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Educar para a Cidadania
Construindo melhor Futuro

Os resultados das últimas eleições autárquicas decidiram a escolha dos Autarcas que

irão conduzir os destinos do Concelho e das 51 freguesias nos próximos quatro anos.

Aos novos eleitos caberá a grande responsabilidade de conduzir o desenvolvimento de

Ponte de Lima, de forma justa e harmoniosa, interpretando as necessidades reais da

população para realizar o objectivo maior do Município - dar mais felicidade e mais

qualidade de vida aos habitantes do Concelho.

O passado foi dominado por uma enorme preocupação em construir um vasto conjunto

de infraestruturas básicas que, felizmente, começam a ficar concluídas. Da electricidade

à rede de estradas, da construção de novas escolas à construção de modernos edifícios

de cultura e desporto, passando pelo abastecimento de água e pelo saneamento básico,

de tudo se fez um pouco para acompanhar as tendências do desenvolvimento e as

exigências dos tempos modernos, muitas vezes moldados à luz dos programas co

munitários e das prioridades nacionais estabelecidos numa estratégia global de de

senvolvimento do País.

Hoje enfrentamos um novo desafio, o qual consiste na qualificação das pessoas e na

melhoria do seu nível de vida, aproveitando os nossos recursos e as infraestruturas que

entretanto foram concluídas.

Mais importante que fazer riqueza é a opção de distribuir justa e correctamente a riqueza

adquirida. Por isso, deverá o Município preocupar-se com os sectores mais vulneráveis

da sociedade, administrando com eficácia os instrumentos da Administração Municipal

e aproveitando as oportunidades externas de angariar mais meios que permitam o

aumento da qualificação das pessoas, quer através das oportunidades de emprego e

ocupação, quer através da dinamização de sectores tão importantes do desenvolvimento

como a educação, a cultura, a saúde e a assistência social.

Para essa tarefa precisamos de todos, colectividades, entidades oficiais, empresas e

pessoas, de mãos dadas num processo colectivo que só poderá ter eficácia profunda

quando cada um cumprir na sociedade o papel que lhe está reservado.

Os novos desafios obrigarão a uma nova fórmula de responsabilidade dos diferentes

agentes do desenvolvimento local e uma maior corresponsabilidade de cada cidadão.

O Município deverá cumprir a sua parte importante nessa tarefa, fazendo reflectir nos

seus instrumentos e na sua acção a aposta que atrás enunciámos e que foi sufragada

maioritariamente pela população no acto eleitoral de Dezembro.

Como Presidente da Câmara, conto com a colaboração de todos os Limianos para fazer

um Concelho dinâmico, justo e capaz de dar mais qualidade de vida aos que aqui nas

ceram e a todos aqueles que aqui optaram por se estabelecer ou viver.

Esse futuro faz-se pela acção de cada um e pelo exemplo de participação cívica e não

apenas pela posição crítica e imobilista daqueles que apenas desejam registar os erros

ou apontar os pontos fracos de quem faz ou deixa de fazer.

D.,rlel ( IP~ o
'r r M ,I 'rll







e competências do Conselho

Técnico, as normas de Emprés

timo de Peças, regulamento da

Loja/Recepção e as normas pa

ra a consulta de bibliografia no

Museu dos Te{ceiros.

Fazendo um pouco de história, va

Iemo-nos das palavras de Carlos Alberto

Brochado de Almeida que diz: podemos

aqui referir que o Museu dos Terceiros é

a sede do Instituto Limiano, associação

cultural sem fins lucrativos, fundada a 2
de Janeiro de 1975. A criação do Museu

dos Terceiros visava "guardar e expor um

significativo número de peças de arte

sacra, em boa parte provenientes da

Igreja Matriz de Ponte de Lima que, em

1959, havia sofrido um profundo e be

néfico restauro. O local então escolhido

foi o conjunto arquitectónico referido.

Do primitivo convento dos frades, cuja ori

gem remonta à centúria de quatrocentos,

resta somente a igreja conventual, pois

o convento, propriamente dito, foi total

mente demolido em 1859. Junto à Igreja

de Santo António dos Frades construíram

os Irmãos da Ordem Terceira, entre 1745

e 1747, a sua igreja e sacristia, bem como

uma sala consistorial e outros anexos em

redor de um pequeno claustro, sustenta

do por uma arcaria de volta inteira, num

estilo sóbrio, é certo, mas que deixa

antever e bem, o gosto dos arquitectos

barrocos de meados do século XVIII.

A mais bela jóia arquitectónica deste

conjunto, sem dúvida que é a igreja que

foi sede da Ordem de S. Francisco da

Penitência, fundada em 1680, mas que

até à construção das suas instalações

estivera estabelecida na vizinha igreja

conventual de Santo António dos Frades.

Este é um templo de linhas sóbrias, bem

ao gosto do desprendimento franciscano

com a austeridade e singeleza patente

no alçado da fachada e no seu interior.

Templo de uma só nave, possui sobre a

entrada o coro onde os frades diariamen

te cantavam os ofício divinos e lateral

mente, do lado esquerdo, quatro capelas.

Duas ostentam motivos manuelinos e em

três há brasões e túmulos senhoriais.

Remata este conjunto um altar-mor, de

talha dourada, de uma singeleza estrema,

centrado por uma tela que já conheceu

melhores dias, onde sobressai Santo

António de Lisboa, o patrono da igreja.

Anexa à igreja está a sacristia com a
respectiva ante-câmara, revestida a
azulejos azuis e amarelos de cariz geo

métrico-vegeta lista, chão lajeado, re

vestido a lápides sepulcrais epigrafadas.

A austeridade arquitectónica desta igreja

foi suavizada na altura com a construção

da Ordem Terceira, um templo de uma só

nave, onde ressaltam linhas volumétricas

bem mais imponentes e imaginativas que

as da Igreja Conventual.

Nascido em plena aceitação pelos câ
nones decorativos de gramática barroca,

ostenta, na capela-mor, um belíssimo al

tar em talha dourada e um cadeiral, atri

buído ao italiano Luís Chiari. Completam

o conjunto, alguns altares laterais de igual

estilo e valia, um importante acervo de

imagens sacras, bem ao gosto do século

XVIII, um orgão de tubos e uma espaçosa

sacristia com mobiliário de vinhático.

A extinção das ordens religiosas e as

polémicas político-religiosas que marca

ram a sociedade portuguesa na segunda

metade do século XIX e primeiros decé

nios do século XX, haveriam de conduzir

à degradação, ao desmantelamento da

parte conventual e à ruína do que restou.

Só a partir de 1974, por acção directa do

actual Bispo D. Carlos Martins Pinheiro,

é que se iniciaram as necessárias diligên

cias que haveriam de conduzir ao restau

ro dos edifícios.



Conservam as duas igrejas e seus anexos

um importante espólio de arte sacra, ar

queológico e mesmo algumas peças que

provêm de outros universos, como são a

etnografia e a pintura.

A arte sacra distribui-se por dois pon

juntos e não tem, pode dizer-se, uma or

dem estabelecida. Espalha-se pela Igreja

de Santo António dos Frades, sacristia,

Igreja da Ordem Terceira, Sala Consis

torial e salas anexas, numa disposição

aleatória, mas que, na sua aparente a

narquia, não deixa de ter uma certa fun

cionalidade. No geral são imagens em

madeira, policromadas e estofadas em

bom estado de conservação. O mesmo

se poderá dizer da bela colecção de para

mentos, alfaias e livros litúrgicos, res

guardados e distribuídos pela sacristia

da Ordem Terceira e Sala Consistorial. É

nestas salas e naquelas que rodeiam a

parte superior do claustro que se guar

dam algumas telas pintadas a óleo pro

venientes da Igreja Matriz, uniforme de

gala e as insígnias daquele que foi um

dos mais ilustres filhos de Ponte de Lima:

o embaixador e poeta António Feijó.

A exclusividade religiosa do Museu viria

a alterar-se no início da década de

oitenta, do século passado, com a

chegada do espólio das escavações

arqueológicas de Santo Estevão da Facha

e com as peças de etnografia que foram

ficando das exposições temáticas que se

iam realizando, anualmente, por ocasião

das Feiras Novas.

Nos últimos anos a secção arqueológica

do Museu viu-se enriquecida com o es

pólio proveniente das escavações rea

lizadas no Castro do Eirado na Correlhã,

na Cividade de Vitorino das Donas, no For

no Cerâmico da Correlhã, na Villa Suevo

-Visigótica da Quinta do Paço Velho da Fa

cha e na Villa Romana de Rebordelo em

S. Lourenço do Mato.

Desde a sua criação que o Museu e con

comitantemente o Instituto Limiano, se

debate com uma série de dificuldades,

sendo as mais relevantes a falta de orça

mento condigno e a inexistência de um

quadro de pessoal capaz. A esta e outras

dificuldades poderíamos juntar ainda a
crónica ausência de um catálogo, temá

tico-descritivo, voltado para as neces

sidades informativas mais presentes dos

seus visitantes.
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Sétima Arte em Ponte de Lima
O Largo Alexandre Herculano ou Largo da

Além da Ponte ou, como a população local

o costuma designar, simplesmente Largo,

em contraposição da Rua (Ma'1uel Lima

Bezerra) e da Avenida (Conde da Barca).

transformou-se em cenário cinematográ

fico,juntamente com outros locais, para a

recolha de imagens destinadas ao filme A

Viagem de Carol da responsabilidade das

produtoras espanholas Aiete-Ariete Filmes

S.A. e Sogeclne - em co-produção com a

produtora portuguesa TAKE 2000 Produ

ção de Filmes. Lda -, sob a Direcção de

Produçao de D. Andrés Santana.

