unir esfor<_;;os no sentido de dizer "nao" a esta verdadeira 

calamidade que nos ira destruir grande parte do concelho, sem nos deixar como 

contrapartida compensa<_;;ao alguma. 

Eo momenta para ponderar serena, mas firmemente, o estado actual dos estudos 

relativos ao projecto da Linha de Muita Alta Tensao e para decidir quais as formas mais 

consistentes e eficazes de impedir a concretiza<_;;ao desta obra no Concelho de Ponte de 

Lima. 

Mas e tambem o momenta de olhar o passado: por uma lado, para responsabilizar 

a nossa autarquia, pela sua postura de oculta<_;;ao, passividade e subserviencia a 

interesses que nao conhecemos bern; por outro lado, para evitar repetir os erros 

cometidos e arrepiar caminho. 

A Camara Municipal de Ponte de Lima tern conhecimento deste projecto pelo 

menos desde Janeiro de 2011, sendo que ja a 28 de Abril do mesmo ano foi realizada 

uma reuniao na divisao de Estudos e Projectos da Camara com a equipa responsavel 

pelo estudo de impacte ambiental (EIA), onde foi apresentado o projecto e a subesta<_;;ao 

em estudo . 

Depois disso, sabemos que a 12 de Mar<_;;o de 2013 se realizou nova reuniao nas 

instala<_;;6es da Camara Municipal, com a presen<_;;a do Vice-Presidente Gaspar Martins . 

Na sequencia desta reuniao, a Coordenadora Geral do EIA, Eng. Cristina Reis , solicitou 

a nossa Autarquia, a 13 de Mar<;:o, o "vosso parecer relativamente aos troc;os e 

localizac;oes em estudo que atravessam Ponte de Lima, assim como outras recomendac;oes 

que entendam por relevantes serem consideradas na actual fase do Estudo de Impacte 

Ambiental". 

Poucos dias passados, a 20 de Mar<;:o de 2013, o Vice-Presidente da Camara, sem 

qualquer fundamenta<_;;ao ou justifica<_;;ao tecnica, apressou-se a indicar qual "o trac;ado 

mais favorcwel da linha", tomando posi<_;;ao expressa por uma das alternativas, que 

inclui por exemplo o atravessamento das freguesias de Poiares, Navi6, Vitorino de Piaes , 

Facha, Rebord6es Santa Maria, Fornelos, Queijada, Serdedelo, Gondufe, Ribeira, 

Gemieira, Refoios, Labruja, Rendufe e Vilar do Monte. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima I 21.02.2014 
2/6 



PONTE DE LIMA 
Praceta Fernao Magalhaes, 73 
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Nao existe nesse documento a manifesta<;ao de qualquer oposi<;ao, ou sequer 

objec<;ao ou limita<;ao, ao projectado atravessamento do concelho de Ponte de pela 

Linha de Muito Alta Tensao. 

Por muito que o Sr. Presidente da Camara Municipal se afadigue a tentar 

demonstrar o indemonstravel, os factos sao hoje publicos e not6rios e estao 

amplamente documentados: a empresa responsavel do EIA reumu com o Vice

Presidente da Camara, em representa9ao desta como titular do Pelouro, entre outros, 

das Obras Publicas e Urbanismo, solicitou-lhe depois o parecer do Municipio, parecer 

esse que prontamente foi comunicado pelo Vice-Presidente Gaspar Martins, no ambito 

estrito das suas fun<;oes. 

Tal parecer do Municipio influenciou decisivamente os tra9ados propostos no EIA. 

Nesse estudo se diz, por exemplo, na parte do tra9ado que, iniciando-se na 

atravessa as freguesias da Gemieira e Refoios o seguinte: "considera-se que o troc;o 32B 

e preferencial para o atravessamento do rio Lima, e que o mesmo, para alem de evitar o 

Jatar critico identificado, tem a vantagem adicional de registar uma menor densidade 

habitacional. A esta analise acresce o parecer da C.M. de Ponte de Lima que concorda com 

a referida soluc;ao para o atravessamento do rio". 

Ainda hoje nao sabemos em que pareceres cientificos, conhecimentos tecnicos ou 

consultas especificas se baseou o Sr. Vice-Presidente da Camara Gaspar Martins para 

escolher urn tra<;;:ado como sendo o ((mais favoravel para o Concelho de Ponte de Lima», 

como alternativa preferivel a outras apresentadas inicialmente no estudo. Talvez nao 

devesse o Sr. Presidente da Camara perder a oportunidade de, nos termos legais, 

permitir ao Sr. Vice-Presidente que explique a esta Assembleia, hoje, as certamente 

fundadas razoes que o levaram a decidir como decidiu. 

0 que sabemos de fonte segura e que o Vice-Presidente Gaspar Martins nao ouviu 

o Concelho: o assunto nao foi discutido nas Reunioes de Camara (ou sequer entre os 

Vereadores, como ficamos a saber agora pelas declara96es publicas de urn ex-Vereador), 

nao foi apresentado as Juntas das Freguesias abrangidas, nao foi trazido a Assembleia 

Municipal e nao foi sujeito a qualquer apresenta<;ao e discussao publica. 

Julgo que hoje todos os Limianos e, em particular, os Senhores Presidentes de 

Junta se sentem defraudados e, mais do que isso, traidos. Defraudados porque o Vice

Presidente da Camara Gaspar Martins, em representa9ao do Municipio, nao defendeu 

os interesses do Concelho e dos seus concidadaos; traidos porque lhes foi escondido urn 
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projecto que muito directamente afecta as suas popula<;oes e porque nao foi ouvida a 

voz e a experiencia de quem melhor conhece os mais reconditos cantos do nosso 

territ6rio. 

A atitude do Vice-Presidente Gaspar Martins fez com que este projecto estivesse 

algures numa gaveta da Camara Municipal durante praticamente urn ana . E foi 

certamente urn ana perdido: urn ana que deveriamos ter aproveitado para esclarecer as 

popula<;oes, para estudar solu<;oes e alternativas com os tecnicos, para reunir 

fundamenta<;ao que agora nos permitisse gritar bern alto o rotunda "nao" que todos 

temos a subir do peito ate a boca, numa reac<;ao de contida raiva. Nao deixa de ser 

ir6nico que a Camara Municipal, pelo voz do seu Presidente, se congratule agora par 

uma prorroga<;ao de 10 (dez) dias uteis que permitira "uma melhor divulgac;ao e 

participac;ao das instituic;6es e dos cidadaos do concelho de Ponte de Lima". Cabe 

perguntar: o que andaram a fazer durante o ano de 2013? 0 tempo foi todo gasto a 

preparar as elei<;oes? 

A atitude do Vice-Presidente Gaspar Martins teve tambem outro efeito, igualmente 

nefasto: fragilizou par completo a posi<;ao actual da Camara Municipal! Ao dar como 

"facto consumado" o atravessamento do concelho de Ponte de Lima pela Linha de Muita 

Alta Tensao, o anterior parecer nao deixou grande margem para que o nosso Municipio 

se oponha agora ao projecto, como ja o fizeram, pelo menos, Barcelos, Mon<;ao e 

Melga<;o. 

A Camara Municipal desistiu definitivamente de lutar para que a Linha de Muito 

Alta Tensao nao passe no nosso Concelho, ao contrario do que fizeram aquelas 

Autarquias. 

E isso e patente no documento agora enviado pela Camara Municipal em sede de 

inquerito publico. 

A primeira preocupa<;ao do Municipio e deixar bern evidente a REN que somas 

muito bern comportados e, como diz o Sr. Presidente da Camara, solidarios, ao referir 

que ((sendo o projecto em questao apresentado como de interesse Nacional com 

abrangencia intemacional toma-se claro que esta hierarquia se vai traduzir no 

condicionamento dos interesses do Municipio ao interesse Nacional", ou sej a , o interesse 

nacional pesa mais nas considera<;oes da Camara Municipal de Ponte de Lima do que 

os interesses locais . 
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E nao ha uma l:mica palavra a sugerir sequer que se equacionem as alternativas, 

sejam elas atraves da conduc;ao das Linhas de Muito Alta Tensao por via subterranea, 

seja por via maritima. 

