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EDITORIAL
Com o aproximar do final do milénio o concelho de Ponte

de Lima vai adquirindo uma importância crescente, no

contexto do desenvolvimento do Alto Minho e mesmo da

própria região Norte.

Apesar da falta de políticas de fundo que estanquem a

triste realidade da desertificação das zonas rurais e do interior

do país, Ponte de Lima tem avançado em alguns sectores do

desenvolvimento e apresenta hoje uma tendência para um

claro crescimento demográfico, evidenciado pelos últimos

dados estatísticos, constituindo assim .uma rara excepção no

panorama da região.

A recente conclusão de alguns equipamentos de índole

cultural e desportiva, a .somar à renovação quase total do

parque escolar do concelho, não podem deixar de constituir a

melhor celebração dos vinte e cinco anos de vitalidade do

Poder Local que contribuíram decisivamente para a

transformação social e económica do concelho.

A construção de uma quase completa Rede Viária Municipal

que se materializa hoje em mais de 600 quilómetrçs de vias, a

par da electrificação das cinquenta e uma freguesias do

concelho, constituem uma assinalável melhoria das condições

de vida das populações e da criação das oportunidades de

desenvolvimento integrado de todo o concelho.

O objectivo de completar o abastecimento de água em

todo o concelho deverá ser assegurado antes do final do 2.°

milénio, podendo igualmente afirmar-se que o saneamento

básico deverá cobrir nos próximos quatro anos a orla ribeirinha

do Lima, onde é maior a concentração urbana e onde aquele

serviço básico se apresenta necessário e fundamental.

Este é, sem dúvida, um dos contributos mais expressivos

da autonomia do Poder Local, e um trabalho de muitos, alguns

desaparecid<?s do mundo dos vivos, que deram o melhor do

seu esforço para que o desenvolvimento do concelho fosse

uma realidade visível e não um mero rol de intenções.

É essa a melhor compensação para os autarcas que

participaram na Câmara, na Assembleia Municipal, nas juntas e

Assembleias de Freguesia na apresentação das ideias e na

concretização das obras que fizeram aquilo que é hoje Ponte

de Lima.

Será a continuidade desse esforço e desse trabalho que

fará o nosso Concelho ainda maior e mais justo para todos

quantos nele escolherem viver ou conviver.

É esse o melhor tributo ao 25 de Abril e ao Poder Local.
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acontecimentos

Dia de festa para

C
om a reabertura do
Teatro Diogo Ber-

nardes novas pers
pectivas se abrem no panorama
cultural limiano. É intenção que este

espaço não se vincule à exclusividade
do teatro, mas seja antes um local

aberto a outras iniciativas, de grupos
e associações culturais respondendo
não só, a aspirações culturais
multifacetadas da população do
concelho, mas também ao cada vez
maior número de pessoas que vêm

até nós e encontram nesta terra
afinidaoes e referências. Que nós

limianos saibamos dar o nosso
importante contributo participando
nas iniciativas a desenvolver.

E
xemplo da vontade de um
punhado de limianos
onde pontificavam, entre

outros, João Rodrigues de Morais,
Francisco António da Cunha
Magalhães e o Dr. António Inácio
Pereira de Freitas que em meados de
1984 levaram em frente a obra de

construção, para a 19 de Setembro
de 1896 assistirem ao espectáculo de
inauguração pela Companhia de
Ópera Cómica Portuguesa
apresentando Os Sinos de Corneville.

Desde essa data o Teatro Diogo
Bernardes foi palco, ao longo dos
anos, de inúmeras manifestações da

arte de representar em teatro ou
cinema (mudo e sonoro) as quais

nos últimos tempos, ainda antes
de ameaçar ruína, apenas se
limitavam a bailes carnavalescos.

solicitação da Câmara Municipal de
Ponte de Lima ao Gabinete Técnico
do Vale do Lima (GAT), para elaborar

o projecto de remodelação do
edifício.O anteprojecto foi entregue
em Agosto de 1995 e o projecto de
execução, dez meses mais tarde,
trabalhos coordenados pelo
arquitecto Luís Faro Viana, autor do

projecto geral. No segundo semestre
desse ano decorreram o concurso e a
adjudicação da empreitada. O

projecto

de Intervenção no teatro, segundo o
seu autor, assentou numa filosofia
em que no essencial se pretendia
dar-lhe melhores condições e
conforto, conforme as exigências dos
dias de hoje preservando, ao mesmo

tempo, o espectáculo- objectivo que
levou à sua construção. As obras de
recuperação terminaram em
Fevereiro deste ano e custaram 372

milhões de escudos.

