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Reuniao de 07 de janeiro de 2013 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 07 de janeiro de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Paros do Conce/ho 

PRESEN(:AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Enga Estela Susana da Rocha Almeida 
Dr. Franclim Castro e Sousa 
Dr. Miguel Antonio Bacelar de Sousa Pires da Silva 
Dra Ana Maria Martins Machado 

FAL T AS: Faltou o Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas 

2 

Secretario: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Co/aborariio Tecnica: Fabio Jose Cerqueira Caseiro 

Resumo Dhirio de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.816.399,70 € 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
- 0 Sr. Presidente informou a Camara que a Associa<;ao Desportiva "Os Limianos" no 

passado dia 5 de janeiro, na gala-jantar do 60° aniversario do clube entregou ao Municipio de 

Ponte de Lima o prenio "Limiano de Ouro". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

aprovar urn voto de agradecimento, devendo dar-se conhecimento a dire<;ao da Associa<;ao 

Desportiva ''Os Limianos''·------------------------------------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu<;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. --------------------------------------------

_(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 92°, da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, na 

reda<;ao que lhe foi dada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuizo da sua previa 

aprova<;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 26 de dezembro de 2012, pelo que vai a 

mesma ser assinada pelo Exm. o Presidente e pel a Secretaria. Esta delibera<;ao foi tomada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------

-~2)JUNTASDEFREGUESIA~~~~~~~~~~~~~~~~-

2.1 - JUNTA DE FREGUESIA DE RENDUFE - Presente o oficio datado de 15 de 

agosto de 2012, a solicitar uma comparticipa<;ao financeira destinada as obras de " 

Alargamento do caminho da Macieira". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

delegar competencias na Junta de Freguesia, mediante celebra<;ao de Protocolo de Delega<;ao 

de Competencias, e transferir o montante de 8.800,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor, a 

medidadaexecu<;ao das obras. ______________________________________________ ~ 

2.2- JUNTA DE FREGUESIA DE RENDUFE- Presente urn oficio datado de 08 de 

agosto de 2012, a solicitar uma comparticipa<;ao financeira destinada a obra de "Pavimenta<;ao 

e coloca<;ao da conduta para abastecimento de agua domiciliaria nos caminhos de Maceira e 

Sobrada". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 100% as 

obras de coloca<;ao da conduta para abastecimento de agua domiciliaria no caminho de 

Macieira e Sobrada, transferindo a verba de 8.230,97 euros com IVA incluido a taxa legal em 

vigor, delegando competencias na Junta de Freguesia, mediante celebra<;ao de protocolo de 

delega<;ao de competencias, a liquidar a medida da execu<;ao das obras. Mais deliberou por 

unanimidade, comparticipar a pavimenta<;ao dos caminhos de Maceira e Sobrada em 70%, 

ate ao montante maximo de 22.225,83 euros com IV A incluido, a transferir a medida da 

execu<;ao das obras. ---------------------------------------------------------
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2.3- JUNTA DE FREGUESIA DE FONTAO- Presente urn oficio datado de 04 de 

setembro de 2012, a solicitar a cedencia das escolas de Fontao. A Camara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a cedencia do Edificio, mediante celebrac;ao de 

protocolo. __________________________________________________________ ___ 

2.4 -JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DO LIMA- Presente urn e-mail 

datado de 30 de julho de 2012, a solicitar a cedencia da escola primarialbasica de Moreira do 