Isto nao e solidariedade, Sr. Presidente; isto tambem nao e responsabilidade, como 

igualmente ja afirmou . 

Isto e apenas abdicar de defender OS interesses mais profundos das pessoas que 0 

elegeram; isto e demitir-se das func;oes para que foi escolhido . 

Se por urn momenta analisar as posic;oes dos seus Colegas de Barcelos, Monc;ao e 

Melga<;;o podera talvez entrever ai, Sr. Presidente, o que e verdadeiramente pugnar pelas 

necessidades e anseios deste Concelho. 

A atitude do Vice-Presidente Gaspar Martins suscita ainda urn problema de uma 

dimensao diversa e, porventura, igualmente grave: uma questao politica, que tern aver 

como exercicio do poder na Camara Municipal de Ponte de Lima. 

Ja muitos haviam notado o extenso numero de Pelouros do Vice-Presidente 

Gaspar Martins , em contraposic;ao com a aparente escassez de func;oes do proprio 

Presidente da Camara. 

Agora ficamos a conhecer as duas dimensoes da Camara Municipal: a "Camara 

alta", que decide, e a "Camara baixa", que apenas tern que concordar. As palavras, 

como sabem, nao sao minhas - eu nao teria certamente suficiente eloquencia para tao 

certeiramente caracterizar o funcionamento da nossa Autarquia. Quem o escreveu 

publicamente, no dia de ontem, foi o ex-Vereador Miguel Pires da Silva que, 

corajosamente, colocou tambem o dedo na ferida quanto a materia da Linha de Muita 

Alta Tensao: "penso que neste assunto a primeira medida da camara deveria ter sido 

tomar publico este assunto, e juntamente com a populw;ao defender ate ao limite os 

interesses do nosso concelho. Saudades de quem o fazia! !" 

No que respeita ao parecer emitido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Martins em 

representac;ao da Autarquia quanto a Linha de Alta Tensao, fiquei tambem na duvida 

relativamente a uma outra circunstancia: o Sr. Presidente da Camara tomou 

conhecimento do parecer antes de ele ser emitido? Concordou com ele? Ou, pelo 

contrario , s6 ficou ciente desse documento quando o mesmo foi divulgado publicamente 

pelo Partido Socialista? 

A duvida e legitima, Sr. Presidente: e que, antes da divulgac;ao do parecer, 

afirmava que a Camara Municipal nao tinha tornado qualquer posic;ao, que s6 teria 
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dado "informw;oes"; depois da sua divulgac;;ao, comec;;ou a dizer que tal documento , 

apesar das evidencias a vista de todos, nao era afinal urn parecer. 

E este e o verdadeiro problema politico , Sr. Presidente e caros Membros desta 

Assembleia: se o Presidente da Camara conhecia o parecer e deu ao mesmo a sua 

concordancia, deveria dai retirar as devidas ilac;;oes democraticas e renunciar ao cargo , 

porque no processo e na decisao mais importante para Ponte de Lima dos ultimos anos 

(e seguramente do seu tempo como Autarca) , demitiu-se daquilo que jurou solenemente 

cumprir, isto e, defender OS interesses do Concelho de Ponte de Lima. 

Se, pelo contrario, o Sr. Presidente da Camara nao teve conhecimento previo do 

parecer, ou com ele nao concorda, ou nao comunga do metodo de ocultac;;ao atraves do 

qual foi proferido, entao s6 lhe resta outra hip6tese, que e a de retirar a confianc;;a 

politica e os Pelouros ao Sr. Vice-Presidente da Camara de Ponte de Lima. 

Nao o fazendo , o Concelho ficara a pensar que o Sr. Presidente da Camara ja faz 

parte da "Camara baixa" que nao decide e que apenas tern que concordar. 

Pessoalmente, nao quero acreditar que assim seja, Sr. Presidente. 

Vai longa esta intervenc;;ao e devo terminar. 

E termino com o essencial: vamos todos un1r esforc;;os e o melhor dos nossos 

conhecimentos e influencias para impedir que o nosso territ6rio seja esventrado por 

uma obra que, a realizar-se, retiraria definitivamente a Ponte de Lima a possibilidade de 

ser urn Concelho pr6spero e atractivo. 

Nesse sentido , e porque existem alternativas crediveis e tecnicamente 

sustentaveis, o Partido Socialista apresenta hoje nesta Assembleia uma Moc;;ao que vai 

levar a quem de direito o sentir de Ponte de Lima e a nossa legitima indignac;;ao e revolta 

por esta malfeitoria que querem fazer a Ponte de Lima, num caminho dificil, mas 

seguro, que nos levara a impedir o atravessamento do nosso Concelho pela Linha de 

Muita Alta Tensao. 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2014 . 

0 Membro Eleito pelo Partido Socialista, 

~W. !J; 
jl 
Antonio Car los Matos 
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• Considerando que o eventual atravessamento aereo do Concelho de Ponte de Lima por 
uma Linha de Muito Alta Tensao (a 400 kV) do eixo da Rede Nacional de Transportes 
(RNT) entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a rede electrica de Espanha, neste momento 
em estudo, representaria urn enorme impacto negativo no que respeita a saude publica, 
a qualidade de vida das popula~oes, ao patrim6nio edificado e ambiental, e ao progresso 
econ6mico do Concelho, nomeadamente no que respeita as vertentes da agricultura e 
do turismo, colocando completamente em causa o modelo de desenvolvimento de Ponte 
de Lima; 

• Considerando que existem alternativas de condu~ao da dita Linha, designadamente por 

via subterranea e via maritima, que, embora mais onerosas, poderao impedir ou 
minimizar tal impacto negativo; 

• Considerando que os 6rgaos Autarquicos dos Munidpios de Barcelos (Camara Municipal) 
e Mon~ao (Camara Municipal e Assembleia Municipal), sobre os quais incide tambem a 
possibilidade de atravessamento, tambem ja manifestaram formalmente e por 
unanimidade o seu repudio ao projecto em estudo e aos tra~ados af propostos, 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima, reunida ordinariamente no dia 22 de 

Fevereiro de 2014, delibera: 

1. Manifestar a sua total oposi~ao a passagem da Linha de Muito Alta Tensao (a 400 kV) 
pelo Concelho de Ponte de Lima; 

2. Recomendar a Camara Municipal de Ponte de Lima que, no ambito das atribui~oes do 
Municipio, conteste extrajudicial e/ou judicialmente qualquer decisao relativa ao 
atravessamento da dita Linha de Muito Alta Tensao pelo Concelho de Ponte de Lima; 

3. Recomendar a Camara Municipal de Ponte de Lima que conceda apoio jurfdico e 
judiciario as Juntas das Freguesias afectadas pelo projecto que pretendam igualmente 
contestar extrajudicial e/ou judicialmente qualquer decisao relativa ao atravessamento 
da dita Linha de Muito Alta Tensao pela sua Freguesia; 

4. Dar conhecimento da delibera~ao tomada relativamente a presente Mo~ao as Juntas e 
Assembleias de Freguesia afectadas pelos tra~ados previstos no projecto, ao Ex. mo 

Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Territ6rio e Energia, a todos os Grupos 
Parlamentares, a APA- Agencia Portuguesa do Ambiente, a REN- Rede Electrica Nacional, 
a empresa WS ATKINS e a toda a lmprensa. 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2014 

Os Membros Eleitos pelo Partido Socialista, 

%§~ 
Praceta Fernao Magalhaes, 73 

4990-080 Ponte de Lima 
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MDV/MENTO 51 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal 

Srs. Vereadores 

Srs. Deputados Municipais 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Os membros eleitos do Movimento 51 vern no exercicio das suas func;oes e no ambito do assunto: 

Estudo de Impacte Ambiental "Eixo de RNT entre Vila do Conde, Vila Fria B e a Rede Eletrica de 

Espanha, a 400 KV - AlA 2687" referir o seguinte: 

Antes de mais, ainda ninguem nos provou a necessidade do projecto em causa, designadamente 

para as pessoas, as familias das 51 freguesias, pelo que, como ja dissemos ao TGV? Nao, 

Obrigado!, tambem dizemos agora Alta Tensao? Nao, Obrigado! 