ASSim, durante a realizaçao das filmagens

que decorreu em Outubro passado, a zona

da Além da Ponte "mudou de cara" e mUI

tos foram os Llmlanos que nao resistiram

em matar a CUriOSidade, deslocando-se

ao local para admirar o excelente trabalho

cénico realizado pelas diferentes equipas

envolvidas.

A história do filme decorre na época da

Guerra Civil Espanhola e todos os decors

foram preparados para terem uma

semelhança com Castela desse tempo 

da casa senhorial ao tasco. passando pe

los cartazes políticos da época.

A par disso, todos tiveram a oportunidade

de observar de perto o trabalho de recolha

de imagens para uma produção cinema

tografica de grande nlvel que envolveu

muitos figurantes locais.

O filme, com um excelente elenco de acto

res. foi dirigido pelo Realizador D. lmanol

Urlbe, um dos grandes nomes do cinema

europeu que, conjuntamente com as pro

dutoras citadas, obtiveram grandes dlstin

ções em que se destacam nomeaç6es

para os óscares da Academia de Hol

'ywood para o melhor filme estrangeiro

Deste Rea zador, podemos citar f mes

como EI Rey Pasmado (1991) com 8 pré

mios Goya das 14 nomeacões, Dias Conta

dos (1994) que obteve entre rr ... tos outros

premlos a Concha de OU'o para o me ar

filme no Festival de San Setlástian e Plenl'

lunio (2000) que participou no Festival de

Cinema de Moscovo e obteve os Premias

Ondas 2000 para o Melhor Filme e \1elhar

Actriz. Aqui f cam apenas alGuns dos gé. "r

does alcarçados. pOIS a stagem e longa

e exaustiva para uma publicação deste tipo.

Por último, uma palavra para a população

que acolheu estas eqL. pas COM o maior

agrado, rao se ser>t,do Irrpc u"ada ca~

os const;- tes ncomodos que trabalhos des

te genero acarretarr. Como serr pre, Ponte

de L,ma e as suas gentes sabem receber.





si acção social

Centros Comunitários
eS

ad€.

Centro Paroquial
e Social de Fornelos
T1mbcõ1 e5 te Centro Comun t 'lO J se

c contra e" f v or entc n p e ms

o ta te a pr rr ra as

O'Ojecto e<.;ta f <.;e Idt'ora os

de (,el"t'o de O a q

ldrr refe oes e c eq e 'S d

tdda a ATL. DepOIS d toco °pro o con

lelldo, o Centro prE stdr vanoe; servi os es

S '::lalS p ô â freg eSI (, t de Od

IVlin 3 l J de A L
Loealz da re o ed

, voe on+' se pia t("l E. ocal

ah' lo COh' "'" e; sobr Ur"la c:1esl n I a te
oalsage . Os acec ,0', ac tUd perrr- em

"ma ace bllidad nUlo Od q e para

a do Cen+ o dao e S5>O ad o da

greja P roqu quI' e 'Tl el c') f ra

Por urr ques e nso o J"e

teh' a s fâC~ 3 pr nCI a ~o tdda pa c

"lordeste, ficar jo re ,ervaC'JS Jdr d d

estar e ::>JICl de jânt~ r as fdChac. s "oltadas

1ara nascent e s...

odo o e pr

arord ( o , esp

em atenç o a tj c: " o verte

ao oreo 'J fi dr. o a I pc bo nb Iros

e outros serv çoe dE c 6urd e dOOIO

v sto confrortéH d r tômerit; COh' d via

uublicd e diSpo'" o do

e; r oe d dd 'Tla c; de

edl'lclO v 1 os

o Q espe ta ao E' (' se: a

Centro Paroquial Social
de Fontão
o processo de construçao, que fOI acom

parrado por Tecnlcos do Cel't'o Regional

de Segurança Social, descwo veu se ao

logo das seguintes f""se!:. programa ore

liminar E'st...do pre" o. pro,ecto de exe

cuçao e reallzaçao da obra.

Adimensão do empreendimento, no que res

peita ao numero de L·entes. e de 30 no Cer

tro de Dia, 12 no Mini J e 25+25 no ATL

A P opm:.ta, a nlvel urbano, procurolo estd

be ace a Ilgaçélo entre a Caoela de assa

~c hora dos Remf'dlos e a l-;reJa PâroqUl

ndulmdo ao ed,'lclO ... õ1a clara dctE:.''ll1

r ::IÇa0 no plano urbano. Asua arquitectura

aborda o tema da Inter relaçao de ele

mentos proxl nos, SIr"lJ tanear"lerte eiS

t ntos ll1<lS COr"lpatlvelS, procurando 'esol

ver ur"lâ acopulaçdo de eq ... pdmentos

difere tes mas de ge tão slh'ultanea

o te na do edif c o ,urge co no elemento

regulador urbano, estabelecendo Lm,
contmuldade de espar.os continua nente

d ssoclados, abordando de forma rotár d

o terna do edlflc %~~ to

"Ile e ex ste a procu a de connlliar o,Jac ua

des e transparências do objecto, a'Jr do

o encer'•.mdo esp... ",os ra med da das

convenlenclas do programa proposto e das

relações de p'lvacldade que o meSMO

'11phca e envolve

Consol da ô cen+'élhcode do lugar e a

colh'ataç-o de espr ços d sponlvels sedl

'Tlentando o h'aterlal r"lo:iolog co oreexls

tente. optando pelo E.qdillbrio da horizon

talldade pontuada.

"leste ed f c o e ber"l clara d opçao por

... "na contextualllaçao de contraste, rejel

+ando qualQJer re açao COl1 c arqUltectura

e voIVf'nte.

Investir fi i âCÇ,dO SOCI J n pouco por todo

o ConCt; ho e u na aposta a que, E.dlll

dade não se furta, pOIS o apoIo a Infancla

e a juventude e aos Idosos e aos mais ca

renclados +orna-se uma constante nas pre

oCu;::>açoes dlô ,as do Executivo Municipal.

Os Centros CO'TlU"l tanos, const uldos a

parti' da ded :::acao e eMpe ho das Fa

brlcas das Igrejas das Freguesias com o

apoIo da Camara Municipal e do Centro

Regional de Seguranca Social têm sido

L Ma ga'artla de eXlto e sucesso "'0 que

diz 'e::.pelto a esta pollt ca de acçao e a

Autdrquld orgulhd se de ver a area con

celhla be e'lc ::Ida de estrutur~s que cor

sldera v kls pdra a q...alldade de vida e

bem estar da população
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Dia Europeu Sem Carros

Comemorou-se no dia 22 de Setembro, a

nível nacional e em toda a Europa e pela

segunda vez consecutiva, o Dia Europeu

Sem Carros. A convite do Ministério do

Ambiente, 51 cidades e vilas portuguesas

aderiram a esta iniciativa. entre as quais

a Vila de Ponte de Lima, em parceria com

a Associação Empresanal e Comerciai de

Ponte de Lima.

Em linhas gerais, um evento desta índole

tem como obJectlvos encorajar a adopção

de comportamentos compatíveis com o

desenvolvimento sustentável e em parti

cular com a protecção da qualidade do ar

e com a prevenção do efeito de estufa;

promover oportunidades para as pessoas

utilizarem um transporte alternativo ao seu

carro; proporcionar aos cidadãos uma

oportunidade de redescobrirem a sua

cidade/vila, os seus habitantes e o seu

património histórico, num ambiente mais

saudável e agradável e, por último. pro

mover e melhorar a oferta de transportes

colectivos.

Com a adesão a esta Iniciativa, cada mu

nicípio comprometeu-se a cumprir alguns

requisitos, nomeadamente através da

implementação de uma medida de carác

ter permanente com vista ao favoreci

mento de uma mobilidade sustentável,

critério este oficia Ilzado através da

assinatura de uma Carta-Compromisso

entre o Ministério do Ambiente e as

respectivas Autarquias, cerímónia que

decorreu em Aveiro, no dia 18 de Julho.

A medida adoptada para Ponte de Lima

consiste na utilização de veículos não

poluentes nos circuitos do Centro Históri

co (veículos eléctncos de quatro rodas,

motocicletas e bicicletas de pedal assisti

do), implementada através do projecto

"Vila Limpa".

O projecto ·Vila Limpa" consiste num

projecto piloto cuja sessão de apresen

taçao decorreu na Torre da Cadeia Velha

no dia 22 de Setembro, pela 12.00 horas,

e que contou com a presença de Sua

ExcelênCia o Senhor Ministro do Ambiente,

Eng.o José Sócrates. Resulta de um pro

tocolo de colaboração estabelecido entre

a Câmara Municipal de Ponte de Lima e

a EDP - Electricidade de Portugal, S.A., ao

abrigo do qual foram adqUiridas quatro

viaturas eléctricas que, conjuntamente

com uma já existente, completam uma

frota de CinCO viaturas deste tipO.

Numa primeira fase experimental. estes

velculos destinam-se essencialmente ao

desenvolvimento de diversas tarefas da

responsabilidade da Câmara Municipal,
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,-)Vila Limpa

termos de benefícios na

saúde pública e, igual

mente importante, na pri

oridade dada ao peão.

