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Ponte de Lima
Vila Rica da Humanidade

objectivo apontado pelo Município para que o Centro Histórico

de Ponte de Lima possa alcançar no futuro a classificação pela

UNESCO de Património Mundial é algo que não diz respeito

apenas à Câmara Municipal, mas deve envolver todas as entidades e

pessoas residentes em Ponte de Lima, ou que simplesmente gostam e

convivem com este espaço físico e cultural.

Sem dúvida que nos últimos anos foram dados passos muito scguros e positivos no

s c n t i do d a r e q u a I i f i c a ç ã o u r b a n a de P o n te d e L i ma, te n d o - s e c h a m a d o a a t e n ç ã o d 0ç::~==:J

País para o grande valor cultural e económico que representa o casco histórico da

Vila que não quer ser cidade. Mas esse esforço não é só por si suficiente para

asscgurar o futuro e muito menos garantir a tão almejada classificação dc

Património da Humanidade.

Para ganhar a aposta é preciso um definitivo empenho da população, sobretudo

dos comerciantes e proprietários dos prédios do Centro Histórico. Sem essa vontade

nada se conseguirá.

Os avultados investimentos municipais na requalificação urbana, através daO

renovação e valorização dos arruamentos, espaços públicos e do seu mobiliário

urbano, têm de ser acompanhados pelo indispensável complemento respeitante aos

particulares.Torna-se imperioso que os prédios scjam recuperados e aproveitados

para a dinamização do comércio ou da habitação num dos espaços físicos de maior

potencial económico em todo o concelho. É preciso seguir os bons exemplos

desenvolvidos noutros locais do País e que hoje estão bem à frente de Ponte de

Lima na obtenção de tão importante objectivo, apesar de no seu interior não existir

um conjunto tão valioso como seguramente é aquele que hoje define o nosso Centro

Histórico.

É preciso que não se olhe só o comportamento do vizinho mas que cada um comece

a agir e a dar o exemplo. É preciso não discutir o valor do reclame de acrílico ou do

toldo oferecido pelo fornecedor, mas antes se perceba que há maneiras mais baratas

e eficazes de chamar a atenção e de promover o produto de cada estabelecimento.

Esperar pelo subsídio de recuperação, que talvez nunca chegue, é perder tempo e

potencial económico que poderia ajudar ao nosso objectivo e sobretudo contribuir

para elevar o nível de vida de cada proprietário.

A valorização do Património e a dinamização económica da propriedade não

compadece com o estado de abandono dos imóveis localizados em algumas artérias

da Vila. A maximização do rendimento obriga os proprietários a seguir um de dois

caminhos: a recuperação dos imóveis para posterior aproveitamento ou; a venda

dos prédios para quem os queira de facto recuperar e colocar a render.

A Câmara Municipal terá que interpretar o seu dever legal de velar pela

qualificação do Centro Histórico e assim tentar corrigir as situações que o

desqualificam e por arrastamento significam prejuízo para os que apostaram na

recuperação urbana como uma forma de criar desenvolvimento e de salvar um

Património que não é pertença de ninguém em particular, mas antes um Património (]

da Humanidade.

0anül (lampe/O"

Presidente da Câmara Municipal
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acontecimentos

ORRE DA CADEIA VELHA
Ponte de Lima tem

novo lugar de cultura
e divulgação turística

Ponte de Lima VIU nascer no passado mês de

Setembro Ulll novo espaço de cultura e

divulgação turística. Trata-se da recuperação

da antiga Torre da Cadeia Velha, adaptada

agora a -espaço de divulgação cultural com

características de multifuncionalidade, para a

realização de evento<; de dimensão média. A

intervenção caracterizou-se pela instalação de

no\os pisos, artJculando os \ários níveis

exteriores da Muralha e Passeio 25 de Abril.

Este equi,pamento insere-se numa filosofia

definida pelo município traduzida na criação

de condições técnicas, que permitam o

funcionamento
==--=-==~""'-:--""""'''''''---r.---'
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Na abertura da Torre da Cadeia Velha como espaço de cultura

P
ara assinalar a data de abertura da Torre da Cadeia

Velha como espaço de actividades culturais a Câ ara

Municipal de Ponte de Lima e a Fundação Júlio

Resende levaram a efeito, de 16 de Setembro a 17 de

Outubro, uma exposição de desenho do Pintor Júlio

Resende.

Júlio Resende considerado pela crítica de arte como um

artista de vocação expressionista, influenciado pelo

cubismo de Picasso.

Mais tarde mos traria uma pintura fortemente

plástica e dinâmica, aproximando-se da não figuração. Tido

como um pintor de transicção entre o figurativo e o

abstracto viria a marcar muitos dos artistas portugueses da geração de sessenta.
I

Palavras elogiosas para a Ponte de Lima, como referência do brio de um <:olectivo,

podem ler-se no texto da Fundação Júlio Resende para o catálogo da mostra, tema

também retomado pelo pintor na sessão de abertura da exposição, à qual estiveram

presentes entre muitos convidados, Zulmiro de Carvalho

Álvaro Rocha, sem a colaboração dos quais seria bastante

dificíl levar em frente este acontecimento, Foi uma

o o.rtú 'dade aproveitada or muitos limianos a,queles

~ue nos visitam contactarem com parte significativa das

(;)bras de desenho de um dos maiores nomes das ártes

plásticas deste século e um dos maiores pintores

portugueses de



acontecimentos

"Alvaro Rocha expõe na
Torre da Cadeia Velha

Esteve patente ao público desde lO de

Dezembro até ao dia 13 de Janeiro, na

Torre da Cadeia V~lha, uma exposição

de pintura do artista Álvaro Rocha.

Representado em diversas colecções

particulares no país e estrangeiro a sua

arte está presente em edifícios na

Alemanha, Suécia. Espanha e também

em Portugal.

Participou em diversas exposições

colectivas em Portugal e França.

Internacionalmente e em termos de

exposições individuais, esteve presente

na Feira de Frankfurt na Alemanha; na

Feira Internacional de Barcelona em Espanha e na França no Museu Crozatier em

Puy en Velay. Em 1992 venceu o Grande Prêmio da Trienal Lalina.A sua arte

extende-se à escultura e cerâmica. Tem publicados dois livros: Sombras - 42

desenhos sobre um texto em forma de poema - e Uma Nova Arte Sacra-

Cerâmica.

Na inauguração da exposição na Torre da Cadeia Velha o artista mostrou o seu

contentamento pela sua presença em Ponte de Lima,

agradecendo ao município o convite efectuado. Em

poucas palavras como é seu timbre, falou do seu

trabalho. sugerindo aos presentes que preferia falar

da sua obra em detrimento do discurso protocolar.