Por outro lado, a admitir essa possibilidade, a qual nos opomos, nao existem estudos seguros da 

inexistencia de extemalidades negativas para as populac;oes, antes pelo contririo, no que se refere 

as quest6es da saude, ordenamento do territ6rio, ruido e demais impactes ambientais, nao nos 

foram oferecidas altemativas: subterranea, maritima, estudos e apoio medico da concessioniria 

para populac;ao alvo ad aeternum, com reduc;oes da taxa de electricidade, com iluminac;ao de todas as 

freguesias ... 

Estudos cientificos alertam para os perigos de se viver ao lado de linhas de alta tensao, tendo-se 

verificado muito maus sintomas na saude, como alterac;oes no sono, cefaleias e crises epilepticas. 

Coabitar com este enorme problema vai muito mais alem do que uma simples dor de cabec;a. 

E muito maior a incidencia tanto em casos de leucemia nas crianc;as, como em partos prematuros. 

Por outro lado, qualquer terreno ou habitac;ao que seja atravessado por linhas de alta tensao e 

automaticamente desvalorizado. Ora esta desvalorizac;ao destes terrenos e habitac;oes e, como 

facilmente se compreende, astron6mica. 

E verdade que nada podera estar cientificamente comprovado, mas os indices estatisticos sao 

irrefutaveis. E dao conta de urn aumento de doenc;as do foro oncol6gico. Estamos a falar de 
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"cancro" nas pessoas que tern por vizinhos estes fios da morte, pela taxa de incidencia de 

leucemia em crian<;:as, a qual se situa em 2, 7 vezes mais do que na generalidade dos miudos. 

Como consequencia de exposi<;:ao aos campos eletromagneticos e muito maior o risco de tumores 

cerebrais. 

Como consequencia ainda da exposi<;:ao aos campos electromagneticos aumenta 

consideravelrnente a taxa de stress e o numero e a gravidade das depressoes entre as gentes que 

vivem a 'sombra' destes cabos. 

Entendemos que, face aos factos mencionados, nao houve suficiente transparencia em todo este 

processo. Bastaria urn outdoor a publicitar ou a expo lima a fazer sessoes de esclarecimento . .. 0 

comum dos cidadaos limianos nao teve onde nem como se informar sobre uma questao de 

tamanha delicadeza. Onde estava a informat;:ao? Quais eram os seus canais? Parece-nos por isso e 

ainda que pelo menos alguns dos responsaveis abdicaram de urn debate que era pertinente para 

todas as partes envolvidas. Queriamos finalmente lembrar e sublinhar que no relat6rio nao tecnico 

de avalia<;:ao de impacte am bien tal ( que nao percebemos muito bern 0 que e is so) na sua pagina 32 

se refere o seguinte que vamos lerna integra. 

"0 tro<;:o 32B e considerado preferencial para o atravessamento do rio Lima, na medida em 

permite evitar a sobrepassagem de habita<;:oes a norte do rio Lima (em mais de urn local) e o 

atravessamento de espa<;:o urbanos do concelho de Ponte de Lima, para alem de ter a vantagem 

adicional de registar uma menor densidade habitacional. A esta analise acresce o parecer da Camara 

Municipal de Ponte de Lima que concorda com a referida solut;:ao para o atravessamento do rio" 

Donde se pode facilmente inferir que nao haveria interesse por parte daqueles que mats 

responsabilidades tern na defesa dos municipes limianos e que foram por eles eleitos. 

0 Movimento 51 vai elaborar urn parecer a Agencia Portuguesa do Ambiente, em oposit;:ao ao 

projecto em causa, sendo que ira envidar todos os meios legais ao seu dispor (Ex: Providencia 

Cautelar e Ac<;:ao Popular) para impedir esta alegada barbara realidade. 

Convidamos, tambem, todos os membros da AM a integrar na ordem do dia uma proposta de 

delibera<;:ao de absoluta oposi<;:ao ao projecto em causa, conforme requerimento junto. 

Em suma e tendo em conta o slogan que se le em cartazes: 
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'Poderiamos acrescentar 

Em Epoca Baixa 

Ponte de Lima em Alta 

Em Tensao Alta 

Ponte de Lima em Baixa 

Ponte de Lima, 22 de fevereiro de 2014, 

Os membros eleitos do Movimento 51, 
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EX.MO SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA 

Ao abrigo do n. 0 2, do art. 0 50. 0 , do Regime Jurldico das Autarquias Locais, os 

eleitos na lista independente do MOVIMENTO 51 indicam para incluir nesta ordem do 

dia a seguinte 

RECOMENDA<;AO ALTA TENSAO? NAO, OBRIGADO!: 

1 - Considerando que o MOVIMENTO 51 sempre defendeu a abertura a sociedade civil e 

participayao dvica; 

2 - Considerando a ausencia de verdadeira consulta publica dos cidadaos; 

3 - Considerando um modus operandi antidemocratico; 

4 - Considerando a ausencia de prova do criteria de necessidade do projecto em causa, com 

ausencia de beneficios para os cidadaos de Ponte de Lima, com um custo de oportunidade 

que pode nao ser coerente no trade-off da avaliayao do bern comum em causa; 

5 - Considerando a ausencia de informayao do impacte de avaliayao ambiental, no que 

concerne aos efeitos nocivos para os cidadaos limianos, no que concerne, designadamente, a 
saude publica e ao ordenamento do territ6rio; 

6 - Considerando o desagrado de todas as populayoes e o impacto nas pessoas e no 

territ6rio das 51 freguesias, designadamente, em 27, sem ponderayao de alternativas 

(subterrfmea e maritima); 

7 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizayao dum projecto em comum; 
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0 MOVIMENTO 51 APRESENTA A RECOMENDACAO SEGUINTE: 

1. Que a presente Assembleia Municipal delibere a sua clara oposicao ao presente 

projecto de Alta Tensao; 

2. Recomendar aos membros desta Assembleia Municipal a criac;ao duma verdadeira 

comissao de trabalho para o efeito, com sentido legislative do bern comum, para que o 

6rgao executivo cumpra as deliberac;6es deste 6rgao deliberative, no sentido de 

envidar todos os meios politicos e legais ao dispor (verbi gratia: providencia cautelar e 

acc;ao popular). 

3. Emitir, desde ja, um parecer desfavoravel e de clara oposic;ao a passagem de qualquer 

alegado "trac;ado" de Alta Tensao nas 51 freguesias do concelho de Ponte de Lima, a 

enviar as entidades competentes ate ao dia 27 de Fevereiro de 2014. 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2014, 

Os Membros Eleitos pelo MOVIMENTO 51, 
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PRO POSTA 

EIXO DA RNT ENTRE "VILA DO CONDE", "VILA FRIA" E A REDE 
ELECTRICA DE ESP ANHA, A 400KV 

• Considerando que os tra<;ados de rede de muito alta tensao do eixo acima 
referido venham atravessar o Concelho de Ponte de Lima; 

• Considerando que a implanta<;ao de uma linha de muito alta ten<;ao tern sempre 
impactos muito negativos e no caso em apre<;o para o Concelho de Ponte de Lima; 

• Considerando que nao esta garantida a salvaguarda do territ6rio do Concelho de 

Ponte de Lima no que concerne a pessoas e bens; 

• Considerando que as Popula<;oes Limianas, no que diz respeito a radia<;oes e 

ruido emitidos por este equipamento, nao estao protegidas; 

• Considerando que esta posta em causa a defesa dos recursos hidricos e agricolas, 
bern como da fauna e flora do Concelho de Ponte de Lima; 

• Considerando nao acautelada a defesa do patrim6nio paisagistico, ambiental e 
arquitet6nico do Concelho de Ponte de Lima; 

• Considerando que a implanta<;ao de uma subesta<;ao eletrica, ocupando cerca de 
5 hectares (50 000 m2

), gera urn impacto negativo de monta, particularmente na 
produ<;ao de ruido, maior gera<;ao de campos eletromagneticos, e no potencial de 
futuras ramifica<;oes a partir da referida subesta<;ao; 

0 grupo dos membros eleitos do CDS-PP propoe urn voto contra a implanta<;ao de 
todo e qualquer tra<;ado deste eixo da rede eletrica no Concelho de Ponte de Lima, 
nos moldes em que os mesmos foram apresentados. 
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PONTE DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

MOtAO 

A constru~ao da linha dupla trifasica de alta tensao a 400 kv, desde Fontefria, na Galiza, Espanha, ate a fronteira 

portuguesa, com o seu prolongamento a rede electrica nacional, no ambito da Rede Nacional de Transporte (RNT) 

operada pela empresa Rede Electrica Nacional (REN), com passagem pelo concelho de Ponte de Lima, podera 

representar uma ameat;:a a saude publica e ao patrimonio natural e construfdo do nosso Concelho. 