E
ncerrado desde do
início dos anos

oiten ta a tinge
rapidamente um estado de

degradação que causa tristeza
entre a população limiana. Em
meados de 1992 a Câmara
Municipal de Ponte de Lima adquire
o imóvel por sessenta milhões de

escudos. Para o efeito foi celebrado
um protocolo de cooperação
financeira com a Secretaria de
Estado da Cultura, através do

Instituto Português da Arte
Cinematográfica e Audiovisual

OPACA)

O processo de
reabilitação do Imóvel
foi iniciado em

Fevereiro de 1994 através da

A comemorar os
oitocentos e setenta e

uatro anos da
concessão do Fora!, Ponte de Lima

teve, no passado dia 4 de Março, um
acontecimento que concretizou, uma
das aspirações mais significativas

das suas gentes de hoje: a devolução
do Teatro Diogo Bernardes aos
limlanos. Ao dar este passo, o
município pretende não só criar um
espaço de elevação cultural para os
lImianos mas, ao mesmo tempo,
divulgar os valores culturais da
região e do país, no domínio da arte

do espectáculo.
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o t de Lillla

A mesa que presldíu à sessão inaugural

ceiros para a compra e

recup"eração do imóvel,

soube a autarquia encon

trar disponibilidade de meio

milhão de contos, sem que

esta situação acarretasse

quaisquer sacrifícios a

outras obras necessárias

Para comemorar o acon
tecimento a Câmara Muni
cipal de Ponte de Lima man
dou cunhar uma medalha
comemorativa da data, da
autoria de Jorge Coelho e a
edição é da Lusatenas.

.Também foi editada uma
brochura sobre o historiai do
teatro

ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho inaugurou no passado dia 4 de Março, as obras de

recuperação e ampliação do Teatro Diogo Bemardes. Nesta data, evocativa da outorga do foral a Ponte de

Lima pela rainha D.Teresa e em que se comemora o Dia de Ponte de Lima revestiu-se, este ano, de um

caracter festivo muito especial.

Não apenas pelos oitocentos e setenta e quatro anos da fundação da vila, mas sobretudo pelo regresso do teatro à

vida.

Nunca se acomodando à ideia de ver o Teatro Diogo Bemardes desaparecer, a população )imiana encontrou no

município intérprete esperado das suas expectativas.

Não sendo fácil o caminho

na busca de meios f1nan-

Aspecto parcial da assistência presente

um pouco por todo o

concelho. Por isso, na sua intervenção, Daniel Campelo

enalteceu o valor das gentes desta terra, em que a riqueza do

seu povo assenta na alegria e no querer preservar os seus

valores naturais e patrimoniais como afirmação maior do seu

desenvolvimento social.

Por sua vez, o Presidente da Assembleia Municipal de Ponte

de Lima, Dr. Cassiano Baptista, em nome do órgão a que

preside enalteceu a recuperação deste edifício e lembrou o

seu passado a favor da cultura local.

Finalmente, ao encerrar a sessão, o ministro da Cultura

manifestou a sua alegria pelo trabalho desenvolvido pela câmara, ao devolver à comunidade um espaço que esta

carecia enaltecendo o bom relacionamento com O seu ministério, dando luz verde ao financiamento da recuperação

do Museu dos Terceiros estando já aprovada a candidatura cujO valor global é de mais de duzentos mil contos.



acontecimentos

Dia Mundial da Criança
Crianças foram ao teatro
Destinada a todas as escolas do primeiro ciclo esteve em exibição de 31 de Maio a 2 de

Junho a peça infantil" O Segredo Maior" da autoria de José Carretas e representanda pelo

Grupo da Cooperativa Gesto. Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Ponte de

Lima estava integrada nas comemorações do Dia Mundial da Criança. Assistiram ao

espectáculo cerca de duas mil e trezentas crianças de cinquenta e quatro escolas do

concelho.

de•VIVOEspaço

o programa de reabertura do Teatro Diogo Bernardes que decorreu
de 4 a 7 de Março teve uma oferta cultural diversificada e que
incluiu: a actuação da Orquestra Nacional do Porto; a Companhia de
Dança de Lisboa, que apresentou também um espectáculo
pedagógico dirigido às escolas; o teatro pelo Teatro do Noroeste e
ainda uma sessão de poesia. Entretanto prosseguem de forma
continuada diversos espectáculos e outras iniciativas.

Ponte de Lima ~~ 6



cultura

Crianças foram ao teatro

Recital pelo Maestro Vitorino de Almeida
No passado dia 29 de Maio o maestro António Vitorino de Almeida deu um recital de piano no Teatro Diogo

Bernardes. Com muito público a assistir à actuação de um dos nomes mais famosos da música clássica

portuguesa, constituiu um momento fascinante não só pela forma como tocou mas também pela forma

comunicadora e pedagógica como apresentou as peças.