Iniciativas para a
prolnoção do li vro e do
artesanato

Feira do Livro
Contando com um elevado número de

stands representando vários editores e

livreiros decorreu de 3 a II de Agosto a

edição de 99 da Feira do Livro de Ponte

de Lima.

Foram muitos os visitantes que

percorreram os d iversos pavi Ihões do

certame durante a feira contactando com

as novidades do mundo livreiro.

O programa incluiu um vasto leque da

actividades para dar animação ao

evento. Lançamento de livros de autores

locais, animação infantil, teatro, música

e folclore foram complementos para

contribuir para a divulgação do livro

junto da população concelhia.

Feira de Artesanato Local
Numa iniciativa promovida pelo

Programa Solis-Solidários na

Intervenção Social IProjecto de

Luta Contra a Pobreza, decorreu na

Avenida dos Plátanos a 2' Feira de

Artesanato Local. A organização

deste certame insere-se num

programa de divulgação da arte

tradicional limiana e que.permitiu

aos artesãos demonstrarem ao

público, as suas potencialidades. a

executar o seu trabalho ou

apresentando-o já como produto

acabado.

Cestaria, cantaria, latoaria,

bordados, doçaria, poderão

constituir pos ibilidades para a

criação de emprego e uma mais

valia em termos de rendimento

mínimo para os sectores mais

carenciados da população, foi esta

uma das conclusões extraídas desta

iniciativa.

Ponte de Lima b.oI.eiim.~ 6



Casa em Mariana

Ponte de Lima ~~

final do mês de Outubro o VI
Municípios com Centro

Realizou-se no
Encontro dos
Histórico.

O local escolhido foi Ouro Preto, situado a

SOOkm do Rio de Janeiro e a primeira cidade

da América Latina a obter a classificação de

Património Mundial. Um local emblemático

para a atitude histórica dos portugueses: foi

aí que procuraram recursos para alimentar as

várias "cortes". A presença portuguesa

também é notada no Museu Casa do Conto que

na época serviu para fazer a contabilidade do

ouro que vinha para Portugal. Foi aqui que os

grandes senhores das minas mandaram

construir 13 igrejas em locais estratégicos

para quç os escravos se submetessem ao culto

pelo divino. Aqui teve origem a revolta da

Inconfidência Mineira, movimento que lutou

pela independência, do qual faziam parte

homens abastados e do povo, entre os quais se

destacou José Joaquim da Silva Xavier, o

Tiradentes.

7

A organização do Encontro foi da

responsabilidade da Associação Portuguesa de

Municípios com Centro Histórico que congrega

cerca de 130 associados e na qual o município

de Ponte de Lima ocupa lugar na direcção.

Teve ainda a colaboração da Universidade de
Ruas de Ouro Preto Ouro Preto do Estado de Minas Gerais e dos

organismos portugueses ligados ao património

- IPPAR e Direcção Geral dos Edifícios e

Monumentos Nacionais.

Paralelamente à realização do Encontro

decorreram visitas aos centros históricos das

cidades de S.Salvador da Baía, Mariana e

Congonhas do Campo, onde nesta última

pontifica o Santuário do Senhor Bom Jesus de

Matosinhos com a vasta obra do Aleijadinho;

António Francisco Lisboa, filho do arquitecto

português Manoel Francisco Lisboa. Recorde

se que esta zona foi tema de um documentário

histórico para a televisão produzido pelo

limiano Reinaldo Varela.

Aspectos de

S.Salvador da Baía

re



obras nas freguesias

. este número do Boletim Municipal damos conta do investimento efectuado

700 QOO$OO *

2l.400.000$OO

13.561.800$00

19.584.000$00

l-L 000.00000

10.858.050$00

6.000.000$00

2.000.000$00 *

4.543.500$00*

10.640.000$00

700.000$00 "

'.J>cd rCl de rcClS - BeneficIa ão do Caminho ua Goia (2 a fase) ------------

S c r d I' d I' I Cl - (' ,I 111 I n h n d e II g ,I ç ã () a G o n d u fc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

l' ,I n I n h n d e f c I t " II B ,I r r .1 I - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

( Illlnhos de hlgidcs c de Trigais ---------------------------------------------

RebClrdões Slluto Caminho de Parautas -----------------------------------

\,itorino das Donas - Obras no Largo de Abel ------------------------------

\,itorino de Piães· Bencficiação dos caminhos de Outeiro,

S Slm.l o c C <1 r ( a \ c los - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arca - CalTllnhll de Santo Amaro à Rua do Loteamento do Lugar de Gaia ----------

\ n a i s - BcnefJctaçao do Canllnho de ligação a Fojo Lobal e Rebordôes Souto----

B e i ra 1- Bcncficia~'ão do Caminho de Barrezes ------------------------------

Bcrtiandos - Dnnivelamento da i'ampa de acesso à Lagoa de Bertiandos

c par4uc automú\cl -- ---------------------------------------------------7-- 2.950.000$00 *
Boalhosa- CaminllP do Palheiro -------------------------------------------- 3.522 750$00 *

Calvelo Bcncflci,l"ão do Caminho de Carvalhal a Vilela ------------------.- 12.638.850500

Correlhã - Beneflciação do Caminho de Real -------------------------------- 7.000000$00

). acha - Ohr.J.s no 1 .trgo dc Abel ---------------------------------------------- 700.000 00*

A I a r g a~ e n t o d a I- s Ir <I Ua d e M e i u d e B a i, o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 . 8 5 O. OOO<;; OO*
)<I'itosa - Be'1dlclalf.lo do. camInhos de Fljó. Ribeiro e Espírito Santo -------- 16.449.300$00

f 0';0 Lobal - Beneflcl.J.ção do Caminho de Ligação a Anais e Rebordôes Souto ----- 30 000.000$00

F o n t ã 0- Pa 'v I me n t.1 ç ã o de t rês c a m I n h o s s i tu a dos nos lu g are s de Bo uç as e Lo m bo - - 2 036. I I 2 $ OO'

Bcneflcla\-üo de \:irios troços de caminhos -------------------------------------- 7.400.()Q0$00

), IIrnclos - Bellcllcia"ão do caminho da Pó\oa à Gramosa ---------------------- 8.500.000$00

.. riastelas BendiLi,ll;ao do CanJlnho do Mato que liga Friastelas a Mato ------ 3.700.000$00