Poder-se-á afirmar que,

a nível nacional, este

constitui um caso exem

plar visto ser ainda muito

reduzido o número de municípios com

proJectos semelhantes. Efectivamente,

este projecto vem de encontro às direc

trizes traçadas para o Dia Europeu Sem

Carros e espera-se que os resultados

obtidos com esta experiência piloto con

tribuam significativamente para a imple

mentação de outros de natureza seme

lhante previstos para a região.

A par da apresentação deste projecto e da

assinatura do protocolo de colaboração

mencionado, o dia 22 de Setembro foi

ainda assinalado com a realização de

outras actividades, tais como uma mara

tona de trotinetes, dirigida ao público mais

jovem e um passeio de bicicleta pelos

principais pontos de interesse da zona

histórica da Vila. A organização deste últi

mo esteve a cargo do BATOTAS - Clube de

Desportos Radicais de Ponte de Lima e

contou com a adesão de cerca de oitenta

participantes.

Decorreu também nos dias 22 e 23 uma

exposição de veículos não poluentes

comercializados por entidades privadas,

no Passeio 25 de Abril, actividade inte

grada na comemoração do Dia Europeu

Sem Carros.

Por forma a dar continuidade à iniciativa,

no dia 23 e a título experimental, foi en

cerrado o Passeio 25 de Abril à circulação

automóvel.

como sejam os serviços de fiscalização,

a recolha de resíduos sólidos e a manuten

ção dos espaços verdes. Têm também

como finalidade serem utilizados em visi

tas excepcionais ao Centro Histórico por

entidades oficiais e ainda efectuarem o

transporte de pessoas e mercadorias, em

particular pessoas com dificuldades de

locomoção.

Numa fase posterior e dependendo do su

cesso deste projecto piloto, prevê-se um

reforço no recurso a este tipo de veículos,

nomeadamente mais sofisticados e/ou

de maior porte, para transporte urbano e

outras funções (por exemplo no ãmbito da

limpeza urbana). assim como um incre

mento na oferta de um serviço de utili

zação generalizada.

Além da prestação de serviços públicos já

referidos, o projecto "Vila Limpa" tem

ainda como objectivo tentar envolver futu

ramente outras entidades no uso de veí

culos eléctricos, destacando-se a distri

buição postal, a fiscalização e vigilãncia

da PSP e a utilização empresarial. A título

de exemplo, a EDP-Electricidade de

Portugal, S.A., com a assinatura deste

protocolo de colaboração, compromete

-se a incentivar, futuramente, os seus

serviços para a utilização de veículos não

poluentes nas acções de manutenção e

gestão da sua rede de distribuição de

energia, que sejam necessárias efectuar

dentro do perímetro do Centro Histórico

de Ponte de Lima.

Este projecto permitirá reforçar a quali

ficação do Centro Histórico como pólo de

excelência cultural, comercial e turística,

na medida em que a redução na utilização

de veículos de combustão se traduzirá não

só em termos de preservação do patri

mónio arquitectónico, mas também em
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Inauguração da Estátua
da Rainha D. Teresa

Na Sessão Solene da Inauguração o Se

nhor Prof. Doutor Car os Broc"lado de

Almeida, Ilustre Arqueologo, profenu uma

Conferência que abordou a~ origens da

Vila de Ponte de Lil1"a, a sua Igdçao ao

Rio, os aspectos po 't,cos e as v,,,enclas

da época em questao e a Importância Vltê

do papel desemperhado por D. Teresa na

forMaçao do espaço que viria a dar ar gem

a Portugal.

Antes, o Senhor Embaixador Dr João de

Sa Coutlr1 ho apreser tou urr peqt..el1G

histOriai de todos os trabalhos conducer

tes à concretlzaçâo da obra, dS dlficulda

des encontradas, as portas qL e se abr

ram a mlc ativa e tamberr, nfE IlMerte

em l1"alor numero, as q",e s fe:haram

Como facilmente ~e depreende fOI uma

t refa ardua e de pleno emper haMer to

angariar os meIOs flnancc ros para levar

a cabo a execução do Monumento,

Por ser, taMb€M de m'el'a J JstlÇd aquI

fica o agradecimento sentido e MeritÓriO

a todas as Pessoas e Institulçoes que até

ao momento. patrocinaram o MonUMento.

Espera se d nda que algul1"as areas da

nossa sociedade não se alheierr de tal

iniCiativa e contr buarl de forrla generosa

para esta hO'l1enagem que ~o ronra o

bom nome de Ponte de LI'lla.

que ainda há bem pouco tempo nos presen

teou com uma obra dedicada a D. Teresa.

Fica aquI bem expresso o agradecimento

da Autarquia e de toda a População Liml

ana pela esforço, dedicação e empenho

que demostraram para levar a cabo tão

Importante realização. O seu exemplo e

digno do ma ar louvor e admiração Que

outros Cidadãos sigam o seu exemplo no

esforço de erguer bem alto o nome de Pon

tE de Lima e dos seus valores, que temos

que recordar e perpetuar COI1" convlcçao.

A estatua é da autoria do Escultor LUIS

Filipe de Oliveira Valadares Lacerda, na

tural de Borba e, COMO pormenores de au·

to' ;) I 'lliana, a coroa e a cruz que ostenta

ao peito da lavra dos Irmãos Armada.

«Eu ARainha Teresa
EMeu Filho o Rei Afonso
Firmamos esta carta por
Nossas próprias mãos.

...Mãe de Reis e
Avó de Impérios,
Vela por nós!
Fernando Pessoa

D. Teresa
...EFez Vila o Lugar de Ponte
Foral1125

~"! ~'J.. Mais uma vez a Câmara

Municipal levou a cabo as

Comemoraçoes do Dia

de Ponte de Lima, ceie·

brando o 4 de Ma'co - data rlstórica que

evoca a outorga do fora I ao lugar de Ponte

no longínquo ano de 1125.

Este ano as Comemorações tiveram inícIo

no d,d 2 e prolongaram-se até à data da efe

meride que teve o seu ponto atto com a Inau

guração da Estátua da Rainha D Teresa.

Nao pOdeMos de xar de reg'~tar a Inau·

guracélo da Rt..a Dr. Cassiano Baptista 

MediCO e Autarca, realizada no dia 3 pela

10,00 horas, numa Justa hompnagem ao

Cldadao e ao Homem que m.Jitas e gratas

recordaçoes nos deixou

Como e do conhecimento da maior parte

da populaçao, um grupo de Cidadãos for

mau uma comissâo que denominou por

Comissao Promotora do Monumento à
Rainha D. Teresa e lançou mãos à obra

para concretizar um sonho ansiado por

muitos Limianos - erguer uma estátua

aqJela que podemos considerar a Mãe de

Ponte de Lima. Referência justa e muito

especial não pode deixar de ser feita aos

grandes mentores e obreiros desta Co

Missão o Senhor Dr FrancIsco Maia de

Abreu de Lima, o Senhor Embaixador Dr.

Joao de Sa Coutinho (Conde d'Aurora) e o

Se'lhor Amândio de Sousa Vieira, fotógrafo,
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Novas Estruturas Inauguradas

No dia 15 de Janeiro passado, Sua Exce

lência o Senhor Secretário de Estado da

Administração Educativa, Prof. Domingos

Fernandes, deslocou-se ao Concelho de

Ponte de Lima para inaugurar duas novas

estruturas educativas consideradas de

vital importância para o desenvolvimento

da acção educativa de Ponte de Lima.

Pavilhão Desportivo

Esta estrutura, ansiada há longos anos

pela Autarquia e pelos diversos respon

sáveis pela Escola, é finalmente uma

realidade. Trata-se de um Pavilhão Des

portivo moderno e com capacidade para

as inúmeras actividades desportivas que

o estabelecimento escolar pretenda levar

a cabo, para além das actividades lectivas

respeitantes à educação física dos alunos.

É de salientar também que, com o novo

Pavilhão em funcionamento, foi libertada

a ocupação do Pavilhão Municipal por

parte da Escola - a Câmara Municipal ga

rantia que toda a actividade lectiva dos alu

nos, na área da educação física, fosse

realizada nas suas instalações para que

não houvesse qualquer tipo de prejuízo na

formação dos mesmos -, o que permite

estudar a ocupação do Pavilhão Municipal

por parte de outras escolas, instituições e

Munícipes.

Sem sombra de dúvida, podemos afirmar

que este é um investimento de toda a

necessidade para a comunidade escolar

que tanto se bateu para ver dotada a

Instituição por esta mais valia.

Centro Infantil de Ponte
de Lima
Não podemos deixar de referir, também,

a visita ao Centro Infantil de Ponte de Lima,

outra estrutura que vai trazer novos hori

zontes para os encarregados de educação

das crianças em idade pré-escolar resi

dentes na área da Vila de Ponte de Lima.

Estrutura moderna, que reúne todas as

condições para efectuar um trabalho de

elevado nível, em que a Câmara Municipal

apostou para garantir que as expectativas

e os anseios de um número significativo

de cidadãos não se vissem goradas.

Esta estrutura já foi convenientemente

apresentada no número 14 de Ponte de

Lima - Boletim Municipal.