lima. A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedencia do Edificio, 

meilian~celebrnc;aodepr~ocolo. __________________________________________ _ 

~~~ASSUNTOSDIVERSOS~~~~~~~~~~~~~~~~

~3.1 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ALOJAMENTO - Emissao de parecer 

favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de contrato. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de contrato. ________________ _ 

~3.2 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ORGANIZA<;AO DOS SERVI<;OS 

MUNICIPAlS - Aprova~ao. A Camara Municipal, deliberou por unanimidade, aprovar o 

regulamento. __________________________________________________________ _ 

~3.3- CEDENCIA DO ESPA<;O DA EXPOLIMA- Presente urn oficio da Presidente 

da Direc;ao da Alti-Cep5es datado de 13 de dezembro de 2012, a solicitar a cedencia do 

espac;o da Expolima, a titulo gratuito. A Camara Municipal, com base na informac;ao tecnica, 

deliberou por unanimidade, autorizar a cedencia do espac;o no dia 9 de marc;o de 2013, 

reduzindo a taxa de utilizac;ao para 250 euros. -----------------------------------

3.4 - CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO E 

ARMAZEM PARA CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DE NATUREZA E 

A VENTURA - Presente o programa de concurso e caderno de encargos. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o programa de concurso, o caderno de 

encargos e proceder a abertura do procedimento. Mais deliberou por unanimidade, designar 

o juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, 

Chefe da DAF, D(l. Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e o Tecnico Superior 

Eng. 0
• Gonc;alo Rodrigues. -------------------------------------------------

3.5- LIVRO "BIODIVERSIDADE DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S. PEDRO 

D' ARCOS" - Autor Mario Leitao - Presente urn e-mail do Presidente do Lions Clube de 

Ponte de Lima datado de 04 de dezembro de 20 12, a solicitar autorizac;ao para se promover a 

venda do livro nas instalac;oes da Area Protegida das Lagoas. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, autorizar o solicitado. Mais deliberou que em caso de roubo ou 
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deteriora~ao dos livros colocados a venda nas instala~oes da Area Protegida das Lagoas a 

responsabilidade e do requerente, nao podendo ser exigido a Camara qualquer tipo de 

responsabilidade. ____________________________ _ 

_ 3.6- ELABORA<;AO DE UMA PESQUISA PARA POSTERIOR PUBLICA<;AO 

EM LIVRO DE TODOS OS NOMES DOS !LUSTRES PERSONAGENS QUE 

FIGURAM NA TOPONIMIA DA NOSSA AREA URBANA- Presente uma proposta do 

Sr. Vice-Presidente, que seguidamente se transcreve: 

"E comum dizer-se que e fundamental dar aten~ao a historia quer da na~ao quer do 

torrao onde cada urn esta inserido para que possamos conhecer o passado, perceber as a~oes 

do presentee como e 6bvio projetar o futuro com mais seguran~a e mais confian~a. 

Aceitando este principio, PROPONHO a Camara que aceite discutir a elabora~ao de 

uma pesquisa para posterior publica~ao em livro de todos os nomes dos ilustres personagens 

que figuram na toponimia da nossa area urbana. Esta proposta teria necessariamente de passar 

pela recolha biografica de cada top6nimo ainda que a publica~ao s6 possa vir a permitir uma 

pequena nota biografica de cada urn, sintetizando no fundo o mais importante para evitar uma 

publica~ao ma~uda de dificil interesse. Devo salientar, que sei o risco da proposta que estou a 

fazer pelo facto de muitas das personagens terem familiares que poderao nao concordar com a 

nota biografica a publicar, mas como em tudo na vida e necessario correr riscos para que a 

obra nas~a e que possa ser publicada em livro onde tenha a fotografia que identifique a rua, 

identifique o top6nimo que lhe deu o nome e possa fazer alguma referencia a determinado 

monumento ou tao s6 a alguma habita~ao que mere~a essa inclusao na publica~ao. 

A publica~ao nao deve deixar de fora nenhum espa~o que atualmente faz parte do 

perimetro urbano de Ponte de Lima. 