0 secretismo e a falta de informat;:ao sabre esta materia, nomeadamente a localiza~ao com precisao dos 

trajectos da linha de alta tensao, as freguesias afectadas e o conhecimento dos pros e contras desta obra 

prejudicaram a defesa da nosso concelho e da sua popula~ao. 

• Considerando que, o assunto so veio a debate publico, apos o vereador eleito pelo PSD, em reuniao de 

Camara, datada de 03 de Fevereiro, ter levantado a questao, inquirindo o senhor Presidente da Camara 

"quando e que a Camara se pronunciou favoravelmente relativamente ao trac;ado" (Acta da Camara 

Municipal de 03 de Fevereiro de 2014); 

• Considerando que consultadas as aetas das reunioes da Camara Municipal dos anos de2011, 2012 e 2013, 

nada consta quanta a materia aqui em apret;:o; 

• Considerando que o executive municipal nunca debateu au foi informado sabre o assunto; 

• Considerando que apos o vereador eleito pelo PSD ter levantado a questao, o senhor Presidente da 

Camara, convocou uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal, para o dia 11 de Fevereiro, diga-se 

dais dias antes do termino do prazo de consulta publica do estudo de impacte ambiental, pais terminava 

no dia 13 de Fevereiro de 2014, em bora prorrogada ate ao proximo dia 27 de Fevereiro, por solicitac;ao da 

CIM-Comunidade lntermunicipal do Minho, para ouvir as tecnicos intervenientes no processo; 

• Considerando que, final mente naquela reuniao estiveram as senhores Presidentes de Junta; 

• Considerando que o senhor Presidente da Camara informou, naquela reuniao, que a Camara nao emitiu 

qualquer parecer; 

• Considerando que posteriormente foi tornado publico um offcio remetido, em 27 de Janeiro de 2011, 

pela empresa ATKINS a Camara Municipal de Ponte de Lima, que comprova que a mesma tinha 

conhecimento da existencia de um estudo de impacte ambiental de uma linha de muito alta tensao que 

atravessaria o Concelho de Ponte de Lima desde aquela data; 

• Considerando que, tambem, foi tornado publico a existencia de um e-mail remetido pela empresa em 13 

de Marc;o de 2013 em que consta "Tal como referido na reuniao, venho solicitar o vosso parecer 

relativamente aos troc;os e localizac;oes em estudo que atravessam Ponte de Lima .. . " 

• Considerando que as servi~os da Camara Municipal, em 20 de Mar~o de 2013, sete dias apos a recepc;ao 

daquele e-mail, informa a empresa que "No seguimento da reuniao sabre o assunto e da analise dos 

elementos remetidos, apos confirmac;ao com o Sr. Vice Presidente Gaspar Martins, informo que existindo 

a possibilidade da subestac;ao ficar localizada em B, essa sera a localizac;ao mais favoravel para o Concelho 

de Ponte de Lima. Nesta situac;ao o trac;ado mais favoravel da linha sera ... Na impossibilidade ... sendo 

neste caso o trac;ado mais favoravel de linha o seguinte ... " 

Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 



• Considerando que o estudo de impacte ambiental-resumo nao tecnico faz referenda a entendimentos da 

Camara Municipal de Ponte de Lima, isto e, posi~;6es de concordancia e nao concordancia; 

• Considerando que nao existem duvidas quanta ao conhecimento desde 2011 do estudo de impacte 

ambiental e a emissao de pareceres par parte de alguem do executivo, mas nao de toda a verea~;ao; 

• Considerando que a popula~;ao deveria ser devidamente esclarecida, quer atraves dos seus eleitos locais 

quer atraves de sess6es de esclarecimento com a presen~;a de tecnicos competentes na materia, o que 

nao foi feito; 

• Considerando que, tudo foi feito a revelia dum 6rgao legal e democraticamente eleito ao ser ocultada 

informa~;ao, aos restantes eleitos locais, membros da Camara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas 

de Freguesia; 

• Considerando que desta atitude podem advir graves prejufzos para o concelho e para a sua popula~;ao; 

• Considerando que quem comete aetas desta indole deve assumir as suas responsabilidades. 

Assim, o Presidente da Camara, ao afirmar a inexistencia de qualquer parecer nao sabia o que se passava, pelo 

que o seu Vice-Presidente escondeu informa~;ao nao s6 ao proprio Presidente, mas a todo o executivo, o que e 

grave ja que ao dar o parecer assumiu compromissos em nome de urn 6rgao sem que este tivesse conhecimento 

ou tao pouco tenha deliberado sabre o assunto. 

Face ao exposto, nao pode o PPD/PSD-Partido Social Democrata, deixar de expressar a sua indigna~;ao pelos aetas 

praticados pelo senhor Vice Presidente e vereador Gaspar Martins, sugerindo ao mesmo, pela gravidade das suas 

ac~;6es, que se demita de vereador e Vice Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima. 

Se nao o fizer, sugerir ao Presidente da Camara, que lhe retire os pelouros, a Vice Presidencia da Camara e a 

nomea~;ao de vereador em regime de tempo inteiro. 

Ao mesmo tempo, o PPD/PSD-Partido Social Democrata, ao abrigo da alfnea b) do artigo 16Q e da alfnea g) do n.Q 

1 do artigo 28Q do Regimento em vigor, submete a Assembleia a vota~;ao desta mo~;ao, como forma de censura e 

reprova~;ao da actua~;ao do mesmo Vice Presidente Gaspar Martins. 

Ponte de Lima e Assembleia Municipal, 22 de Fevereiro de 2014. 

Os membros do Grupo Municipal do PSD 

Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 



MOVIMENTO 51 

REUNIAO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 22.02.2014 

Perfodo Antes da Ordem do Dia / 

ll. mo Sr. Presidente da Mesa 
Srs Secretaries 
Ex. mo Sr. Presidente da Camara 
Prezados Srs Vereadores 
Cares Membros de todos os Grupos 
Municipais desta A.M. 
Dileto Publico, Senhoras, Senhores 

Apresento a todos as minhas cordiais saudac;:oes. 

0 ENFOQUE DA MINHA INTERVEN~AO VAl CENTRAR-SE EM OOIS TEMAS: REDE SOCIAL E EDUCA~AO 

7 REDE SOCIAL 

0 mote da alocuc;:ao sobre Rede Social foi condicionado por duas circunstancias: i) o cenario 
descrito por urn dos pares desta Assembleia Municipal na ultima reuniao de 21.12.2013, dando 
conta de uma realidade preocupante - a intervenc;:ao direta da Santa Casa da Misericordia no 
servic;:o de cerca de 700 refeic;:oes mensais a famflias carenciadas; ii) o repto lanc;:ado pela Sra. 
Vereadora do pelouro social deste municipio, na sua entrevista ao semanario regional 'Alto 
Minho' na sua edic;:ao n. o 1151 de 16 de janeiro de 2014, no sentido de se dever ser cuidadoso e 
rigoroso na sinalizac;:ao de cases concretes com vista a fazer face aos fen6menos e problemas de 
pobreza e exclusao social. 