Escola Básica 2.3 da
Correlhã
Por último, e de não menos importância,

foi inaugurada a Escola Básica 2.3 da

Correlhã que se encontrava já há muito

em fase de instalação.

Este equipamento, dotado com todas as

condições para o exercício das activi

dades escolares, veio preencher um vazio

que as populações daquela área há mui

to reivindicavam.
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Centro Escolar
de Vitorino de Piães

Localizado numa zona privilegiada da

freguesia da Correlhã, o novo edifício es

colar deu já as provas necessárias para

garantir que, no futuro, os alunos daquela

freguesia e das confinantes não terão de

se deslocar para a Vila ou para outras

freguesias a fim de receberem os ensi

namentos que os tornarão uma geração

válida e que garantirá o futuro.

Felicitamos a Comissão Instaladora da

Escola que não se poupou a esforços para

o êxito de todo o trabalho que é colocar

um estabelecimento de ensino em fun

cionamento.

Finalizando, Ponte de Lima pode orgulhar

-se de ter, actualmente, estruturas de

ensino congéneres um pouco dissemi

nadas por todo o Concelho - Vila (duas),

Freixo, Arcozelo, Correlhã e, em Arca, a

Escola Profissional de Agricultura e de

Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima

o que permite estabelecer uma acção

séria e responsável no que diz respeito à

descentralização da actividade escolar,

facultando uma política de ensino credível

e que, no futuro, dará os seus frutos.

Encontra-se em adiantada fase de exe

cução esta estrutura que virá colmatar

muitas das necessidades escolares da

zona de Vitorino dos Piães.

a novo imóvel será composto por oito

salas de aula para o ensino primário e

quatro destinadas ao ensino pré-escolar,

com as respectivas estruturas de apoio,

zonas de arrumos e recreios indepen

dentes, para além dos espaços que adi

ante daremos referência.

a edifício desenvolve-se ao longo do

terreno de forma a tirar o máximo proveito

da topografia do local. Para além da en

trada principal existem mais duas - uma

de serviço e outra de acesso ao polides

portivo. Este está associado a um núcleo

de balneários exteriores à escola e encon

tra-se a uma cota diferente da restante

construção. Este conjunto de factores irá

permitir o funcionamento do equipamen

to de várias formas sem nunca compro

meter o normal funcionamento do Centro.

as balneários localizam-se por baixo do

corpo principal das salas de aula de en

sino primário. as acessos do Centro

Escolar a este espaço são feitos através

de uma rampa exterior e escadas interi

ores e o espaço restante dará forma ao

recreio coberto.

~~-~---

A entrada principal do edifício é feita

através da zona administrativa, onde são

encaminhadas à partida as crianças do

ensino primário e do infantário. a infan

tário terá um recreio próprio e fechado,

tipo claustro, de forma a facilitar a vigi

lância por parte dos educadores, sendo

fechado o acesso ao mesmo às crianças

que frequentam o ensino primário.

Também o refeitório ficará dividido em

dois núcleos, separados pelo espaço da

cozinha. Este tipo de divisão será também

realizado na biblioteca, de forma a res

peitar os espaços destinados aos dife

rentes níveis de ensino.

Um terceiro elemento complementar no

que respeita à vertente desportiva será

um mini-ginásio que permitirá o desen

volvimento de muitas actividades de ca

rácter lúdico e, como é óbvio, desportivo.

Finalmente, a zona administrativa será

composta pela secretaria, salas de pro

fessores e salas de reuniões.

aátrio da entrada ficará intimamente li

gado a esta zona de forma a facilitar a sua

vigilância e até o atendimentos aos pais

e pessoas estranhas ao Centro Escolar.

aespaço de chega a este átrio irá conter

alguns lugares de estacionamento destina

dos aos professores e outros funcionários.

I
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CJ'd'
Novas Viaturas "~
ao Serviço do Município

"

o crescimento das solicitações efectuadas por várias Instituições ligadas à Cultura

e ao Desporto e, principalmente, as necessidades das Escolas EB1 do Concelho no

que respeita a deslocações dentro e fora da área concelhia, visitas de estudo e,

também, possibilitar o transporte em boas condições de conforto e segurança das

crianças para as Piscinas Municipais e para as visitas constantes à Biblioteca

Municipal, obrigaram à aquisição de um novo autocarro de 51 lugares.

Este equipamento, como se disse, terá como principal função servir as Escolas EB1

e os Jardins de Infância podendo, entretanto, ser disponibilizado para outras insti

tuições que o solicitem e que justifiquem a sua utilização.

Realce para a decoração exterior do mesmo que pretende levar a imagem de Ponte

de Lima, em variadissimos aspectos, para todo o lugar onde se desloque, contribuindo

desta forma para uma melhor e maior divulgação das potencialidades do nosso Concelho.

Para a área da limpeza urbana, foi adquirida uma Auto-Varredora com Aspiração,

viatura que vai prestar um enorme contributo para a limpeza e manutenção da área

urbana de Ponte de Lima. Com este equipamento a trabalhar regularmente, Ponte

de Lima continuará a orgulhar-se em ser uma das localidades mais limpas do País.

Também para a área da limpeza, mas no presente caso respeitante à Recolha de

Resíduos Sólidos Urbanos, foi adquirido um Camião de Recolha de Lixo de 20 metros

cúbicos de duplo eixo. Esta viatura é de primordial importância, uma vez que o

aumento de resíduos é cada vez maior e havia necessidade de um equipamento com

mais capacidade que efectuasse a recolha e o respectivo transporte para o aterro

sanitário de Vila Fria.

Não podemos deixar de fazer um alerta a todos o Munícipes para a necessidade que

todos temos em colaborar no que respeita ao lema Reduzir - Reutilizar - Reciclar.

Os custos com a recolha de resíduos sólidos são muitos e todos os apelos para a

consciencialização dos cidadãos para reduzir os mesmos tem que ser uma constante

por parte da Câmara Municipal. Repare-se que só em 2001 foram gastos mais de 123

mil contos com a recolha de lixo - média de 340 contos por dia...

Muitas vezes deitamos para o lixo aquilo que nos faz falta ou que ainda pode ter

muita utilidade. Exemplo disso fica também registado nas páginas do Boletim Mu

nicipal. Recentemente, um rádio foi encontrado num contentor numa freguesia do

Concelho. Retirado do mesmo e depois de uma pequena limpeza e alguns reparos

técnicos de pouca monta, o rádio, abaixo documentado, ficou a funcionar na perfeição

e é, sem sombra de dúvida, um elemento decorativo bastante agradável e que muitos

de nós gostaríamos de ter em nossas casas.

Guarda o que não presta, tens o que te faz falta.
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Amelhoria da qualidade de vida dos cidadãos traduz-se, muitas das vezes, pela criação

de melhores e maiores condições de bem estar e de um ambiente salutar que permitam

que o dia a dia dos Munícipes seja, cada vez mais, de acordo com os seus anseios.

Claro está que nem sempre devemos ver a qualidade de vida directamente ligada às

grandes estruturas e, quase sempre, pequenos pormenores que passam despercebidos

tornam todo o ambiente que nos envolve mais saudável e aprazível. Uma papeleira

no lugar certo, um banco que nos permite o pequeno descanso, um passeio mais

cuidado, uma floreira que embeleza um recanto...

A Autarquia, consciente da importância destes pormenores e implementando uma

acção constante no que respeita à manutenção e preservação de alguns aspectos

mais característicos e relevantes do Centro Histórico, irá apostar permanentemente

na melhoria desses pequenos grandes pormenores que fazem do Centro Histórico de

Ponte de Lima um lugar único e um exemplo a nível nacional.

Trazemos a este Boletim três exemplos recentes na valorização do Centro Histórico.

O primeiro é a iluminação do passeio pedonal que liga a Ponte Romana ao Centro

Náutico, na margem direita do Lima. Trata-se, sem dúvida, de uma melhoria significativa

para todos que se passeiam no local durante a noite e trouxe um valor adicional no

que concerne à paisagem nocturna de Vila de Ponte de Lima pelo que consideramos

este investimento uma aposta ganha e um exemplo a seguir noutros locais estratégicos.

Em segundo lugar, o painel de azulejos colocado ao cimo da Rua Formosa, num belís

simo recanto que a recente intervenção criou, é também uma mais valia para a

localidade. O painel, em que o artista Álvaro Rocha apresentou uma alegoria à temática

jacobeia através daquilo a que chamou os Cavaleiros de Santiago, torna o local mais

atractivo e prazenteiro e contribui para um melhor conhecimentos dos nossos valores

históricos e patrimoniais. Consideramos, também, esta acção como um exemplo a

seguir noutros pontos do Centro Histórico de forma a dar a conhecer e a divulgar alguns

aspectos de primordial importãncia para o conhecimento da História Limiana.

Por último, destacámos a colocação de um Pelourinho junto ao Passeio 25 de Abril,

construído a partir do fuste original, oferecido à Edilidade pela Senhora D. Maria

Fernanda Cardoso Lima, esposa do então Senhor Vereador Álvaro de Lima Alves de

Matos (Acta de Sessão da Câmara Municipal de 20 de Maio de 1987), e de cópias

exactas das restantes peças, esculpidas no granito pelos conceituados artesãos e

rendilheiros da pedra Irmãos Sequeiros de Calheiros (Pedras Sequeiros). Este

melhoramento permitiu tornar público e dar dignidade ao velho fuste do Pelourinho

que, durante séculos, representou o instrumento e símbolo da jurisdição municipal.