Estou em crer que sera necessario pesqu1sar no Arquivo Municipal, na Torre do 

Tombo, Dioceses dos distritos de Braga e Viana do Castelo, em algumas bibliotecas 

particulares e nos arquivos da imprensa local e regional. 

Pela quantidade de arterias, adivinha-se urn livro com umas duzentas ou mais paginas, 

pelo que nao sera de todo barato este trabalho de recolha criteriosa. 

Pela sua experiencia pessoal posso desde ja adiantar o nome do Dr. Tito Morais para 

colher a opiniao dele sobre este trabalho ate porque fez parte da Comissao de Toponimia e 

todos lhe reconhecem urn forte e grande conhecimento em hist6ria e nomeadamente em 

hist6ria local. 

A Camara devera hoje, se assim o entender, estipular urn valor para a recolha e para a 

maqueta previa a impressao do livro cujo titulo tambem deve ser a Camara a decidir. 0 valor 
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da impressao sera uma outra etapa pelo que nao valera muito estar a discutir agora porque 

podera nem chegar a ter a recolha que proponho. 

Este trabalho e o valor a contratar deve indicar urn prazo para que a Camara nao fique 

dependente do contrato a celebrar com quem quer que seja e possa ficar livre para rescindir e 

partir para outra proposta. 

Assim nestes e nos termos que possam vir a ser aditados PROPONHO que a Camara 

aprove e mande executar. 

Ponte de Lima, 26 de dezembro de 20 12" 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto ao Dr. Adelino Tito de Morais pelo valor de 5.000, 00 euros. 

Mais deliberou por unanimidade, fixar o prazo de execu<;ao em 12 meses contados a partir 

da data de assinatura do contrato. 0 pagamento da presta<;ao de servi<;os s6 sera efetuado ap6s 

a conclusao do servi<;o e valida<;ao pela Camara, depois de apreciado e avaliado por uma 

comissao a designar. ___________________________ _ 

_ 3.7 - CONSTIUI<;AO DE FUNDOS DE MANEIO - ANO 2013 - Presente uma 

informa~ao da Chefe de Divisao Administrativa e Financeira. A Camara Municipal, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a constitui<;ao de "Fundos de Maneio", para o ano de 

2013. -----------------------------------

_3.8- CEDENCIA DO ESPA<;O DO TEATRO DIOGO BERNARDES- Presente urn 

e-mail da Presidente da Dire<;ao da A.A. Pessoa Especial Limiana datado de 28 de dezembro 

de 2012, a solicitar a cedencia do espa<;o do Teatro Diogo Bernardes para o dia 8 de fevereiro 

de 2013, a fim de apresentar o espetaculo "Fadistas Limianos", com isen<;ao das taxas de 

utiliza<;ao. A Camara Municipal, com base na informa<;ao tecnica, deliberou por 

unanimidade, ceder o espa<;o do Teatro Diogo Bernardes e isentar o requerente do 

p~am~~~re~~w~xa. _______________________ ~ 

__ 3.9 - "V ACA DAS CORD AS" - Presente uma Proposta do Sr. Presidente da Camara, 

que seguidamente se transcreve: 

"A vespera do Corpo de Deus e celebrada, em Ponte de Lima, com a corrida da "Vaca 

das Cordas". 

Atualmente, esta tradi<;ao que era para o povo da Vila e arredores, atrai milhares de 

forasteiros, seja para ver e fugir na frente da "vaca", seja para prolongar pela noite o convivio 

salutar da juventude e a celebra<;ao publica. 
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Considerando que o feriado do Corpo de Deus, deixou de constar do elenco dos 

feriados obrigat6rios, por forva da entrada em vigor da Lei n. 0 47/2012, de 29/08, que ve1o 

alterar algumas das disposiv5es do C6digo do Trabalho. 

Considerando que a Vaca das Cordas, para os limianos, e muito mais do que urn ritual 

a mais no ano, atraindo a Ponte de Lima alguns milhares de visitantes; 

Considerando a opiniao geral e unanime dos partidos com assento na Assembleia 

Municipal; da Associavao Empresarial de Ponte de Lima; da Associavao da Vaca das Cordas; 

da Par6quia de Santa Maria dos Anjos de Ponte de Lima; 

Considerando que a presente proposta nao altera os sentidos ou a vivencia do ritual, 

porque o que interessa e "correr a V aca das Cordas"; 

Assim, considerando as premissas acima referidas, as circunstancias hist6ricas, os interditos e 