Ora, pois, i) havendo urn instrumento legal que preconiza procedimentos e metodologias e 
define os intervenientes privilegiados para a consecuc;:ao deste desiderate - o Decreto-Lei n. o 

115/2006,de 14 de junho, e, ii) na presunc;:ao (agradec;:o a clarificac;:ao, caso esteja errada) de 
que este dispositive nao esteja a ser aplicado na sua plenitude e ainda, iii) aproveitando o 
memento da presenc;:a de todos os Presidentes de Junta de Freguesia nesta Assembleia, 
considero ser a ocasiao mais oportuna e conforme a retoma deste assunto (de resto, uma 
realidade unanime e reconhecidamente inquietante, porque galopante, dada a atual conjuntura 
social e econ6mica). 

Estando, por conseguinte, assente tratar-se de urn questao incontornavel, atrevo-me a exortar 
esta Assembleia, no sentido de se certificar se existe urn verdadeiro planeamento social de 
carater local e 

a. Se esse planeamento contempla a rentabilizac;:ao dos recursos concelhios e quais. 
b. Se ja esta em marcha algum tipo de concertac;:ao de ac;:oes de gestae local participada. 
c. Se existe algum tipo de pedido de parecer ao Conselho Local de Ac;:ao Social (CLAS) para 

projetos e equipamentos a desenvolver no concelho. 
d. Se as Juntas de Freguesia estao cientes de que s6 mediante propostas elaboradas por si 

pr6prias podera o CLAS constituir as CSF ou CSIF (no caso de a freguesia ter menos de 500 
habitantes) . 

1 



MOVIMENTO 51 

e. Se os senhores Presidentes de Junta estao dentes de que sao eles que estao "a cabec;a" 
das CSF/CSIF, de entre os restantes atores sociais1 que exen;:am a sua atividade na 
respetiva area geogrMica, porque as presidem, funcionando em plenario. (cfr. Art . o 

20. 0 ) 

A Rede Social e competencia da autarquia, que devera colocar em funcionamento os seus orgaos 
e instrumentos de planeamento associados. 

0 Conselho Local de A<;:ao Social (CLAS) devera integrar atores sociais de diferentes naturezas, 
nas suas mais diversas areas de interven<;:ao - entidades publicas e privadas que atuam no mesmo 
territorio - pretendendo-se a erradica<;:ao da pobreza e da exclusao social, a promo<;:ao do 
desenvolvimento social ao nfvellocal e da igualdade de genero. 

Trazendo a considera<;:ao desta Assembleia os aspetos focados, contamos com a posterior 
reflexao, fundamentada no supra , citado decreto-lei, de todos quantos se revejam nesta 
configurac;ao na certeza de estarmos, igualmente, a cumprir com o nosso compromisso com o 
Estado portugues e com a U.E., como determina esse diploma, ja que, no que concerne ao 
diagnostico social ao nfvel do municipio, a perce<;:ao com que se ficou dos intervenientes que 
moveram este apelo [o reconhecimento do Sr. Deputado Municipal Alfpio Matos e a convoca<;:ao 
da Sra Vereadora Ana Machado] e a de que talvez a estrutura esteja montada, mas faltara ainda 
instalar o mecanismo. Estarei correta? 

7 EDUCACAO 

Se me concederem a deferencia de mais um ou dois minutes, gostaria ainda de abordar a 2 

questao da Rede Escolar e da Carta Educativa e do que nelas se podera inscrever no que se 
refere as Escolas Basicas de 1. o Ciclo com Jardim de lnfancia de Rebord6es-Souto, Caba<;:os e 
Poiares, a partir do proximo ano letivo de 2014-2015. 
Recordo que, sobre esta questao - embora de forma tao particularizada, porque constava entre 
um rol de outras preocupa<;:6es sobre a Educa<;:ao - o M51 ja manifestou a sua preocupa<;:ao na 
proposta apresentada na sessao anterior desta A.M. 

Aproveitando o ensejo, e dada a situa<;:ao ocorrida muito recentemente na Escola Secundaria de 
Ponte de Lima - e por se tratar de assunto de interesse municipal - seria oportuno obter tambem 
(caso a edilidade esteja de posse dessas informa<;:6es) esclarecimento sobre a conjuntura e o 
ponto da situa<;:ao e/ou evolu<;:ao das obras de interven<;:ao da Parque Escolar no ediffcio. 

Muito Obrigada. 

Ponte de Lima, 22 de feverei ro de 2014 

1 Presidentes de Junta de Freguesia I 5ervic;:os Publicos na area do Emprego, 55 , 5aude, Educac;:ao, Justic;:a, 
Administrac;:ao lnterna I Entidades sem fins lucrativos: Associac;:6es Empresariais, Associac;:6es 5indicais, 
IP55, Associac;:6es Humanitarias, Associac;:6es Culturais e Recreativas, Outras do setor cooperativo e social/ 
Grupos comunitarios representativos da populac;:ao I Outras entidades que, previamente tenham aderido 
ao CLA5. 
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Assembleia de Ponte de lima 

Sessao Ordinaria de 22 de Fevereiro de 2014 

Perfodo de Antes da Ordem do dia: 

Outros assuntos de interesse 

ExmQ. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

Sabre ensino artkulado 

Como eleita desta Assembleia Municipal e mae de uma aluna que frequenta o regime 

especializado articulado de musica na Academia de Musica Fernandes Fao em articula<;:ao com 

a escola Antonio Feij6, trago a este plenario inquietudes e receios sobre a situa<;:ao desta 

lnstitui<;:ao de ensino. 

0 ensino artfstico especializado de musica em regime articulado foi criado para permitir que os 

alunos possam frequentar o ensino vocacional de forma gratuita e em articula<;:ao com a escola 

de ensino regular para que nao tenham duplicac;:ao de disciplinas ou excesso de carga horaria. 

De ano lectivo para ana lectivo este tipo de ensino, como toda a educac;:ao, tem sofrido cortes 

or<_;:amentais brutais. Cortes esses que estao a dificultar a forma<_;:ao dos nossos jovens e a 

gestao das escolas. 

Recebi recentemente uma comunicac;:ao escrita da academia de musica a informar que 4 

professores pediram a suspensao dos contratos, a partir de 7 de Fevereiro, por terem salaries 

em atraso. 

Outra situa<_;:ao tambem extremamente grave e a ausencia de pessoal auxiliar suficiente, agora 

chamados de assistentes operacionais. Na academia nao existe controlo de entrada ou de 

safda de alunos, ou de qualquer outra pessoa. Crian<;:as de 9, 10 anos ficam completamente 

responsaveis por si durante longos periodos de tempo sem a vigilancia e seguran<;:a 

necessarias. 

Constitui tambem grande perigo e preocupa<;ao a facilidade com que os alunos se ausentam 

da escola a qualquer tempo para qualquer Iugar e lado, e completamente livre. Eu sou uma 

privilegiada porque tenho a oportunidade de ir levar e buscar a minha filha nas horas de aulas, 

mas a maior parte das crianc;:as usa os transportes publicos e enquanto esperam andam ao 

"Deus dara", "sem rei nem roque". 

Como os assistentes operacionais passaram para a alc;:ada do municipio, completando assim o 

seu vasto leque de funcionarios, de entre esses nao havera dais que o municipio possa 

disponibilizar para a seguranc;:a das crian<;as? 

Costume dizer em tom de brincadeira que se tirassem dais funcionarios dos jardins e os 

colocassem como vigilantes escolares eles ate agradeciam. Haja vontade politica para tal por 

parte do Municipio. 



A situac;:ao em que se encontra esta escola demonstra bem o desinvestimento do Governo 

PSD/CDS na educac;:ao. Esta Academia funciona com grandes carencias, o que conduz a grandes 

insuficiencias no seu funcionamento e impactos negativos na aprendizagem dos alunos. 

E por outro lado, cumpra-se o que se diz no Plano e Orc;:amento do Municipio ''A Academia de 

Musica continuar6 a oferecer cada vez me/hares condh;oes aos jovens que pretendem aprender 

musica com a op~oo de permitir a prossecw;ao dos seus estudos a nfve/ superior." Sr. 

Presidente da Camara a que passar da retorica a pratica, o Municipio que erie entao essas 

condic;:5es urgentemente. 

Escola Secundaria de Ponte de Lima 

Parece que vale tudo para o Ministerio da Educac;:ao e para o desgoverno PSD/CDS, desde que 

sirva os seus inconfessaveis objectivos de "poupar" dinheiros publicos a custa da Educac;:ao. 