G l' m i c i r a C.lIn i n h (J r u r a I eI e Ve i g a e C a c h ã o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 2.3 OO. OOO$ OO

Gondufe C.J.llllnho ele liga"ão de Gonelufe a Serdeuelo - ••••• --........... 14.000.000$00

Labruja - Bcndiclul,'ão do Caminho ele Cachaua ------------------------------ 5.800.000$00

Caminho do Corgo - - -------------------------------------------------------- 3.500.000$00*

Na\'ió - Alargamento ue estrada junto à igreja paroquial e arranjo do largo ---- 4.000.000$00*

Bendicia",lo do Caminho do Fojo .-------------------------------------------- 6.200.000$00

Bcndlclação do Canllnho ue Canela que liga esta freguesia aPoiares --------- 4.000.000$00

Poia rcs HcnlfiLia~'ão da c.strada municipal e parque de estacionamento -------- 600000$00 *

C ,llllinl1o do lurar ela BOU".1 da Vaca ao lugar ue Outeiro -------------------'7---- 960 .000$00*

Bencllc,dÇ;lO do C. mlnho da Conela que liga esta freguesia a Navió ----------- 12.000000$00

Quei,iada Beneflclaç.l\l do Caminho do Caminho de Cruz à Costa ---------.---- 6.000.000S00

Refoios - B·nelltl.I"· o dos c.lminhos de Call1pelos (I"Fase) e Corredoura ----- 13496.700$00

Snnta Cruz - ( llllnho Ut Itgaçao ela estrada camarária a Pirotecnia Minhota ---- 700.000$00 *

S.Lourcnçll do \Iato - Rcncfieiação do Caminho do Mato que liga a Friastelas

. da Cath, dlnhd ----------------------------------------------------------

Ohras compaltlclpada. pela Càmara Municipal 1Is Juntas de Freguesia

Ponte de Lima 60Ietim~ 8



a partir de 1998 para beneficiação da rede viária do concelho.

9 Ponte de Lima 601elim /1Itl/liCljba!
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Jardim Romano
com jardim de água e pérgula

Museu Rural
Aspecto das obras em curso

~ematsfi
•
I

10

d

freguesiasnas

- ....._--

Estão praticamente concluídos os jardins temáticos da Praia "Iuvial do Arnado

m rcozelo. Além de um espaço onde as estruturas rurais sao aproveitada e

econvertidas para recreio da população é, ao mesmo tempo, um lugar de

aracter pedagógico onde são dados a conhecer aspecto ligados à flora e fauna

o rio Lima, em determinados períodos hi tórico. e te conjunto e tá também

nserido o Museu Rural do Concelho de Ponte de Lima, que perpetuara a

ctividades do mundo rural com especial destaque para o linho, o inho o pão.

Aspecto da manutenção das ramadas já
existentes com caminho em saibro e

valetas laterais em granito

POI1tC de Lima ~~

obras
No âmbito do Plano de Valorização das Margens

J a r
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ti o Arnado em Arcozelo

Jardim da Renascença com tanque
cascata e teatro em ferro

/,-

11

Jardim Barroco com
mirante

Ponre de Lima !JoIetún~



obras nas freguesias

Abastecimento de água às freguesias
Para o abastecimento de água ao concelho foram investidos no âmbito dos Programas A e B do
Pronorte, mais de seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos contos, para trabalhos de:
captação, contrução de reservatorios, sondagens, adutoras, equipamento electromecânico e condutas.
As obras foram lançadas a partir de 1998, a excepção da de Anais
As acções realizadas a somar as que neste momento estão a ser lançadas permitirão no final do ano
2000 um abastecimento de água a cerca de 90% da população do concelho.

Programa A Programa B
.Abastecimento de água às freguesias Abastecimento de água às freguesias

Na margem sul do rio Lima Na margem sul do rio Lima

ANAIS ANAIS
93.897.206$00 25.837.750$00

I<DISTRIBUIÇÃO ) (CAPTAÇÃO, CONDUTA E ESTAÇÃO
ELEVATORIA, RESERVATÓRIO EISANTA CRUZ EQUIPAMENTO ELECTROMECÃNICO )

59.581.515$00

I(DISTRIBUIÇÃO ) CAPTAÇÃO 00 TROVELA E SONDAGENS
DE PROSPECÇÃO PARA QUANTIFICAÇÃO

REBORDÕES SOUTO DA CAPTAÇÃO 00 NEIVA
40.000.000$00 18.128.775$00
(DISTRIBUIÇÃO)

CAPTAÇÃO 00 NEIVA
REBORDÕES SANTA MARIA 21.156.450$00
32.700.000$00 ARDEGÃO, FREIXO, FRIASTELAS,

(DISTRIBUIÇÃO-P FASE) GAIFAR, SANDIÃES E VILAR DAS
ALMAS

Na margem norte do rio Lima 144.127.389$00
CORRELHÃ, SEARA E VITORINO DAS

DONAS
CEPÕES 16.398.362$00
51.402.097$00 (DISTRIBUIÇÃO)
(DISTRIBUIÇÃO)

I FORNELOS, OUEIJADA, REBORDÕES
SANTA MARIA E REBORDÕES SOUTO
152.790.874$00

(ADUTORAS, RESERVATÓRIO, ESTAÇÕES
ELEVATORIAS, TRATAMENTO E EQUIPAMENTO
ELECTROMECÂNICO)

Ponte de Lima kJ.Ieúm~ 12



Queijo Limiano afinal é do Município

Queijo Limiano ainda e
sempre de Ponte de Lima
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial acaba de confirmar o registo total da marca

"QUEIJO LIMIANO" a favor da Câmara Municipal de Ponte de Lima, por despacho proferIdo no

passado dia 15 de Dezembro pelo Presidente daquele instituto responsável pelo registo de Marcas

e Patentes e que é tutelado pelo Ministério da Economia.

O registo desta marca e de mais outras quatro a favor do município

repõe a verdade num dos assuntos mais quentes ocorridos neste

concelho no ano de 1999 e assinala de forma triste e bárbara, o fim

da Fábrica da Lacto Lima de Santa Comba, fundada por vários

limanos no ano de 1957.

A Câmara Municipal de Ponte de Lima irá agora continuar o,

processo de exigência de responsabilidades à Lacto Ibérica junto

dos tribunais e de outros organismos responsáveis pela protecção

dos interesses e direitos dos consumidores.