Miguel Roque dos Reys Lemos, em Anais Municipais de Ponte de Lima, diz que a antiga

picota foi substituída por um Pelourinho, levantado extra-muros, no areal, defronte da

porta do Postigo e Rua de S. José, quase alinhado com a torre de S. Paulo, moder

namente da Expectaçào.

Era uma alta e grossa coluna, singela, com um capitel apilarado e Escudo de Armas

do reino: tinha por coroa uma Esfera Armilar de ferro e, na base, uma corrente e pes

coceira ou coleira, também de ferro.
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Toponímia de Ponte
de Lima

Câmara Municipal editou este

precIoso conjunto de dois tra

balhos que, pelos respectivos

conteúdos, trazem-nos novas

e preciosas achegas para a

compreensão do Concelho de

Ponte de Lima no que respeita à história

medieval, à arqueologia, à toponímla 

como não podia deixar de ser -, à geo

grafia, à geologia, ao estudo documental

e a um número significativo de temáticas

que cada vez são mais estudadas,

Esta obra, com um grafismo inovador e

uma apresentação de elevada qualidade.

é assim prefaciada por João Gomes d'Abreu,

Dlrector do Arquivo de Ponte de Lima:

Com este trabalho, o Arquivo de Ponte de

Lima inicia a publicação de uma série

paralela e complementar do seu Boletim

anual, que permite descongestionar o
projecto editorial inicialmente concebido

pela Câmara Municipal de Ponte de Lima

com o objectivo de seleccionar, tratar e

divulgar toda a Informação considerada

relevante para a História antiga e recente

deste Concelho. Esta nova série, designa

da "Estudos e Documentos", não se pauta

pela periodicidade, regendo-se, sim, por

critérios de oportunidade no contributo

para um melhor conhecimento da Histó

ria de Ponte de Lima - das fontes docu

mentais e da sua interpretação.

In titula-se este trabalho Toponímia de

Ponte de Lima e integra duas partes dis

tintas mas complementares entre si, am

bas fruto de investigação aturada que

consumiu largos anos de pesquisa e
análise dos seus Autores - o Levantamen

to Toponímico e o Estudo Toponímico.

Oprimeiro, o Levantamento Toponímico.

foi levado a efeito pelo Padre António Jo

sé Baptista, que pacientemente recolheu

as designações em uso e em desuso de

localidades, de arruamentos, das inúmeras

parcelas que resultam do complexo reta

lhamento fundiário do nosso Concelho, per

correndo, anos a fio, as cinquenta e uma

freguesias que o compõem. Este trabalho,

que o Arquivo de Ponte de Lima a pouco e
pouco foi publicando, sai agora por inteiro,

convenientemente revisto e actualizado.

Osegundo, o Estudo Toponímico, da auto

ria do consagrado investigador Dr. Arman

do de Almeida Fernandes, é uma compila

ção ordenada de todos aqueles topóni

mos. com a valiosa interpretação da eti

mologia e da sua evolação semântica.

Fica-nos agora a questão - Para quê? Três

argumentos sâo suficientes para justificar

a iniciativa - satisfazer a curiosidade e re

forçar o apego ao seu património cultural;

disciplinar a utilização dos topónimos e
refrear a imaginação dos neólogos; contri

buir com Informação segura para o pro

gresso do conhecimento, nomeadamente

no auxílio de historiadores e de geógrafos.

Creio que Ponte de Lima ganhou muito com

esta obra. Tenhamos por isso consciência

da dívida de gratidão aos seus Autores.

O conjunto pode ser adquirido na Biblio

teca Municipal ao preço de 59,96 euros.

Com pesar, não podemos deixar de referir

aqui a notícia do falecimento do Dr.

Armando de Almeida Fernandes ocorrida

em Fevereiro último - uma grande perda

para a cultura nacional, pois Almeida Fer

nandes foi e será sempre um dos maiores

estudiosos e conhecedores da história me

dieval portuguesa e um grande filólogo.

A Revolta da Maria
da Fonte
Bocage no seu Tempo
Editados pelas Ediçoes Ceres, Luís Dan

tas, autor Limiano de obras tão diversas

como Pedras Verdes (1970), Bolero

(1974) e Ponte de Lima na Revolução de

1383 (1993), presenteou-nos com estes

dois trabalhos que são fruto de aturado

esforço e investigação.

No primeiro, apresenta-nos um estudo

sobre aquela revolução, com todas as

questões políticas e sociais que a mesma

Implicaram, numa forma tão peculiar de

escrever que não resistimos reproduzir o

seguinte texto:

As marchas esbarrigadas dos pobres de

quinteiro continuam, deixam nos atalhos

e nos caminhos, nos adros das igrejas e
nas praças, nas campanas e nos tambo

res. nas cornetas e nas faíscas de tacho

las dos tamancos. o rasto e o som de

uma autêntica insurreiçâo popular. Na

capital, os políticos ordeiros, inspirados

em preceitos que são os do seu tempo e
do seu meio social, apontam o dedo a
uma revolução -mui diferente das outras:

porque é uma revolução de saco ao om

bro, e roçadoura na mão. para atacar a
propriedade e queimar os cartórios".[. ..]

Mais não seria de esperar do homem

Simples do campo, do povo rural ou urba

no -tão ignorante dos seus direitos, dos

seus interesses e da sua dignidade como

o estavam no tempo em que os soldados

de D. Pedro IV se batiam pela liberdade

que não sabiam amar, e pela Carta, que

mal sabiam ler".

No segundo, traça-nos o perfil de Bocage

integrado no seu tempo. Como dizia Da

vid Mourão-Ferreira, Bocage permane

ceu, portanto, um típico produto de tran

sição. Com um pé nos degraus da Arcá

dia, com outro suspenso ante os abismos

enigmáticos do futuro, a sua posição, de



tão instável, tão depressa nos comove

como logo nos impacienta.

Luís Dantas dividiu este trabalho em três

partes que bem ilustram toda a vida fas

cinante do grande poeta: Lisboa no Sé

culo XVIII, De Lisboa à índia e A Boémia

literária e os Últimos Versos. Finaliza com

uma Antologia Breve e com a extensa

bibliografia a que se obrigou para dar a

lume este interessante estudo.

Paisagem Protegida
das Lagoas de Bertian
dos e S. Pedro d'Arcos

Esta publicação, da responsabilidade edi

torial da Câmara Municipal de Ponte de

Lima e com coordenação da Comissão

Directiva da Paisagem Protegida das

Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d'Arcos,

apresenta-nos este espaço, de notório

interesse ambiental e educativo, de uma

forma técnica e científica pois, segundo

as palavras de Afonso Costa, Presidente

da referida Comissão, queremos contribuir

activamente dentro das nossas competên

cias e possibilidades, para a formação de

uma nova consciência e ética ambiental,

assegurar a preservação do ambiente,

assim como organizar e promover a sua

defesa e a dos recursos naturais.

Nas Notas Introdutórias são apresenta

das a localização e limites, a descrição

da área, o enquadramento na bacia hi

drográfica, os estatutos de protecção e

os regimes de propriedade.

As características físicas - clima, geologia

e geomorfologia, solos, hidrologia e

regime hídrico -, a flora e a fauna com

põem o capítulo respeitante à Carac-

terização Ambiental.

No que concerne à Caracterização Sócio

-Económica, o capítulo descreve as activl

dades humanas - sector agrícola (pe

cuária e sivicultura), turismo, recreio e

lazer, caça e pesca, educação e inves

tigação e aspectos económicos -, aspec

tos estéticos e paisagísticos e valores

patrimoniais e arqueológicos.

A obra encerra com os respectivos Anexos

- inventário da flora, inventário das

espécies de peixes, anfíbios, répteis, aves

e mamíferos - e a apresentação das

Infra-Estruturas projectadas para a área

- ordenamento de acessos, zona de che

gada, acesso nascente, Centro de Inter

pretação Ambiental (obras e apetrecha

menta), percursos, Parque de Merendas

e Centro de Acolhimento da Quinta de

Pentieiros.

o Mistério da Estrada
de Ponte do Lima

A. Campos de Matos, um dos maiores

especialistas nacionais na vida e obra de

Eça de Queiroz e ligado por traços fami

liares a Ponte de Lima, acaba de publicar,

numa edição Livros Horizonte, o título

epigrafado que nos permite um melhor e

maior conhecimento de António Feijó.

Ao longo deste curioso trabalho, com

apresentação gráfica esmerada e de

muito bom gosto, o Autor mostra-nos

algumas facetas menos conhecidas de

António Feijó, as suas relações com os

homens de letras da época, nomeada

mente Eça de Queiroz que, tal como Jun

queira, o denominava o opíparo Feijó, e

apresenta-nos a célebre "História dos

Carecas" de Faldejães ou o "Mistério da

Estrada de Ponte de Lima".
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Valendo-se da correspondência de António

Feijó - são apresentadas CinCO cartas

inéditas para LUIS de Magalhães e para o

Ministro dos Negócios Estrangeiros - e,

principalmente de jornais da época, A.

Campos de Matos retrata-nos aquele epI

sódio que tanta tinta fez correr em Ponte

de Lima em 1880. A obra inclui também

o texto da curiosa carta, dirigida a João Go

mes de Abreu de Lima, a desvendar todo

o "mistério", uma antologia poética e uma

cronologia bio-bibliográfica de Feijó.