Exemplo disso e a vergonhosa e calamitosa situac;:ao da Escola Secundaria. A CDU manifesta a 

sua s0lidariedade aos estudantes que reivindicam soluc;:oes dignas para poderem usufruir de 

aulas em condic;:5es humanas que assegurem o direito de ministrar o ensino com qualidade. 

Ponte sobre o rio Estoraos 

A ponte romanica sabre o rio Estoraos foi recentemente reabilitada. Correm rumores que o 

Municipio esta a ter problemas com a Entidade de gestao do patrim6nio nacional por terem 

substitufdo "ilegalmente" o piso desta Ponte. 

Sr. Presidente para esclarecimento desta assembleia Municipal pode-nos esclarecer o que de 

verdade se passa? 



MOVIMENTO 51 

Sr. Presidente da Assembleia 

Srs. Secretaries 

Sr. Presidente da Camara 

Sr. Vice-Presidente 

Srs. Vereadores 

Srs. Deputados Municipais 

Senhoras e Senhores. 

0 assunto que pretendo abordar, prende-se com o facto de, no nosso municipio, 
existirem algumas escolas com cobertura em fibrocimento, que contem particulas 
de amianto, prejudiciais para a saude. 

Acredito, que nao exista nenhuma situa~ao alarmante. 

No entanto, penso que seria oportuno, promover a substitui~ao das ditas 
coberturas, quer seja da responsabilidade do poder local, ou do poder central. 

Deixo assim, uma questao ao Sr. Vereador da Educa~ao. 

Se esta prevista alguma interven~ao, a curto prazo, nas coberturas das escolas do 
nosso municipio? 

Obrigado pela aten~ao. 

Casimiro ~alhaes /Movimento 51 

;;~ 
Ponte de lima, 22 de fevereiro de 2014 
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PONTE DE LI:\fA 
Um partido ao seu lado 

Ex. mo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Senhora e Senhor Secretario da Mesa 

Senhor Presidente da Camara 

Senhoras e Senhores Vereadores 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Senhores Municipes e Representantes da Comunica~ao Social 

Compete a Assembleia Municipal apreciar, em cada uma das sessoes ordinarias, uma informa~ao escrita do 

Presidente da Camara acerca da actividade do Municipio, bern como da situa~ao financeira do mesmo. 

No ambito dessa competencia o grupo do PPD/PSD, com assento nesta Assembleia Municipal, reafirma aqui as 

posi~oes assumidas no exercicio de fun~oes de vereador do Eng.Q Manuel Barros, eleito pelo PSD e cuja actua~ao na 

Camara Municipal tem-se pautado com grande sentido de responsabilidade e pelo exercicio de uma oposi~ao firme 

e critica, mas construtiva. 

Assim, nao podemos deixar de apresentar e mostrar a nossa concordancia com as posi~oes que o vereador eleito 

pelo PSD teve durante o periodo em analise, nomeadamente: 

I. Pedido de esclarecimento sabre as medidas tomadas pela Camara Municipal para prevenir as inunda~oes 

ocorridas no Centro Hist6rico de Ponte de Lima; 

II. 

Ill. 

IV. 

v. 
VI. 

· VII. 

· VIII. 

Proposta de cria~ao do Provedor do Municipe, que a maioria CDS na Camara Municipal inviabilizou; 

Concordancia a fixa~ao de rendas apoiadas a moradores no Bairro da Po~a Grande, na vila de Arcozelo; 

Pedido de esclarecimento sabre o andamento das obras na Escola Secundaria de Ponte de Lima e 

sugestao para se exercer pressao sabre as entidades competentes para a sua conclusao; 

Preocupa~ao pelo Parque de Pesca de Rendufe se encontrar encerrado; 

Concordancia na celebra~ao de um protocolo de coopera~ao entre a Camara Municipal e Associa~ao 

Florestal do Lima; 

Apresenta~ao de uma proposta de recomenda~ao para a cria~ao de um Programa de Emergencia Social, e 
born que se saiba que as refei~oes fornecidas, neste momenta, pela Santa Casa de Misericordia passou de 

cerca de 700 para cerca de 1.000 por mes; 

Apresenta~ao de uma recomenda~ao, em face ao elevado custo de constru~ao do parque de campismo, 

se o mesmo nao for financiado pelo menos a 85%, a suspensao da sua constru~ao (Tendo em 

considera~ao que a cidadania e a solidariedade devem ser intensificadas no apoio as pessoas e que e 
tempo das obras fisicas ser substituidas pelo aumento do apoio social aos mais carenciados); 

. IX. Apoio as comparticipa~oes a varias freguesias do concelho para a realiza~ao de obras e aquisi~ao de 

viaturas de transporte escolar; 

Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
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X. Voto contra o do Bar do contrato celebrado com o actual concessionario nao 

0 referidO UeSD<~SS,e. n•ruu>nn a Camara estar a cometer uma que a 
abertura de novo concurso 

XL de duvidas sabre a legalidade de de do Presidente da Associae;ao 

Concelhia das Feiras Novas, uma vez que a mesma nao cumpria o estabeleddo nos Estatutos desta 

Associae;ao, o que causou ter a proposta sido retirada e levando a que o da 

Camara Municipal assumisse as de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, como esta nre>w•~rn 

nos estatutos e a Ora. Ana Machado assumisse as de Presidente da 

, XII. de desagrado e discordancia com o corte maioria do CDS na Camara 

XIII. 

XIV. 

de 5% nos as assoda<;oes e co!ectividades do 

Pedido de informa<;ao sabre a de uma creche na freguesia de Freixo, 

facto da estar a solu<;ao apontada para resolver o problema; 

sabre a linha de alta tensao a 400 kv que atravessaria o concelho em varias 

se se confirmava ou nao que a Camara 

Ponte de Lima manifestou concordanda com a passagem da referida linha na Zona 5: entre Ponte de lima 

e Mon~ao, conforme esta no estudo de que o assunto 

fosse analisado e discutido em reuniao do executive. 

· XV. Apresenta<;ao de urn voto de que foi aprovado, as seguintes Assoda<;oes e personalidades 

XVI. 

, XVII. 

, XVIII. 

' XIX. 

limianas que se destacaram no da promo~ao e forma~ao contribuindo para 

dignificar a imagem do conceiho de Ponte de lima: 

a. Associa~ao Desportiva "Os limianos", relevante trabalho realizado em da 

desportiva de muitos jovens limianos e por ter o 

nacional de seniores, a passagem a fase de subida; 

b. Manuel Presidente do Aguias de dube que no dia 27 de Janeiro 40 

anos de vida e existencia esta directamente ao trabalho e ucu ... c ..... au 

mesmo; 

c. Professor Hello tecnica e na de atletas de alta 

competi~ao foi reconhedda ao ser escolhido para treinador da Federa<;ao de 

Canoagem; 

d. "Os Umianos", convocado para o da 

e. trabalho desenvolvido na disserta~ao de mestrado na area das redes 

conduida na Faculdade de Engenharia da Universidade do que lhe 

va!eu a atribui~ao do Premio ABB 2013, atribuido ao me!hor estudante de mestrado nas das 

energias renovaveis, automa<;ao industrial e robotica. 

Voto contra os pree;os dos bilhetes no ambito do programa da "Festa da Gente Miuda", por se 

esses valores exagerados e penalizadores das famiiias com maior numero de criam;:as. 

ll.nrP<:e=•nr:=.c-:=.n de uma para a Camara dar parecer a passagem da linha da 

alta tensao no concelho de Ponte de Lima e de do prazo de consu!ta e de 

de sessoes de esdarecimento na comunidade 

democratica no processo em causa. 

como forma de 

Apresenta<;ao de uma proposta de para que a Camara 

de com encargos 

de entulhos e 

pn)p<)Sta de recomenda<;ao para que o Presidente da Camara 

com car<'!cter de das entidades 

Lima 

0 

exen;a o 

para intervir na 



XX. 

· XXI. 