O processo de despedimento dos cerca de 140 trabalhadores da Fábrica de

Santa Comba põe em evidência o perigo da concentração industrialnas mãos das grandes

multinacionais que para aumentarem o lucro não olham a meios. tentando esmagar pequenas e

médias empresas, acabando com a qualidade e especificidadesde muitos produtos

regionais.Depois da concentração cria-se o monopólio e comanda-se completamente os preços

dos produtos a seu belo prazer.

Fazemos votos para que a força empresarial de novos investidores, com o apoio da Câmara

Municipal, permita o renascer do "QUEIJO LIMIANO" e com esse renascimento a manutenção da

fama e tradição daquele excelente produto.

Marca Lacto Lima
declarada caduca pelo INPI

No dia 5 de Janeiro a Câmara Municipal foi notificada da decisão do

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, da declaração de

caducidade da marca detida pela Lacto Ibérica e designada de

" L a c t o L i ma" a q u a I ta m b é m c o n t i n h a as p a I a v r as" L i m i a n o ~'

': P o n t e d e L i ma" e "P o r t u g a I " .

A decisão do INPI deu resposta ao pedido formulado pela Câmara

Municipal e põe fim à única esperança que a Lacto Ibérica possuia

para confundir a opinião pública e assim comercializar o queijo

Limiano.

13 Ponte de LIma boldll// l/lfll/icijJOI



obras na sede do concelho =====

Centro Histórico - Requalificação continua e... há quem dê
Obras no Centro

Histórico

Rua da Fonte da

Vila

Intervenção na

Rua e Travessa
'I'I<--;::~~II

das eves no

Centro

Histórico

••••••••••••••••••..,,---------------------,

Ponte de Lima~~ 14



bons exemplos

lecluada 110 largo Dr Anr OI de
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instituições e colectividades

o núcleo de escutei

~
experiência vivida em

Ij, acções como militar de

carreira do exército

britânico levaram Robert

Baden-Powell a encontrar um

conjunto de valores e alitudes

que adoptaria como referência

para a formação dos jovens.

Assente na relação do jovem

com a natureza e entendida esta

como a grande mestra do jovem

para o desenvolvimento da sua

capacidade de observação e

dedicação,Baden-Powell

considerava a actividade física

não apenas como fonte de

prazer. Era também sacrifício

conducente da juventude à

generosidade; ao auxílio ao

semelhante; à descoberta da

importância da união de

esforços; à amizade, gene

rosidade, e a cultivarem a

gentileza. Tudo aliado à

humildade e à fé em Deus. São

estes os valores definidos como

atitudes a tomar pelo jovem na

Lei do Escuteiro elaborada por

Robert Baden-Powell.

Em 1908 com o aparecimento

desta cartilha irrompem por

toda a Inglaterra os grupos de

escuteiros. O movimento

estender-se-ia pela Europa,

Estados Unidos da América, e

chegaria a Portugal no ano de

1923, por acção do então

arcebispo de Braga, D. Manuel

Vieira Matos e de seu auxiliar,

monsenhor Avelino Gonçalves

que naquela cidade deram os

Ponte de Lima ~~

primeiros passos do movimento

escutista em Portugal.

Foi em meados dos anos

sessenta que Ponte de Lima viu

surgir o seu primeiro grupo

escutista, pela acção do padre

João de Oliveira Cardoso que na

altura exercia actividade

pastoral na paróquia de Santa

Maria dos Anjos. Passados

tempos este agrupamento

acabaria por deixar de ter

actividade. Mas a mudança do

padre João Cardoso, para

paroqular a freguesia de Anais

conduziu ao aparecimento, em

1970, do agrupamento na 367 de

Anais e que hoje conta com

cerca de setenta elementos. Este

grupo desenvolve diversas

16

actividades ligadas ao escutismo

entre as quais se destacam o

teatro, presépio ao vivo,

acam pamen tos, comemorações

do Dia Mundial da Criança,

corrida ao galo e outras

organizações envolvendo a

comunidade local..

Em 1974, Vitorino de Piães CrIa

o seu grupo tendo hoje

cinquenta e cinco membros. A

sua fanfarra é o símbolo de uma

das mais significativas

actividades desenvolvidas.

Também o agrupamento 728 de

S. Martinho da Gandra, que foi

criado em 1983 possui uma

fanfarra que faz parte das

actividades dos cerca de

cinquenta jovens que o

formam.

No ano de 1984 surgiram dois

novos grupos no concelho: o de

Estorãos e Rebordões Santa

Maria. O primeiro conta com

cerca de de duas dezenas de

elementos que se dedicam ao

escutismo.
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e acções de formação.

Diagnosticam-se dificuldades

dos grupos e traçam-se

estratégias para a expansão do

concelho.

Serafim Magalhães Cruz é o

Chefe do Núcleo de Ponte de

Lima. Para ele as dificuldades

continuam a ser« .... a falta de

dirigentes devido ao comodismo

das pessoas e ao indispensável

apoio dos párocos para dar

credibilidade ao movimento ...»,

apelando à boa -vontade destes

para colaborarem na expansão

do movimento escutista ..

noescutistamovimento

constituída a 4 a Secção a dos

Caminheiros.

Todas estas secções de escutas

no nosso concelho, reunem

semanalmente para formação

moral e intelectual dos seus

membros bem como

desenvolvimento em técnicas

de escutismo

São Dirigentes todos aqueles

maiores de dezoito anos a quem

seja confiada a aplicação do

método escutista, a assistência

religiosa ou a organização

administrativo-financeira do

Corpo Nacional de Escutas

(C.N.E.).

Todas as actividades do C.N.E.

são coordenadas por uma Junta

Central. A nível das dioceses

funcionam as juntas regionais.

O Núcleo funciona junto do

aciprestado e o Agrupamento

na paróquia onde se reparte

pelas secções. Para cada um

destes patamares da organi

zação existe um dirigente

responsável (desde o Chefe

Nacional ao de secção).

Todos os escuteiros fazem uma

promessa vinculativa à

observância da lei e ao respeito

dos princípios que definem o

escutismo. As diversas

categorias possuem o seu

Patrono, Princípios, Di visa, Lei

e Promessa.

O Núcleo de Escutas do Concelho

de Ponte de Lima, reune

mensalmente em instalações

cedidas pelo município. É aí que

são programadas as actividades

o segundo conta nas suas

fileiras com sessenta elementos.

É ainda na década de oitenta,

mais precisamente em 1986, que

surge em Arcozelo o

agrupamento n° 807, tendo hoje

à volta de vinte e cinco

membros.

A mais recente formação

escutista existente no nosso

concelho é a de Moreira do

Lima. Criada em 1994 conta nas

suas fileiras com quarenta e

cinco escuteiros.