Quanto à "História dos Carecas", o seu

início, reza assim:

Um homem a cavalo vai pelas duas da

manhã de Ponte do Lima para Coura,

pela Estrada de Faldejães, depois de

atravessada a velha ponte, quando é
alertado pelos gritos de alguém que jaz

na berma da estrada amarrado de pés e
maõs, a pouca distância da casa das

senhoras Gama (Casa da Ferreira). Tem

o rosto desfigurado e deita sangue pela

boca. Parece moribundo. O cavaleiro

apeia-se, para socorrê-lo, mas subi

tamente sente no pescoço um objecto

metálico. Volta-se e vê uma mulher mas

carada e completamente careca que lhe

aponta ao peito um florete. Aseu lado um

homem igualmente mascarado e careca,

num francês de acento espanhol, ame

aça-o com um revólver, de sofrer o mes

mo destino do -traidor.. que ali jaz, se

tentar resistir. A um apito seu, vários mas

carados carecas arrastam o moribundo,

desaparecendo na noite.

Se quer saciar a sua curiosidade, leia o res

to da história neste precioso contributo da

do a Ponte de Lima por A. campos de Matos.
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Vale do Lima

Numa edição patrocinada pela VALI MA 

Associação de Municípios do Vale do

Lima, a ADRIL - Associação do Desen

volvimento Rural Integrado do Vale do

Lima levou ao prelo este trabalho, coorde

nado por Eduardo Pires de Oliveira e que

conta com colaborações Ilustres em mui

tas e variadas temáticas.

Esta obra complementa-se com o volume

do Vale do Lima espanhol, da responsa

bilidade da ADIM, associação responsável

pela gestão do Programa Leader naquela

região da Galiza, e pelos curiosos mapas

que o conjunto dos dois tomos abarca.

Nas palavras de apresentação do tomo

português, diz Francisco Calheiros:

É aceite e facilmente entendível que as

bacias hidrográficas são espaços natu

rais que propiciam uma identidade civili

zacional, que se vai fortalecendo com o

relacionamento entre povos que par

tilham afinidades, costumes e vizinhança

ou que contribuem como fornecedores

ou receptores de bens e serviços num

espaço comum.

Mas este processo que o tempo conso

lida e apura, ainda se ressente de imposi

ções que perturbam a sua natureza e

contrariam o seus destinos. Assim suce

deu neste Vale do Lima, grosseiramente

talhado por conveniências políticas há

quase mil anos, mas que ainda hoje fala

a mesma língua e comunga os mesmos

sentimentos.

o Instante é a Tua Face
do Poema
Mais um livro de poesia de Amãndio Sou

sa Dantas numa edição Edições Ceres.

Valemo-nos de parte do PrefácIo, da

autoria de Daniel Lacerda, intitulado A

poesia ética e diáfana de Amãndio de

Sousa Dantas, para apresentar aos leito

res de Ponte de Lima - Boletim Municipal

esta obra:

O trajecto poético de Amãndio de Sousa

Dantas aparta neste novo livro, O Instante

é a Tua Face no Poema, a novos mares,

a um cosmos de conceitos e imagens não

só renovado, como transplantadojá nou

tra vertente de preocupações. Aí encon

tramos a presença (muito constante) do

tempo, não só numa fixação nostálgica

(como acontecera nos seus primeiros

livros concebidos na Alemanha), mas

antes em novos cambiantes de afirmação

como a alusão á sua brevidade, sua

fluência (lembrando discretamente a
temática horaciana ou de Ricardo Reis

do carpe diem). Outra metamorfose se

dá com inesperadas imagens tiradas da

excelsa natureza (á qual consagra mais

lugar nas últimas recolhas poéticas), ora

ganhando asas metaforizada, ora na sua

originalidade de doce seio envolvente. [... ]

O narrador conduz-nos através de uma

selecção de escolhas de ãmbito sensual

e sobretudo ético e filosófico, por vezes

de sentido enigmático ou iniciático pe

rante o mistério do Ser.

Ponte de Lima

ACãmara Municipal editou, em Setembro

passado, uma excelente gravura que

Inclui um precIoso conjunto de reprodu

ções de aguarelas de temática Llmiana

do artista plástico Fernando Hilário.

Impresso em cartolina de excelente qua

lidade, este trabalho contou com a cola

boração de Joaquim Jorge, responsável

pelo arranjo gráfico que contribuiu para

o êxito do produto final.

O património arquitectónico do Concelho

é o alvo deste trabalho e mUitos são os

monumentos inseridos na gravura - à vol

ta da Ponte estão os Solares (Gasa de Nos

sa Senhora da Aurora, Casa da Garrida.

Castelo de Corutelo, Paço de Bertiandos),

as Igrejas e Capelas (Espírito Santo, em

Moreira, Anjo da Guarda, Capela das Perei

ras, Santo Abdão, na Correlhã, Igreja Ma

triZ de Ponte de Lima), o Chafariz Nobre,

o Cruzeiro de S. Pedro de Arcos. o Conven

to de Refoios, o Paço do Marquês, os

Paços do Concelho, entre outros -, que

transformam o trabalho num curioso docu

mento iconográfico de Ponte de Lima.

Atiragem de 2000 exemplares foi dividida

em 10 séries, sendo os mesmos nume

rados de 1 a 200 por série e autenticados

e assinados pelo autor.

Os interessados na sua aquisição podem

fazê-lo na Biblioteca Municipal pelo preço

de 24,94 euros.



De forma a registar nas páginas de Ponte de
Lima - Boletim Municipal os resultados elei.
torais das últimas Eleições Autárquicas, rea.
lizadas a 16 de Dezembro de 2001. bem como
a listagem dos cidadãos que terão a seu cargo
os destinos do Concelho de Ponte de L ma,
apresenta-se seguidamente uma breve súmula.

Assembleia Municipal
Partido Popular (CDS/PP)
Partido Social Democrata (PPD/PSD)
Partido Socialista (PS)

Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV)

Abel Lima Baptista (CDS/PP)
António Carvalho Martins (PPD/PSD)

Filomena Maria Guerra Qulntela de Freitas Leite (CDS/PP)
Adelino Tito Vieira Barros de Morais (CDS/PP)
José Cândido de Araújo Rodrigues (PS)
Manuel Trigueiro da Rocha (PPD/PSD)
António Joaquim Mimoso de Morais (CDS/PP)
Abel Nunes Lopes (CDS/PP)

António Manuel Amorim da Silva (PPD/PSD)
Sérgio Sousa Rodrigues (CDS/PP)
João Pires Morgado Barbosa (PS)
Adelino Adolfo Rodrigues de Oliveira (CDS/PP)
Manuel Joaquim Martins Parente (PPD/PSD)
Miguel António Bacelar de Sousa Pires da Silva (CDS/PP)
Rosa Fernanda Silva dos Santos Barros (CDS/PP)
Luís de Magalhães Reynolds de Abreu Coutinho (PPD/PSD)
Maria da Conceição Fernandes Mota Soares Brito (CDS/PP)
António Montenegro da Cunha Fiúza (PS)
Manuel Fernandes Amorlm (CDS/PP)
Alipio Gonçalves de Matos (PPD/PSD)
Maria da Glória Correia VaraJão Alves (CDS/PP)
Domingos Gonçalves Bezerra (PCP/PEV)
Carlos Manuel Pereira de Lima Correia (CDS/PP)
Manuel Pereira da Rocha Barros (PPD/PSD)
José Manuel Vieira Ribeiro (PS)
Antónlo Rodrigues Lopes (CDS/PP)
6scar de Passos Barros Ferraz (CDS/PP)
João Maria de Matos Carvalho (PPD/PSD)
Hélio Lucas Fernandes de Araújo (CDS/PP)
António Pedro dos Santos Malheiro Peixoto (CDS/PP)
João Pedro da Silva Saraiva (PS)
Luís Filipe Jesus Vieira de Barros (PPD/PSD)
João Manuel Alves de Castro (CDS/PP)
António Lopes Correia (CDS/PP)
José Matos de Melo (PPDjPSD)
Ana Maria Lemos Antunes da Silva (CDS/PP)
Maria Teresa Alves F. Gonçalves M. Semedo (PS)
João Carlos Brandão Gonçalves (PPD/PSD)
Carlos Fernando Gonçalves da Silva (CDS/PP)
Aníbal Adolfo da Cunha Pinto (CDS/PP)
António Pedro Martins Ligeiro (PPD/PSD)
Sérgio José Lima Saraiva (CDS/PP)
Maria Alberta Mimoso Martins (PS)
João Rodrigues da Costa de Távora (CDS/PP)
Cândido Gonçalves Monteiro (PCP/PEV)
José António Fernandes da Silva (PPD/PSD)
Irene Maria Antunes Alves Amaral (CDS/PP)
José Fernando Pereira de Abreu (CDS/PP)
Alberto Rui Ferreira de Magalhães Dias (PPD/PSD)
Álvaro Fernandes Mota (CDS/PP)
João Pereira Vieira da Silva (PS)

Paulino Manuel Martins da Silva (CDS/PP)

eleições I 23
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Câmara Municipal
Ponte de Lima Nossa Terra (NT)

Partido Social Democrata (PPD/PSD)

Partido Socialista (PS)

Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV)

José Daniel Rosas Campelo da Rocha (NT)