· XXII. 

melhoria do tro-;o compreendido entre a rotunda e a Escola da Freiria, em S. Gon-;alo, na vila de Arcozelo, 

cujo aumento da sinistralidade ja provocou vitimas mortais; 

Voto favoravel da proposta de reconhecimento do interesse para a regiao do investimento da empresa 

"Limadematos, S.A." como de impacto e importancia regional; 

Voto contra a realiza-;ao de mais um dia de feira marcado para o dia 18 de Agosto, na vila de Ponte de 

Lima, por se considerar que a mesma ira prejudicar as feiras de Freixo, que se realiza no mesmo dia e a 

feira deS. Martinho da Gandra, que se realiza no dia seguinte; 

Posi-;ao sabre a conclusao do reordenamento da rede escolar e exigencia para que os estabelecimentos 

de ensino onde se encontram as crian-;as que ainda nao estao integradas nos centros escolares serem 

dotados de condi-;oes ffsicas e pedag6gicas semelhantes as dos centros escolares. 

XXIII. Voto contra a proposta de subscri-;ao das opinioes e sugestoes tecnicas enviadas ao Presidente da 

Agencia Portuguesa no ambito do projecto "Eixo de RNT entre Vila do Conde, Vila Fria B e a rede electrica 

de Espanha, a 400 kv - AlA 2687", por considerar que as mesmas sao in6cuas e nao defendem 

convenientemente o interesse das freguesias e da popula-;ao de Ponte de Lima, como seria expectavel. 

0 Membra da Assembleia, eleito pelo PPD/PSD, 

Alipio Gon-;alves de Matos 

Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 



Assembleia de Ponte de lima 

Sessao Ordinaria de 22 de Fevereiro de 2014 

Periodo da Ordem do dia: 

da do Presidente da Camara bern como da do 

ExmQ. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 

Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

Na informa<;:ao do Sr. Presidente da Camara Municipal e referida uma reuniao com o ICNF -

lnstituto de Conserva<;:ao da Natureza e Florestas. 

Ha poucos dias assistimos a poda de dois platanos na Avenida 5 de Outubro. E ficamos 

apreensivos ao termos conhecimento de uma comunica<;:ao da Associa<;:ao Arvores de Portugal 

que denuncia, e passo a citar: 

1/Uma vez que obtivemos a confirmar;fio que a intervenr;fio nos dais p/6tanos cfassificados do 

alameda de Ponte de Lima foi feita sem conhecimento e acompanhamento do !CNF, a 

Associar;fio Arvores de Portugal apresentou uma queixa no SEPNA que a seguir transcrevemos. 

Como presidente da Associar;oo Arvores de Portugal venho, por este meio, denunciar o que, no 

entendimento da associar;oo a que presido, aparenta ser uma ilegalidade grave cometida pelos 

servh;os da Camara Municipal de Ponte de Lima. 

0 facto em questfio refere-se a poda severo de dais plata nos classificados de interesse publico, 

localizados na avenida da Alameda dos P/6tanos, na margem esquerda do Rio Lima. 

Estes exemplares, como os demais, estao c/assificados como 6rvores de interesse publico desde 

1940 (D.G. nP 148 II Serie de 28/06/1940}; ao abrigo do Decreta-Lei nJZ 28 468, de 15 de 

Fevereiro de 1938. 

De acordo com a legisfar;oo em causa, nenhuma 6rvore de interesse publico pode ser cortada 

ou podada sem autorizar;oo previa expressa do fnstituto do Conservar;oo do Natureza e das 

Florestas {!CNF}, sendo todos os trabalhos obrigatoriamente efectuados sob a sua orientar;oo 

tecnica. 

Das diligencias que efectu6mos juntos dos referidos servir;os do Camara Municipal de Ponte de 

Lima, conseguimos apurar que nenhum destes preceitos obrigat6rios foi cumprido, ou seja, o 

ICNF noo foi informado do intenr;oo do autarquia, noo tendo, por este motivo, dado 

autorizar;fio, nem supervisionado a intervenr;fio. 

Acresce, como factor agravante, que os efeitos desta intervenr;oo radical sao irreversfveis, quer 

quanta aos danos que provocaram no valor patrimonial das 6rvores, quer quanta aos donas 

provocados na estrutura das mesmas, sendo previsfvel que, nos pr6ximos anos, o estado 

fitossanit6rio destes exemplares se degrade em virtude desta intervenr;fio."- Fim de cita<;:ao. 



Perante tal denuncia que pode ser entendida como ({abuso de poder" atribufdo ao Vereador 

do Pelouro do Ambiente e Espac;:os Verde o Sr. Vice~Presidente do Municipio! gostarfamos que 

o Sr. Presidente da Camara Municipal com objectividade e rigor esclarecesse esta assembleia 

do seguinte: 

- Quais ou qual o motivo da reuniao com o lnstituto de Conservac;:ao da Natureza e das 

Florestas? 

- Se confirma que das diligencias que a referida Associac;:ao efectuou junto dos servic;:os da 

Camara Municipal nao conseguiu de facto apurar que nenhum dos preceitos obrigat6rios para 

este tipo de operac;:ao foi cumprido, ou seja, o ICNF nao foi informado da intenc;:ao da 

autarquia, nao tendo, por este motivo, dado autorizar;:ao, nem supervisionado a intervem;ao 

do corte nas duas arvores? 

Para nos CDU- Democratka Unitaria os comportamentos agora descritos, deixam-

nos apreensivos, pois podem ser detalhes reveladores de caminhos de gestao autarquica com 

timbre autoritario do "quero posso e mando" o que podem insidiar a necessidade da tomada 

de medidas adequadas por parte do Sr. Presidente da Camara para dar uma lufada de sentido 

de responsabilidade e de praticas de gestao democratica transparente a todos os nfveis no 

Municipio de Ponte de Lima. Deixamos como sugestao que seja efectuada uma redistribuic;:ao 

de pelouros que abranja tambem os vereadores das outras fon;:as polfticas. 



Praceta Ferniio Magalhiies, 73 
4990-080 PONTE DE LIMA 

pspontedelima@gmail.com 

Reuniao da Assembleia Municipal de Ponte de Lima de 22 de Fevereiro de 2014 

A promo!;ao de actividades culturais e artfsticas, incentivando os jovens a participar 

activamente na requalifica!;ao de um espa!;O publico, como e o caso do Parque Radical de 

Ponte de Lima, merece, obviamente, o apoio do Partido Socialista. 

Todavia, no regulamento do "Concurso de ideias -Graffiti no Parque Radical de Ponte 

de Lima" encontram-se omissos alguns elementos, a saber: 

- Localiza!;ao dos Graffitis: e referido que estes serao realizados em locais autorizados 

para o efeito e que se encontra em anexo uma planta com os mesmos. Ate a data, esta nao se 

encontrava disponivel no site da Camara Municipal; 

- Dimensao dos Grafittis: este e um ponto importante para que os jovens artistas e 

demais concorrentes possam planear e delinear o seu projecto a inscrever na exigida 

memoria descritiva. 

E ainda importante referir que, apesar de esta ser uma medida que tenciona 

requalificar esteticamente este Parque, urge a sua requalifica!;ao funcional para bem da 

comunidade jovem de Ponte de Lima e dos moradores desta zona. 

Feitas as devidas ressalvas, os deputados municipais eleitos pelo Partido Socialista de 

Ponte de Lima, votarao a favor desta proposta. 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2014, 
os Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 



' c' II 

DECLARACAO DE VOTO 

Os Deputados Municipais, eleitos na lista independents do MOVIMENTO 51 , vern, no 

exercfcio das suas funyoes, declarar o seu voto de abstenyao, no ambito do ponto "Graffiti" , 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1- Considerando a necessidade de envolvencia de todos os cidadaos na decisao em causa; 

2- Considerando que o espayo alvo desta intervenyao merecera uma atenyao mais cuidada 

no que concerne a sua reabilitayao; 

3- Considerando tratar-se de uma envolvente que merecera a participayao de todos em geral 

e dos moradores do local em particular; 

4- Considerando que o MOVIMENTO 51 sempre defendeu a abertura a sociedade civile a 

participayao civica; 

5 - Considerando a ausencia de verdadeira consulta publica dos cidadaos; 

6 - Considerando que este processo encerra urn modus operandi antidemocratico com o qual 1 

nao nos identificamos; 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar 

o principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, votamos abstenyao. 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2014, 

~ 
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:J)e::r. 16 

MOVIMENTO 51 

Dirijo-me a todos v6s na qualidade de Limianas/Limianos 

Decorridos cinco anos da delibera~ao AM de alterar o Feriado Municipal para a 

terceira feira a seguir as Feiras Novas, considera o Movimento 51, ser oportuno e 

necessaria proceder a uma reflexao sobre esta altera~ao. 