Cada um destes grupos de

escuteiros actua a nível de

paróquia onde se planeia,

executa e dinamiza diversas

actividades tais como teatro,

jogos diversos, acampamentos,

actividades formativas e outras

acções abrangendo comuni

dades locais e enquadradas na

filosofia do escutismo.

Os escuteiros encontram-se

distribuidos por duas categorias

as dos não dirigentes e as dos

dirigentes.

São não dirigentes:

-Os Lobitos é a designada la

Secção da qual fazem parte os

jovens dos seis aos dez anos. A

2 a Secção, a dos Exploradores

Juniores, é formada por

elementos dos dez aos catorze

anos.

Os Exploradores Seniores

formam a 3 a Secção e abrangem

a faixa etária dos catorze aos

dezassete anos. De idades

compreendidas entre os

dezassete e os vinte e quatro é

17 Ponte de Lima 60Idim /lllU7.icijJaI



ambiente

Praia Fluvial
de

Fontão

:

Aspecto do Parque
de Merendas
Já em funcionamento desde a

época balnear é também noutras

épocas do ano um local aprazível

para momentos de lazer.

Obra realizada pela Junta de

Freguesia com apoio do Programa

LEADER.

PontecleLima~~ 18
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Desde Julho na A3

Em funcionamento o
Nó Norte de Ponte de Lima

Inaugurado em Julho passado pelo e

Secretário de Estado das Obras Públicas,

Maranha das Neves, o Nó Norte de Ponte de

Lima da A3 constitui uma importante via de

ligação entre as freguesias das duas margens a

montante da sede do concelho. Unindo ao troço

da Via Transversal do Vale do Lima do IC 28,

que vai de Ponte de Lima à fronteira da

Madalena no Lindoso, esta via tem neste troço

inaugural, cerca de 3,5 km entre a saída da A3

e Nogueira em Refóios. A sua largura total é de

14 metros tendo uma faixa de rodagem com

duas vias de 3,75 metros e dois viadutos.

deP I a n oum

Monitorização, a

implementar após a

concretização da

obra. A intervenção ficará concluída com a

arborização do terreno.

Recuperação Ambiental e Selagem da
Lixeira do Município de Ponte de Lima
em Fornelos
Encontram-se já em fase de conclusão os

trabalhos de Recuperação Ambiental e

Selagem da Lixeira de Fornelos. O objectivo

desta intervenção é a reposição ambiental e

paisagística da zona.

As obras incluem a instalação de um sistema

de drenagem para as águas contaminadas

(Iixiviados) e para a ventilação do gás

resultante da decomposição dos resíduos

sólidos (biogás). As águas contaminadas por

este sistema serão posteriormente

transportadas para uma ETAR, onde serão

devidamente tratadas. A parte superior do

terreno vai ser impermeabilizada com vários

tipos de coberturas, que incluem telas

específicas gcomembrana, mantas de

geotextil e georede) e camadas de solo com

diferentes composições, evitando-se, desta

forma, a infiltração das águas pluviais e a

consequente
.---------------....

contaminação.

Para que seja

possível o controlo

da qualidade das

águas subterrâneas,

v ã o s e r i'n s t a I a dos

.-----------.,.----.... a I g uns p o n tos d e

recolha de amos

tras, de acordo com
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a realização

Inesperadamente

as águas do Lima

saíram do seu

leito não dando

&---"'lII!!II!It"'I'IlIIPI tempo para retirar
~:-;-.,. alguns

~~lli"!!I!i~"--T'"iequipamentos de
diversão

Feiras Novas 99
Sem nunca perder a alegria

da festa !

Mau tempo impediu

integral do programa

A edição de 99 das Feiras Novas foi bastante afectada.

pelas condições do tempo que se fez sentir na nossa região.

por ocasião da romaria. Como consequência alguns números

do programa foram anulados por falta de condições para a

sua realização. Não obstante, as más condições atmosféricas

milhares de pessoas visitaram Ponte de Lima durante os

três dias de festa dando largas a alegria tão característica

dos minhotos e que os limianos encarnam melhor que

nenhuns outros.

cantasse ao desafio

Talvez por isso nem

a chuva que caía

impediu que nas

ruas e vielas se

Recital memorável

e dançasse o vira ao

som das concer-

No mágico cenário da Praia do Arnado. tendo por tinas.

fundo entre luzes e monumentos a Ponte de Lima

nocturna. assistiu-se a um dos grandes concertos do

ano no norte do país. dado pelo mais prestigiado

agrupamento musical português -os Madredeus - .

O Recital. assim era designado o espectáculo,

incluiu os últimos trabalhos concebidos pelo grupo,

havendo ainda lugar para a interpretação de Teresa

Salgueiro de alguns temas não incluídos no último

trabalho dos Madredeus chamado O PORTO.

Cerca de três mil espectadores assistiram ao

concerto, enchendo por completo o recinto nesta

noite de Agosto .Muitos deles, deslocando-se

propositadamente de vários pontos do país até nós,

para assim poderem aproveitar esta oportunidade

rara, proporcionada pela iniciativa da Câmara

Municipal de Ponte de Lima.

Ponte de Lima lmIetún~ 20



projectos

Fixação de empresas - uma das apostas

mais importantes do município

Já se encontram aprovados pela Câmara Municipal os planos de pormenor dos pólos industriais da
Queijada e Gemieira. A seguir a estes dois outros surgirão, estando já em fase de estudo os de Calvelo,
Refoios, Arcos, Freixo e Vitorino de Piães havendo também neste momento, outras hipóteses em
avaliação. Trata-se de uma das apostas mais importantes do município e novas oportunidades para as
empresas do concelho e para aquelas que se pretendem instalar no concelho.