obrigav5es, as questoes econ6micas e as disponibilidades da comunidade, que estabeleceram 

costumes e que instituiram expressoes, PROPONHO que a Camara delibere no sentido de 

autorizar a realizavao da Vaca das Cordas para o anode 2013, no dia 31 de maio, sexta-feira, 

permitindo desta forma que a tradivao da confevao dos tapetes decorra com a tranquilidade 

necessaria." A Camara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Franclim Castro e Sousa, aprovar a autorizavao da realizavao da "V aca das Cordas" para o 

ano de 2013, no dia 31 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa apresentou 

declaravao de voto que se anexa a presente ata. _________________ _ 

_ ADIT AMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resoluvao 

urgente, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aditar os seguintes assuntos a 
Ordem de Trabalhos: ----------------------------

_(04) - TERRAS DO MINHO - Associa~ao de Desenvolvimento Rural e Agricola -

Presente urn email datado de 04 de janeiro de 2013 a solicitar o Audit6rio Municipal para o 

dia 14 de janeiro de 2013, no periodo da manha a partir das 10:00 horas. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, autorizar a cedencia. _______________ _ 

_(05) CONCURSO PUBLICO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE 

COMBUSTIVEL POR CARTAO MAGNETICO- Presente o programa de concurso e 

caderno de encargos. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 

programa de concurso, caderno de encargos e o prazo de fornecimento de 16 meses. Mais 

deliberou por unanimidade, proceder a abertura do procedimento por concurso publico ao 

abrigo da alinea b) do artigo 20° do CCP, aplicavel por forva do artigo 3 go do mesmo diploma 

legal e designar o juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar 
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Correia Martins, Tecnico Superior Eng. 0
• Carlos Lima e pela Chefe da DAF, Dr.a Maria Sofia 

FcrnandesVelhodeCa~roAm~o.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_(06) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

92°, da Lei n° 169/99, de 18 de setembro, na redac;ao que lhe foi dada pela Lei n. 0 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta deliberac;ao foi tomada por unanimidade.~~~~~~~~~~~~~-

- ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da 

Camara declarou encerrada a reuniao pelas 17:00 horas.~~~~~~~~~~~~~-

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

A Secretaria, 

tloJto..~c_ ftr~t? v'dhD t!tGnfrO~ 



DECLARA<;AO DEVOTO 

Reuniao de Camara de 7 de Janeiro de 2013-01-07. 

3.9- VACA DAS CORDAS 

A Vaca das Cordas e uma tradivao que data de 1646 e que tern lugar na vespera da 
festa do Corpo de Deus. 

A tradivao tern origem numa lenda local que refere que a Igreja Matriz da primitiva vila 
era urn templo pagao, onde se venerava uma deusa sob a forma de uma vaca. Quando o 
templo pagao foi transformado em igreja pelos cristaos, a imagem bovina da deusa foi 
retirada do nicho onde era venerada e, presa por cordas, foi arrastada pelas ruas da vila 
ate serem completadas tres voltas ao templo, sendo depois arrastada pelas ruas da 
povoavao com "aprazimento" de todos os habitantes. 

Atualmente e urn touro que percorre as ruas da vila preso por cordas. 

Como tradivao hist6rica enraizada na urbe e fazendo parte da identidade cultural de 
Ponte de Lima entendo que merece ser respeitada. A corrida deveria sera quarta-feira 
sem que nada invalidasse que se pudesse repetir na sexta-feira. Houve anos em que a 
corrida se repetia no dia do Corpo de Deus (quinta-feira) ao fim da tarde, seguindo o 
touro, no final, directo para o matadouro municipal. 

Alem disso o Corpo de Deus mantem-se a quinta-feira, tendo apenas passado a ser dia 
de trabalho. Os festejos e s6 OS festejos e que passam para 0 domingo. 

Faria todo o sentido preservar a hist6ria e o interesse sociocultural do acontecimento 
mantendo a corrida a quarta-feira, dai o meu voto contra a alteravao proposta. 

Franclim Castro Sousa 
V ere ad or da Cultura 
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