Victor Manuel Alves Mendes (NT)

João do Nascimento Pereira da Mota (PPD/PSD)

Gaspar Correia Martins (NT)

Franclim Alves Castro e Sousa (NT)

Luís Filipe Martins Alves da Silva (PPD/PSD)

Agostinho Boalhosa de Freitas (PS)

Presidentes das Juntas de Freguesia
João Moreira da Silva (PPD/PSD)

João Paulo Pinto Pereira Antunes (NT)

António Pereira da Rocha (NT)

Manuel Alves Soares (PS)

António Ferreira de Sousa (NT)

Fernando Pereira Calheiros (NT)

António Abreu Fernandes (NT)

Alípio Rodrigues Correia Lopes (NT)

Armindo Folha Pinheiro (NT)

Luís Fernandes Vaz (PS)

António Aníbal Pinto da Silva (NT)

Maria de Fátima Fernandes Amorim Lopes (NT)

Eduardo Martins de Sousa (PS)

José Gonçalves Correia (NT)

João Pereira da Cunha (NT)

Armando de Sousa Pereira (NT)

José Gonçalves Araújo (PPD/PSD)

Joaquim Orlando Lima Cerqueira (PPD/PSD)

António Pereira da Costa (NT)

António Lago Dantas de Macedo (NT)

José Martins Pires da Silva (NT)

Júlio de Lima da Costa Pinheiro (NT)

José Maria Magalhães da Silva (NT)

Valdemiro Francisco Lopes (NT)

Marcelino Borges Cabeças (NT)

José Maria Gomes Fernandes (NT)

António Sá Matos (PPD/PSD)

Manuel Sá Batista (NT)

João de Matos Pinto (NT)

Mana Teresa Cerqueira Moreira (NT)

Graciano Taveira Barbosa (NT)

Manuel Matos Lima (NT)

Manuel António Correia Batista (NT)

António Fernando Batista Gonçalves (NT)

Abel Coelho da Silva Braga (PPD/PSD)

João Passos Pereira Rodrigues (NT)
António Fernandes Gonçalves de Oliveira (NT)

Domingos Oliveira Vieira (NT)

Carlos Alberto da Silva Pereira (NT)

Manuel Matagueira Pereira (NT)

Aníbal Lopes Amorim (PS)

Ventura Coelho de Matos Pinheiro (NT)

Domingos Filipe Gonçalves Dias (NT)

Vitor Manuel Matos da Cunha (NT)

Manuel Orlando da Silva Martins (PS)

Cândido Carvalhosa Afonso (NT)

João de Matos Fiúza (PPD/PSD)

Carlos Alberto Cunha Moreira (NT)

Alcides Pereira da Cunha (NT)

António Cerqueira Dias de Carvalho (PPD/PSD)

Luís Manuel Chagas Lima (NT)
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Decorreu entre 23 e 27 de Janeiro, na

Feira Internacional de Lisboa, aquele que

é considerado o 'l1aior certame do sector

turístico realizado em Portugal e um dos

maiores da Europa - a BTL / Bolsa de

Turismo de Lisboa.

A promoção de Ponte de Lima perante um

número elevado de profissionais da área

do tUrismo. o acolhimento e a prestaçào

de Informações aos 'l1i1hares de viSitantes.

a divulgação dos nossos valores culturais

e etnográflcos, a publicltaçào das mUitas

e diversificadas ofertas turísticas de que

Ponte de Lima se orgulha, a disponibili

zação dos produtos regionais e artesanais,

foram alguns dos factores que motivaram

esta participação que pode ser consI

derada de tota eXlto.

Ostand apresentado tinha como principal

temática a ruralidade, representando uma

adega regional com ar de ·tasco" para

que os Ja mencionados produtos que tan

tos nos caracterizam fossem expostos

num ambiente agradável e propício, de

forma a cativar a atenção de turistas e

visitantes que aproveitam o evento para

marcação de férias e organização de cir

cuitos turísticos.

De destacar a colaboração da Escola

Profissional de Agricultura e de Desen

volvimento Rural de Ponte de Lima que

assegurou a montagem do stand, em

colaboração com funcionários da Autar

quia e principalmente a manutenção do

mesmo ao longo dos vá'ios dias em que

decorreu a exposição

Esta acção permitiU que os alunos do

Curso Técnico de Turismo Ambiental e Ru

ral tivessem um contacto permanente

com a actividade profiSSional do sector

do turismo e colhessem mUitos ensina

mentos atraves do Intercâmbio de ideias

e experiências com visitantes, profissionais

e colegas estudantes.

Nao podemos deixar de felicitar toda a

equipa envolvida pelo excelente trabalho

desenvolvido ao longo do período em que

decorreu a BTL e agradecer todo o em

penho manifestado na promoção e divul

gaçào de Ponte de Lima.

Como facilmente se depreende, esta par

ceria permitiu aos alunos envolVidos a

realizacao de um estagio profissional de

elevado nível e a totalidade da acçao fOI

entendida pelos responsáveis, da Câmara

Municipal e da Escola. como um projecto

de Intervenção em duas vertentes de gran

de importância - o tunsmo e a educação.
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Subsídios
De acordo com o disposto na Lei n.O

26/94, de 19 de Agosto, publica-se a

relação dos subsídios pagos no 2.°

semestre de 2001.

APEFAM - Associação de Professores de Educação Física do Alto Minho 4
ARDAB - Associação Recreativa e Desportiva Amigos do Bárrio

Associação Cultural "Unhas do Diabo"

Associação Cultural da Ribeira "Ascuri"

Associação Cultural de Tocatas e Cantares dos Jovens de Calheiros

Associação Cultural Desportiva do Grupo Folclórico de Serdedelo

Associação Cultural Desportiva dos Jovens de Sá

Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros

Associação Cultural Desportiva Fachense

Associação Cultural Desportiva e Recreativa do Rancho Folclórico da Ribeira

Associação Cultural Recreativa de Beiral do Lima

Associação Cultural Recreativa e Desportiva Arcuense

Associação Desportiva "Os Limianos"

Associação Desportiva "Os Limianos" - Departamento de Futebol Juvenil

Associação Desportiva "Os Limianos" - Secção de Hóquei em Patins

Associação Desportiva de Vitorino das Donas

Associação Desportiva e Cultural da Correlhã

Associação Desportiva e Cultural da Seara I

Associação de Estudantes da Universidade Fernando Pessoa

Associação de Folclore de Ponte de Lima

Associação do Grupo Etnográfico Infantil do Centro Paroquial de FreiXO

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima

Associação de Pais da Escola EB 2,3 de António Feijó

Associação de Pais da Escola EB 2.3 de Freixo

Associação de Pais das Escolas de Santa Comba

Associação de Pais e Amigos dos Alunos das Esc. Pré-Primária e Primária de P. L.

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Barreiras 1/11 - Freixo

APPACDM - Delegação de Viana do Castelo

Associação Social Desportiva e Recreativa S. Tiago Maior de Poiares

Banda de Música da Casa do Povo de Moreira do Lima

Banda de Música de S. Martinho da Gandra ) l'

Batotas - Clube de Desportos Radicais de Ponte de Lima (

Casa de Caridade de Nossa Senhora da Conceição

Casa do Povo de Freixo

Casa do Povo de Moreira do Lima J ')

Centro Paroquial e Social de Beiral do Lima

Centro Paroquial e Social de Rebordões Santa Maria

Clube de Praticantes de Basquetebol de Ponte de Lima

Clube Náutico de Ponte de Lima 'j, ,I

Conselho Directivo da Escola EB 2,3 de Arcozelo

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de AnaiS

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de Rebordões Santa Maria :49.f4
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de Vitorino dos Piães 4 4

Corpo Nacional de Escutas - Equipa Coordenadora de Ponte de Lima
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Directora da Escola Primária de Arribã - Facha € 249 10

Directora da Escola Primária de Barreiras - Serdedelo

Directora da Escola Primária de Ermemil - Sandiães

Equipa da Coordenação dos Apoios Educativos f'

Escola Desportiva Limiana - EDL t- 1. 9 ,,~

Escola Infantil de Folclore da Correlhã ~ '" ~ b

Escola de Música do Centro Social e Paroquial da Gandra

Escola de Música de Moreira do Lima 98f> 1'-

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Calheiros

Festas do Concelho de Ponte de Lima - "Feiras Novas"

Futebol Clube da Cabaços

Grupo Animador da Labruja

Grupo de Bombos, Cavaquinhos e Violas de Refoios do Lima

Grupo de Cultura Musical de Ponte de Lima € 5 08 74

Grupo Cultural de Estorãos € '97,8'

Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de Lima

Grupo de Danças e Cantares do Neiva de Sandiães € 1097 3f

Grupo Desportivo Águias de Souto € 1 646,03

Grupo Desportivo de Bertiandos € 748,20

Grupo Desportivo de Vitorino dos Piães f; 6 484,37

Grupo Desportivo e Cultural de Refoios € 3 140,98

Grupo de Espadeladeiras de Rebordões Souto € • 09 ,..)6

Grupo Folclórico da União Desportiva e Cultural de Gemieira

Grupo de Gaiteiros "Os Populares de Fornelos" € 19 ')

Grupo de Recreativo, Cultural e Desportivo da Gandra - Grecudega

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

Instituto Limiano - Museu dos Terceiros € b .6.20

Julima - Judo Clube de Ponte de Lima 8,20

Junta de Freguesia de Moreira do Lima "o ,6

Liga dos Amigos do Hospital de Ponte de Lima € 9 B8

Luís Miguel Martins dos Santos v 86 .0F

Rancho Folclórico da Correlhã t- 1 ,96. J

Rancho Folclórico das Lavradeiras de Gondufe € ~ 'o' ,.5!