Pólo da Queijada

21 Ponte de Lima 60Ietim nllUlicijJal
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Pólo da Queijada

... PONTE LIMA

Ponte de Lima b.o.ieúm~
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Pólo da Queijada

Características do Parque

ÁREATOTAL...145.215m2

ÁREA PARA EOUIPAMENTOS EZONAS
VERDES 12,470 m2

LOTAÇÃO DO PAROUE...25 LOTES
DIMENSÃO DOS LOTES...DE 1.942 m2 A15.500 m2

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
REDE DE ENERGIA ELÉCTRICA
REDE DE ESGOTOS
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
ACESSOS. JARDINS. ARRUAMENTOS.
ESTACIONAMENTO
ETAR
.FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL
ECOCENTRO

APOIOS DA CÂMARA

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DERRAMAS
ISENÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE
CONSTRUÇÃO
BONIFICAÇÃO DO PREÇO CONSOANTE O N°

DE POSTOS DE TRABALHO A CRIAR
CEDÊNClA DE TERRENOS A PREÇOS SIMBOLlCOS
APOIO À CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO.
DISTÃNClA À A3... 1.5 KM



\

\
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Pólo da Gemieira

23

Pólo da Gemieira

Características do Parque
ÁRfA TOTAl 180 000 m2

ÁRfA PARA mUIPAMfNTOS f ZONAS VFRDES
22000. m2

LOTAÇÃO DO PARQUf.42 LOTES
DIMENSÃO DOS LOTES DE 450 m2 A 8500m2

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
REDE DE ABASTEClMENTO DE ÁGUA

REDE DE ENERGIA EL ÉCTRICA
REDE DE ESGOTOS
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
ACESSOS. JARDINS. ARRUAMENTOS.
ESTACIONAMENTO
ETAR
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL
ECOCENTRO

APOIOS DA CÂMARA
ISENÇAO DO PAGAMENTO DE DERRAMAS
ISENÇÃO DA TAXA DE LlCE CIAME"\ITO DE
CONSTRUÇÃO
BONIFICAÇÃO DO PREÇO CO SOANTE O o DE
POSTOS DE TRABALHO A CRIAR
CEDÊNClA DE TERRENOS A PREÇOS SIMBÓLlCOS
APOIO À CRIAÇAO DE POSTOS DE TRABALlIO
DISTÁNClA A A3 .3 k.m

Ponte de Lima 60Ietim //llmiajbal



Projectos
Projecto de Valorização do Largo da Freiria

em Arcozelo
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LEGENDA:
(j) PAVIMENTO DESPORTIVO

~ PAVIMENTO DA RUA LIMA BEZERRA

Cl> PAVIMENTO EM CALÇADA À PORTUGUESA

@ PASSEIO EM CUBO DE 10Xl0Xl0

@ GUIAS DE GRANITO

(§) PAVIMENTO EM LAGEDO NOVO

<2> PAVIMENTO EM LAGEDO TOSCO

@ PASSEIO EM TIJOLO BURRO

@ ZONA RELVADA

BANCO DE JARDIM

ARVORES EXISTENTES
I

o PAPELEIRA

Ponte de Lima ~~ 24



OBRA DE VALORIZAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO
DO LARGO DA FREIRIA

E DA RUA MANUEL DE LIMA BEZERRA

o Projecto de Valorização do Largo da Freiria tem como objectivo

transmitir-lhe um carácter de referência na zona, tanto como espaço

priveligiado de lazer, como em termos urbanos, pontuando um antigo

trajecto medieval que vindo da ponte e da rua Manuel Lima Bezerra ali

passava.

Tentar-se-.á assim conjugar a função de lazer com a prática desportiva, sem

que colidam entre si de forma a que se mantenha o carácter ameno da zona.

Dotar-se-á o éspaço de um amplo relvado para estadias relaxadas, com

percursos de atravessamento em tijolo burro, construindo-se um street

basket de forma a possibilitar a não existência de barreiras ou redes de alta

protecção, pavimentando-se este último com relva sintética.

Serão alargados todos os passeios circundantes, pavimentando-os em cubo

de granito, sendo retirado do seu actual local o posto de transformação,

enterrando-o noutra posição.

Todos os espaços circundantes, como passeios, vias de circulação automóvel

e acessos serão amplamente beneficiados através de pavimentação mais

adequada ao ambiente local e da melhoria generalizada das redes de águas

pluviais.

A arborização será revista e melhorada pontualmente consoante as

necessidades.

Será instalado um novo sistema de iluminação pública, com novas colunas

de características tradicionais e lanternas junto às fachadas dos edifícios,

dotando-se o local de novo mobiliáiio urbano, como bancos e papeleiras.

A Rua Manuel de Lima Bezerra será reinfraestruturada e repavimentada de

forma a que se regre todos os sistemas de infraestruturas urbanas,

melhore-se o escoamento de águas e enterrando-se cabos e condutas aéreas

de cariz fortemente inestético.

O pavimento aplicado será constituído por lajedo de granito com uma faixa

central em cubo, permitindo a circulação automóvel num único sentido,

embora com um carácter mais regrado, enfatizando a função pedonal

havendo transversalmente uma única cota.

Será beneficiada toda a iluminação pública da Rua Manuel de Lima Bezerra

com a aplicação de novas lanternas, bem como o mobiliário urbano com

novas papel eiras idênticas às que serão aplicadas no Centro Histórico.

25 Ponte de Lima k/etinz,mwzictJu.l



informações ao
,

mUnlClpe====
Para conhecimento de todos os municípes damos conta neste número do Boletim Municipal

das principais deliberações e outras ac.tividades desenvolvida ... no âmbito da Câmara
Municipal de Ponte de Lima no período compreendido entre] 8 de Agosto e 30
deDEZEMBRO do ano de 1999.

Adjudicações
*Empreitada de arranjo da área anexa ao
caminho de Trás-o-Muro
*Do fornecimentode dois veículos ligeiros
todo o terreno
*Da empreitada de beneficiação dos
Caminhos de:
Vista, Outeiro, Sandim, e Costeira, nas
freguesias de Cabaços e Fojo Lobal;
Madorno e Mouramas emVitorino das Donas
e Seara;
Barreiras. Cachadas. Lamamã, Fiel e Goges
em Freixo e Friastelas;
Torre, S.Brás e Igreja em Fornelos,
Rebordões Santa Maria e Arca.
Das empreitadas de:
Pavimentação e valorização do Largo de

Camões.
* Repavimentação e reinfraestruturação do
Largo da Freiria e Rua Manuel de Lima
Bezerra em Arcozelo.
* "Projecto de Valorização do Largo da Feira
e Rua do Rosário".
'" Construção do Parque de Estacionamento
'unto aos Paços do Concelho.
*abastecimento de água às freguesias da
margem norte do rio Lima- distribuição de
água às freguesias de Moreira do Lima e
Estorãos
Outras adjudicações:
* Fornecimento e instalação de dois painéis
electrónicos
*Fornecimento de uma Estufa Metálica e
Equipamento de Rega.