Comecemos a nossa analise por urn breve percurso hist6rico: 

1° A 4 de Mar~o de 1125, atraves de foral originario outorgado por D. Teresa, e 

constituido o Municipio de Ponte de Lima. 

2° 0 compromisso entao tornado por D. Teresa foi igualmente corroborado por D. 

Afonso Henriques, seu sucessor - o que normalmente acontecia para que o novo 

monarca nao pudesse alegar ignorancia e se comprometesse por si proprio a respeitar 

os foros ou direitos contidos no diploma. 

3° E ainda no foral da Vila de Ponte de Lima que, pela primeira vez, D. Afonso 

Henriques aparece com o titulo de rei - e nao ap6s 1140 com a batalha de Ourique, 

como alguns defendem- com a particularidade de o mesmo ser dado por sua mae - a 

rainha D. Teresa. 

4° No ano de 1217, o rei D. Afonso II veio outorgar urn foral confirmativo daquela 

dignidade que havia sido atribuida de forma originaria por D. Teresa a Ponte de Lima. 

5° A 05 de maio de 1826 foram criadas pelo rei D. Pedro IV as Festas do Concelho de 

Ponte de Lima, as "Feiras Novas". Nome que apareceu para distingui-las da feiras 

quinzenais que se realizavam as segundas feiras, como sabem, sendo as feiras mais 

antigas de Portugal. Saliente-se aqui que estas feiras ja apareciam referenciadas no 

foral de 04 de mar~o de 1125 a que come~amos por aludir neste trajeto hist6rico. 

6° As Feiras Novas tinham entao a dura~ao de quatro dias festivos, marcados no 

documento regio de forma a abarcar o dia 20 de setembro e, deste modo, dar maior 

solenidade a festa de Nossa Senhora das Dores. Sendo que tambem esta festividade 

1 

35 



MOVIMENTO 51 

nao tern propriamente dia fixo celebrando-se, frequentemente, entre o dia 15 e 20 de 

Setembro. 

7° Relativamente a esta festividade, impoe-se ainda referir que se desconhece desde 

quando se realiza entre n6s, mas sabemos que ja se realizava em 1792, uma vez que 

disso nos e dada noticia na obra do Padre Antonio Pereira. 

8° Urn percurso total a hist6ria das Feiras Novas permite-nos ainda constatar ha ainda 

constar que ja se realizaram no mes de julho, nos dias 24, 25 e 26, o que mais uma vez 

vern corroborar a ideia de que se trata de uma festividade que nao se encontra ligada a 

uma data concreta. 

Detenhamo-nos, agora urn pouco mais em pormenor sobre a decisao da AM de 04 de 

setembro de 2009. 

Esta resolu<;ao do plenario veio estabelecer como feriado Municipal a terc;a feira 

seguinte as feiras novas. Estabelece-se assim urn feriado Municipal m6vel para urn 

concelho com a riqueza e relevancia hist6ricas como o de Ponte de Lima. 

Toma-se esta decisao, no nosso ponto de vista, sem atender ao significado que este dia 

tern para os limianos, parecendo apenas proteger o sentido utilitario e comodista de 

alguns dos habitantes do Centro da Sede do Concelho e dos comerciantes, que desta 

feita pass am a ter urn dia de descanso ap6s a azafama das Feiras Novas. 

Desiderate e objetivo totalmente in6cuo e desnecessario para os comerciantes, uma vez 

que entre estes e ha muitos anos reconhecido implicitamente, tanto por empregados 

como por empregadores, esta ter<;a feira como o dia de descanso para todos. Tolerancia 

de ponto dada em compensa<;ao dos varios dias de horas extraordinarias e trabalho 

esgotante a que estiveram sujeitos. 

Interessa recordar, neste contexto, que a possibilidade dos Municipios estipularem, 

para o seu territ6rio, urn dia anual de feriado foi decretada a 12 de Outubro de 1910 

pelo Governo Provis6rio da Republica Portuguesa, com o objetivo bern claro de que se 

procedesse a uma escolha que representasse as festas tradicionais e as suas 

carateristicas hist6rico-culturais e a idiossincrasia do Concelho. 
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MDV/MENTO 51 

Assim, Dignissimos membros desta Assembleia, a AM de Ponte de Lima de en tao, com 

a decisao de 04 de setembro de 2009, contribuiu decisivamente para que, na pnitica, o 

feriado Municipal deixasse de corresponder ao fim para o qual foi criado, 

desconfigurando-se inclusive o seu suporte legal e afastando este Concelho, 

incompreensivelmente, das razoes que levam a grande maioria dos Municipios a 

estabelecer o seu Feriado Municipal. 

Considera, deste modo, o Movimento 51 que se impoe que a presente AM decida com 

clarividencia e proceda a devida valoriza<;ao da data que mais significado hist6rico e 

cultural tern para os limianos, aprovando o Feriado Municipal para o dia 04 de Mar<;o, 

com efeitos para o ano de 2015, precisamente no ano em que se comemoram os 900 

anos da constitui<;ao do Municipio de Ponte de Lima. Data que certamente o executivo 

camanirio fani men<;ao de assinalar. 

Com esta decisao, senhoras e senhores deputados, estaremos a dar ao Feriado 

Municipal a dignidade que ele merece, estaremos a escolher urn dia que aglutinara 

todas as freguesias do nosso Municipio, estaremos a permitir que os limianos possam 

participar de forma ativa nas comemora<;oes da eleva<;ao de Ponte de Lima a 

Municipio, estaremos a proceder a uma revigora<;ao hist6rica do municipalismo, 

estaremos a dar mais urn contributo para uma maior aproxima<;ao dos cidadaos dos 

6rgaos de poder autarquico. 

Parafraseando Montalban ao afirmar que "a hist6ria pertence aos que a prolongam, 

nao aos que a sequestram", estamos certos que as Senhoras e os Senhores deputados 

saberao estar a altura deste momento hist6rico, saberao resgatar a hist6ria deste 

concelho e com este pequeno gesto transmitir urn sinal inequivoco de que o futuro 

constr6i-se com uma consciencia clara da nossa identidade e o nosso patrim6nio 

hist6rico. 

Viva ao Municipio de Ponte de Lima! 

Grupo Municipal do Movimento 51 

22 de fevereiro de 2014 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

Os Deputados Municipais, eleitos na lista independente do MOVIMENTO 51 , vern, no 

exercicio das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto "Reconhecimento 

do interesse para a regiao do investimento da Empresa Lima de Matos, S.A.", com os 

fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - lndependentemente do merito da pessoa colectiva em causa, considerando a 

necessidade de envolvencia de todos os cidadaos na decisao em causa; 

2- Considerando que o regime fiscal de apoio ao investimento nao contemplara o objecto 

social da presente empresa, que e a "compra e venda de im6veis para revenda. Compra e 

venda de im6veis de construc;ao, administrac;ao e intermediac;8o. lmportac;ao e exportac;ao"; 

3 - Considerando o criteria de igualdade de tratamento e a necessidade de divulgac;8o e 

aplicac;ao geral a todas as empresas do concelho, em respeito pelo principia da igualdade de 

concorrencia; 

4- Considerando que o artigo 27.0
, n.0 2, alinea a), paragrafo ii), do Regime Fiscal de Apoio 

ao lnvestimento em causa, excluira a aplicac;8o legal a "construc;ao, aquisic;ao, reparac;ao e 

ampliac;8o de edificios"; 

5 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar 

o principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, votamos contra. 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2014, 

Os Deputados do Movimento 51, 
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