Rancho Folclórico das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra r.o ~ 097 j6

Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Poiares 1091.36

Rancho Folclórico e Etnográfico de Santo Estevão da Boalhosa ( 1 097 16
Ronda do Sol Poente € 748.20

TAP - Rallye de Portugal t- 7481.97

União Desportiva e Cultural de Gemieira € 1 246.99

total € 323 292.70
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Deliberações
.Empreitadas de Construção de Equipamentos da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e

S. Pedro de Arcos - Pavimentos em Saibro no Percurso da Lagoa; Equipamentos de Vigia e

Observação; Pavimentos em Saibro no Percurso do Loureiro; Pavimentos no Percurso do Loureiro;

Passadiços de Madeira - Caminho da Arroteira; Passadiços de Madeira - no Percurso do Loureiro;

Passadiços de Madeira - nos Percursos do Loureiro e Entre Valas.

.Obra referente ao Projecto de Recuperação Paisagística do Jardim do Museu dos Terceiros.

.Empreitada de Construção de Equipamentos da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e

S. Pedro de Arcos - Centro de Acolhimento da Quinta de Pentieiros - Casa da Quinta e Camaratas.

.Empreitada de Construção do Jardim de Infãncia de Cepões.

.Aquisição de Máquinas Agrícolas e Máquinas Afectas aos Espaços Verdes para a Paisagem Pro

tegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos - Fornecimento de Tractor e Reboque Agrícola.

.Empreitada de Construção do Jardim de Infãncia de Serdedelo.

.Projecto de Regulamento Municipal de Edificações e da Tabela de Taxas.

.Contrato de Concessão de Comparticipação Comunitária - Programa Ambiente, com vista ao

financiamento do "Projecto de Conservação e Valorização do Património Natural da Paisagem

Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos.

.Programa de Inserção/Emprego - Instituto de Emprego e Formação Profissional.

.Aquisição de Terrenos da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, na Veiga de Bertiandos.

.Minuta do Protocolo a celebrar entre a Cãmara Municipal e a Transgás.

.Minuta do acordo a celebrar entre a Cãmara Municipal e o Instituto de Estradas de Portugal

para a execução do projecto de execução da Variante Sul de Ponte de Lima.

.Minuta do Protocolo a assinar entre a Cãmara Municipal e a Universidade do Minho sobre a

Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos.

.Minuta do Protocolo a assinar entre a Cãmara Municipal e a Associação para o Desenvolvimento

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto sobre a Paisagem Protegida das Lagoas

de Bertiandos e S. Pedro de Arcos.

.Proposta de Apoio aos Estabelecimentos de Educação e Ensino do 10 Ciclo do Ensino Básico.

.Requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, com carácter de urgên

cia (artigo 10.0e artigo 15.0da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro), da parcela de terreno com

a área de 105m2, propriedade de José Alves Antunes, a destacar do logradouro do seu prédio

urbano, sito no lugar de Mosteiro, freguesia de Refoios.

.Cláusulas contratuais constantes da minuta do contrato a celebrar com a Caixa Geral de Depósi

tos para o empréstimo para reparação dos danos causados em equipamentos e infraestruturas

municipais, ao abrigo da linha de crédito criada pelo Decreto-Lei n.o 38-e/2001, de 8 de Fevereiro.

.Amortização integral do capital em divida dos empréstimos contraídos junto da Caixa Geral

de Depósitos, nos montantes iniciais de 25 000 contos, 46 000 contos, 15000 contos, 49 000

contos, 48 000 contos e 52 000 contos.

.Renovação do Protocolo assinado entre a Cãmara Municipal e o Instituto Limiano

.Minuta do Protocolo entre a Câmara Municipal e a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.

.Projecto, programa de concurso, caderno de encargos e abertura concurso público para a Constru

ção de Equipamentos da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos - Infra-



estruturas de Apoio ao Parque de Campismo do Centro de Acolhimento da Quinta de Pentieiros.

.Concessão e Exploração do Restaurante Bar Monte da Madalena.

. Contracção de um empréstimo, no montante de 426133,02 € para a Construção de Casas

de Habitação Social - Construção de 18 Fogos de Habitação Social de Faldejães - 2" Fase,

de acordo com o Protocolo assinado com o INH, cuja comparticipação é de 326 203,85 € .

.Anteprojecto e elaboração do projecto de execução para a Construção de Equipamentos da

Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos - Casa de Abrigo.

.Projecto, programa de concurso, caderno de encargos e abertura de concurso público para

Construção de Equipamentos da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos

- Zona de Chegada.

.Protocolo de mudança de instalações da Adega Cooperativa de Ponte de Lima.

.Proposta de atribuição do nome Dr. Casslano Baptista - Médico e Autarca, à nova artéria que

liga o final da Rua Cónego José Barbosa Correia à Rua General Norton de Matos.

.Projecto, Caderno de Encargos e Programa do Concurso do Projecto dos Estábulos e Armazém

a construir no ãmbito da Construção de Equipamentos da Área Protegida das Lagoas de Berti

andos e S. Pedro de Arcos - Centro de Acolhimento de Pentieiros.

.Projecto, Caderno de Encargos e Programa do Concurso para a Instalação de Viveiros de Plan

tas na Quinta de Pentíeiros.

.Acordo de Cooperação- Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.

.Protocolo entre a Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa e a Cãmara

Municipal.

.Protocolo entre o Instituto Limiano e a Cãmara Municipal para a reactivação do Museu dos

Terceiros.

.Regulamento Interno do Museu dos Terceiros.

.Tarifário para o estacionamento nos Parques do Mercado Municipal e Paços do Concelho.

.Protocolo entre a Câmara Municipal e a MOVIJOVEM.

.Medidas Preventivas do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação Urbana de Além

da Ponte.

.Regulamento Interno, Quadro de Pessoal e Imputação de Encargos com o Pessoal da VALIMA.

.Atribuição de subsídio à Casa de Caridade de Nossa. Senhora da Conceição como compar

ticipação nas despesas a efectuar com a construção de um Centro Comunitário em Refoios.

.Subsídio destinado a custear as despesas com o transporte das crianças do Jardim de Infância

e Ensino Básico dos lugares de Arcos e Trogal, em S. Pedro de Arcos.

.Concordância com o Traçado da Variante à EN 203 entre Ponte de Lima Sul (A3) e a EN 201.

.Fixação da Taxa em 1.1% a aplicar na Contribuição Autárquica e aos valores patrimoniais dos

prédios urbanos, no ano 2001.

.Cedência de 4 500 metros quadrados de terreno, em regime de direito de superfície pelo perí

odo de 50 anos mais um, à Casa do Povo de S. Julião de Freixo, no terreno anexo à Escola EB

2.3, para construção da piscina aquecida coberta.

.Aquisição de 150 exemplares da obra O Mistério da Estrada de Ponte do Lima - António Feijó

e Eça de Queirós.

.Cedência de um lote de terreno no lugar de Gaia, freguesia de Arca, à Casa de Caridade de

Nossa Senhora da Conceição, em regime de direito de superfície por um período de 50 anos

mais um, destinado à construção de um novo Lar de Idosos.

.Aquisição de um prédio junto ao Viaduto da Ponte de Nossa Senhora da Guia pelo montante

de 128 191,06 € .

.Subscrição de acções no aumento de capital da RESULlMA de 1750000 € para 2 500 OOO€.



Pese embora nos últimos números de Ponte de

Lima - Boletim Municipal se tenha optado pela

publicação, nesta secção, de antigas fotografias

que, duma forma ou doutra, contribuíssem para um

melhor conhecimento do passado histórico de Pon

te de Lima e estivessem associadas a alguma das

temáticas tratadas nos respectivos números, desta

feita optamos por uma gravura.

Julgamos de toda a oportunidade a inclusão da

mesma, dado tratar-se de uma referência icono

gráfica muito curiosa do conjunto arquitectónico

que actualmente conhecemos pela designação de

Museu dos Terceiros - sede do Instituto Llmiano.

Trata-se de um desenho à pena representando o

Convento de Santo António dos Capuchos e a Igreja

da Ordem Terceira de S. Francisco (meados do sé

culo XIX). Ooriginal pertence ao Arquivo da Casa do

Outeiro, em Arcozelo, a quem Ponte de Lima - Bole

tim Municipal agradece a gentileza pela cedência

para publicação.

Para além de todas as curiosidades que podemos

encontrar - a localização primitiva do tanque, os

jardins e respectivos muros de suporte, as escada·

rias, parte do edifício do antigo Convento demolido

e muitas outras que um olhar atento e minucioso

podem descobrir·, é de realçar que este desenho

se encontrava totalmente inédito.

É, certamente, do mesmo autor o desenho inserido

no artigo "Convento de St.o Antónlo de frades capu

chos", in Almanaque Ilustrado de.O Commercio do

Lima• . 1909, a p. 141. Onde estará este?

A intervenção em curso neste espaço teve por base

a presente gravura cedida ao proJeetista, para con

sulta e estudo, pelo proprietário.
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