Aprovações
.Projecto para execução da do Mercado Municipal;

• Regulamento de Cedência do Teatro Diogo Bernardes:
· Protocolos de cooperaçãocom a Direcção Regional de Educação do Norte para
a implementação de aclividades de expressão, educação físico-motora c natação:
· Projecto da Empreitada de Abastecimento de Água às Freguesias situadas na
Margem Sul do Rio Lima - Adutoras e Reservatórios para as freguesias da
Facha, Calvelo, Mato, Naviô, Poiares, e Vitorino de Piães.
· Acordo de colaboração para a construção do Pavilhão Desportivo da ESl:Ola
Básica 2.3 de António Feijó, em Ponte de Lima.
· Protocolo para obras de reparação a executar na Casa dos Magistrados de Ponte
de Lima.
· Atribuição de apoios escolares aos alunos do IOdclo e jardins de infância do
concelho.
· Projecto para a Construção de 20 Fogos de Habitação em S. Julião de Freixo;
.Projecto e abertura de Concurso Públicopara a Construção do Jardim de
Infância de Ponte de Lima.
· Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos para o Concelho de Ponte de
Lima
· Fixação da taxa a aplicara Contribuição Autárquica e aos Valores Patrimoniais
dos Prédios Urbanos no ano de 1999 (l, I%)

· Regulamento Municipal de Venda Ambulante do concelho de Ponte de Lima.
· Estudo prévio e elaboração do Projecto de Repavimentaçãodo Largo do
Passeio 25 de Abril.
· Opções do Plano e Orçamento para o ano 2000.
· Projecto de Arquitectura para a Recuperação dos Paços do Marquês e abertura
de concurso público.
· Projecto e abertura de concurso limitado para a Empreitada de Sistema
Integradode Águas Residuais-Ampliação da Rede da Ribeira.
Protocolo com a FICOCABLES, Lda

• para a instalação no concelho de uma
unidade fabril de componentes para automóveis.
· Realização no nosso concelho pelo Targa Clube da prova inaugural do
Campeonato Nacional de Ralis de Portugal- Rallye Casino da Póvoa.

Ponte de Lima kkúm~
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Em cumprimento do imposto na Lei n. 26/94, de 19 de Agosto publica-se a relação dos subsídios pagos no
10 semestre de 1999

Beneficiário Valor Beneficiário Valor

4 OCO OCOSOO
200 OCOSOO
500 OCOSoo

4 OCO OCOSOO
3428941 SOO

850 OCOSOO

30 OCO$OO
4 500 OCO$OO
2 500 OCO$OO
2 OCO OCO$oo

400c0$00
5OO0c0$00

10 500 OCO$OO
20 OCOSOO

400 OCOSOO
lOCO OCOSOO

Ass. Desportivo e Recreativo do Rancho Folclórico do Ribeiro 7 7423OOSoo •
Cultural Desportivo e Recreativo de Calheiros 4 149 490Soo
de Folclore de Ponte de Uma 700 OCOSOO
de Pois do Escola C+S de Arcozelo 80 OCOSoo
de PoiS do Escola do l' Ciclo do Ensino Bósico do Correlhõ 30 OCOSoo
de Pois do Escola E.B. 2. 3 de Antónlo Feijó 80 OCOSOO
de Pois dos Alunos do Escola secundário de Ponte de Uma 80 OCO$OO
de Pois e Encarregados de Educaçáo do Escola C+S de Freixo 80 OCOSOO
de Pois Encarregados de. Educaçõo e Amigos do Escola
Pré - Primária e Primário de Ponte de Uma
Desportivo "Os Umianos"
Desportivo "Os Umianos"(Dep. Futebol Juvenil)
Desportivo "Os Umlanos"(Secçáo de Hóquei em Patins)
Desportivo Vitorlno dos Donos
Desportivo e Cultural do Correlhõ
Humanitário dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Limo
Pois e Encarregados de Educaçõo dos Escolas de Arcos
Portuguesa de Pois e Amigos do Cldadõo Deficiente Mental

Coso do Povo de Vltorlno de Piões
Centro de Cultura e Desporto do Pessoal
do Cõmara Municipal de Ponte de Limo
Centro de Formaçõo de Professores de Ponte de Uma
Centro Paroquial e Social de Beiral do Limo

" Ponte de Limo
Clube Nautlco de Ponte de Limo
Comissõo de Festas em Honra de S. Joõo

Comissõo Organizadora da Vaca dos Cordas
Conselho Dlrectivo do Escola E.B. de Arcozelo

" " de Freixo - 710
secundária de Ponte de Lima

Dlrectora da Escola Primária de S.ta Luzia - Feitosa
Escola Desportiva Umlana - EDL
Escola E.B. 2. 3 de Antónlo Fe1Jó-30 340 • Ponte de Lima
Fábrica da Igreja Paroquial S. Vicente de Fornelos
Festas do Concelho de Ponte de Lima "Feiras Novas"
Futebol Clube de Cabaços
Grupo Cultural e Recreativo Danças Cantares de Ponte de Lima
Grupo de Cultura Musicai de Ponte de Lima
Grupo das Espadeladeiras de Rebordões Souto
Grupo de Galtelros" Os Populares de Fornelos"
Grupo Desportivo Águias de Souto
Grupo Folclórico da Assoclaçáo Cultural Recreativo de Calheiros
Grupo Folclórico de Santa Marta de serdedelo
Grupo Recreativo Cultural e Desportivo da Gandra . Grecudega
Instituto L1mlano· Museu dos Terceiros
Rancho Folclórico da Correlhõ
Rancho Folclórico das Lavradeiras de Gondufe
Rancho Folclórico das Lavradeiras de S. Mortinho da Gandra
Rancho Folclórico e Etnográflco da Cosa do Povo de Polares
TAP • Rallye de Portugal
Targa Clube

575 OCOSOO
190 OCO$OO
180 OCOSOO
420 OCOSOO
50 OCOSOO

1 100 OCOSOO
210 OCOSOO

4 OCO OCOSOO
4 500 OCOSOO

330 OCOSOO
100 OCOSOO
850 OCOSOO
100 OCOSOO
40 OCOSOO

330 OCOSOO
100 OCOSOO
100 OCOSOO
290 OCOSOO

1755540Soo
150 OCOSOO
100 OCOSOO
250 OCOSOO
100 OCOSOO

3 OCO OCOSOO
1 200 OCOSOO

Beneficiário
20semestre de 1999

Valor Beneficiário

COmara Municipal de Ponte de Lima. 30 de Dezembro de 1999

o Presidente da Cómara
Eng' Daniel Campelo

Acrebel - Assoe. Cultural e Recreat. de Beirai do Lima
Anais Futebol Clube
Ardab - Assoc. Recreativa e Desportiva Amigos do Barrio
Assoc. Cultural Desp. e Recreat. do Rancho Folclórico da Ribeira
-Aderir
Assoc. Cult. RecreaI. Desport. Melhoramentos de Labrujo
Assoclaçõo Cultural "Unhas do Diabo"
Assoc. Cult. de Tocatas e Canto dos Jovens de Calheiros
Assoc. Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros
Assoc. Cultural e Desportiva do Grupo Folclórico de Sta. Marta
de serdedelo
Assoclaçõo Cultural e Desportiva Fachense
Assoclaçõo Cultural e Recreativa de Arcozelo
Associaçõo Cultural. Recreativa e Desportiva Arcuense
Assoc. de Est. da escola Superior Agrária - A. E. E. S. A. P. L.
Assoclaçõo de Estudantes Unlv. Fernando Pesssoa
Assoclaçõo de Folclore de Ponte de Lima
Assoclaçõo Desportiva "Os L1mlanos"
Assoclaçõo Desportiva e Cultural da Correlha
Assoclaçõo Desportiva e Cultural da Seara
Assoc. do Grupo Etnogr. Infantil do Centro Paroq. Freixo
Assoclaçõo Grupo de Bombos e Esturdla - Refolos do Lima
Assoclaçõo Nacional de Munlcfplos Portugueses - ANMP
Assoc. Porto de Pois e Amigos do Cidadão Deflc. Mental
Assoc. Social e Desp. e Recreat. S. Tlago Maior Polares
Banda de Músico da Casa do Povo de Moreira do Lima
Banda de Música do Centro Paroq. S. Mortinho da Gandra
Batotas - Clube de Desportos Radicais de Ponte de Lima
Casa de Caridade Nossa Senhora da Concelçõo
Cosa do Concelho de Ponte de Lima
Casa do Povo de Freixo
CD/AA Criança Dlferente/Assoclaçõo de Amigos
Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Cámara
Municipal de Ponte de Lima
Centro Paroquial e Social de Fontão
Centro Paroquial e Social de Santiago de Brandara
Centro Social e Paroquial de Calheiros
Clube Cultural e Recreativo de Santa Comba
Clube Nóutico de Ponte de Lima
Conselho Dlrectlvo da Escola E. B. de Arcozelo
Corpo Nacional de Escutas· Agrupamento de Anais
Corpo Nacional de Escutas - Agrup. de Vltorlno de Plaes
Corpo Nacional de Escutas Agrupamento de Arcozelo
Corpo Nacional de Escutas Agrup. de Rebordões Sta. Maria
Dlrect. da Escola do 1. Cicio Básico de Frelrla-Arcozelo

100 OCOSOO
500 OCO$OO
80 ocosoo

250 OCOSOO
50 OCOSOO
96 OCOSOO

lOCO OOSOO
260 OCOSOO

100 OCOSOO
250 OCO$OO
40 OCOSOO

125OOOSoo
150000$00
750oooSoo
6OOOOOSOO

4 400 OCOSOO
6OOOOOSOO
1oooooSoo
2OOOOOSOO
40oooSoo

500000$00
600 OOOSOO
1oooooSoo
600 OOOSOO
600 oooSoo
145OOOSoo
5OOoooSoo
400 OOOSOO
700 OOOSOO
200 ooOSoo

1870oooSoo
4000 OOOSOO

30oooSoo
4 OCO OOOSOO

100 OOOSOO
1240oooSoo

525OOOSoo
30oo0Soo
30OOOSOO
10OOOSOO

130oooSoo
50000$00

Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos
Escola de Música de Moreira do Lima
Escola de Música do Cento Paroq. de S. Mortinho de Gandra
Escola Desportivo L1mlana·EDL
Escola E. B. 2. 3. Antónlo Feljó-30 340 Ponte de Lima
escola Infantil de Folclore da Correlha
Festas do Concelho de Ponte de Lima "Feiras Novas'
Grupo Cultural de Estoraos
Grupo Cultural e Musicai de Vltorlno das Domas
Grupo Cult. e Recreat. de Danças e Cantares de P. Lima
Grupo de Animação Cultural do Barrlo
Grupo de Bombas. Cavaq. 'e Violas de Refolos do Lima
Grupo de Cultura Musicai de Ponte de Lima
Grupo de Danças e Cantares do Nelva de Sandlões
Grupo de Espadeladelras de Rebordóes Souto
Grupo de Teatro Amador da Casa do Povo de S. Jullão de Freixo
Grupo Desportivo de Bertlanos
Grupo Desportivo de Vltorlno de Piões
Grupo Desportivo e Cultural de Refolos
Grupo Etnográflco Infantil do Centro Paroq. de Freixo
Grupo Folclórico da Unlõo Desp. e Cult. de Gemlelra
Grupo Folclórico de Danças e Canto das Lavrad. Fornelos
Grupo Nacional de Escutas·Agrupamento N' 728 - S. Mortinho
da Gandra
Grupo Recreat. Cult. e Desp. da Gandra - Grecudega
Hoquel Clube de Ponte de Lima
Instituto L1mlano - Museu dos Terceiros
Liga dos Combatentes - Núcleo de Viana do Castelo
Liga L1mlana dos Amigos dos Caminhos de Santiago
Rancho Folclórico da Correlha
Rancho Folclórico da Ribeira - Aderir
Rancho Folclórico das Lavradelras de Gondufe
Rancho Folclórico das Lavrad. de S. Mortinho da Gandra
Rancho Folclórico de Fornelos
Rancho Folcl. e Etnográflco da Casa do Povo de Polares
Rancho Folci. e Etnográflco Sto. Estevão da Boalhosa
Roda do Sol Poente
Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima· Solls
União Desportiva e Cultural de Gemlelra
Voleibol Escola Secundária de Ponte de Lima

300 OCOSOO
400 OCOSOO
400 OCOSOO

1 750 OCOSOO
1oooooSoo
1oooooSoo

7 500 OCOSOO
150 OCOSOO
100 OCOSoo
100 OCOSOO
126 OCOSOO
30 OCOSOO

2 820 OCOSOO
375 OCOSOO
100 OCO$oo
96 OCOSOO

210 OCOSOO
13OOOOOSOO

625OOOSOO
loooooSoo
1OOoooSoo
100 OCOSOO

30OOOSOO
691 155Soo
270000$00

loo8oooSoo
lOoooSoo
5OOOOSOO

4OOoooSoo
100 OCO$OO
100 OOOSOO
250oooSoo
100 OCOSOO
250 OCOSOO
200 OCOSOO
150oooSoo

10 000 OOOSOO
100 OOOSOO
10 OOOSOO

27 Ponte de Lima kJeúm~
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