Neste espectáculo foi estreado um piano adquirido pelo município destinado a este tipo de concertos e de

suporte para orquestras e espectáculos de teatro.

Dia Mundial do Ambiente
Integrado nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente que a Câmara Municipal levou a efeito, decorreu

a 5 de Junho no Teatro Diogo Bernardes um espectáculo com a actuação coros da Associação Académica da

Universidade do Minho e do Orfeão Limiano.

Outras iniciativas
Além destas iniciativas outras tem decorrido entre as quais se destaca a actuação do Grupo de Teatro da

Casa do Povo de S. Julião de Freixo com a peça "O Cinematógrafo". Tratou-se da primeira representação de

um grupo de teatro do nosso concelho, após as obras de restauro efectuadas. No entanto, está agendado um

conjunto de espectáculos de forma continuada de modo a criar o hábito do público participar na vida e

actividade do renovado Diogo Bernardes.

7 Ponte de Lima ~~



acontecimentos

Após anos de ausência
Rallye de Portugal voltou a Ponte de Uma

Aedição de 99 do TAP Rallye de Portugal, integrada no i

Campeonato do Mundo de Ralts. teve no nosso concelho no
dia 22 de Março a disputa de duas provas especiais de

classificação denominadas Ponte de Lima Este e Ponte de Lima Oeste.
Realtzadas na margem direita do rio Lima. nas freguesias e áreas
circundantes de Cepões, Calheiros. Refoios. VUar do Monte. Cabração
Estorãos e com Parque de Assistência montado no areal. junto à
ponte medieval proporcionou a vinda até nós de um largo número de
espectadores amantes deste desporto, provenientes de todo o pais e
da vizinha Espanha. Para isto contribuiu.sem dúvida. o facto das
duas primeiras classificativas da prova disputarem-se em Ponte de
Lima e nas quais participavam a totalidade dos melhores pilotos do
mundo que integravam as grandes equipas mundiais,
A forma como o público se comportou, nestas duas provas vibrando
com o espectáculo . mas fazendo-o em segurança. constituiu motivo
de satisfação para a organização. bem como para a Câmara
Municipal que prestou apoio logístico para a realização da prova.
Entretanto decorrem negociações entre a Câmara Municipal e a '--__--11"

organização para que este se mantenha em Ponte de Lima no ano 2000 e. se possível, ainda com mais destaque.

Feira de Velharias

Ao longo da Avenida dos Plátanos, no segundo
domingo de cada mês. dezenas de expositores
mostram uma variada gama de peças e livros
antigos. para serem vendidos ao público.
Organizada desde meados do ano passado. no

intuito de criar um espaço de animação para os
muitos visitantes que vêm até nós. pode-se já
considerar uma experiência bastante poSitiva.
cumprindo os objectivos para que fol criada.

Ponte de Lima ~~ 8



Semana Florestal e
Dia Mundial da Árvore

Aterro Sanitário do
Vale do lima e Baixo Cávado

ntrou em funcionamento no passado dia 22 de
de Dezembro, em Vila Fria, Viana do Castelo,
o Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo

Cávado.
Trata-se de uma estação para tratamento e

armazenamento de lixo proveniente dos concelhos do
Vale do Lima e Baixo Cávado (Barcelos e Esposendel.
Este equipamento funcionará durante um período de
onze anos, findo os quais será desactivada.
Houve um investimento superior a três milhões de

contos, dos quais ocerca de 49%, são suportados
pelos municípios e o restante pelo Estado Português.
Importa alertar que, paralelamente aos benefícios que

ocorrem para a saúde pública e ambiente, o depósito
de resíduos no aterro implica um dispêndio para o
município, de três escudos por quilo de lixo produzido
no nosso concelho. A este preço há ainda a
acrescentar encargos correspondentes à recolha o que
eleva actualmente para seis escudos o quilo de lixo
depositado. Em suma: implica para o município um
gasto diário de trezentos contos para fazer a recolha e
o seu tratamento .
Aos municípes pede-se para que seja feito um esforço

para reduzir a quantidade de lixo produzida por cada
um de nós.

Publicações
Sons da História
Numa iniciativa conjunta da Valima e da Câmara

Municipal de Ponte de Lima foi
editada uma colecção de postais
alusivos aos locais do concelho
onde decorreram, durante 1998
os concertos integrados no
projecto Sons da História.

Dia Mundial
do Livro

Integrado nas comemorações do Dia Mundial do
Livro, a Câmara Municipal procedeu à entrega de
material bibliográfico e equipamento de apoio às
novas bibliotecas escolares criadas no âmbito do
protocolo estabelecido entre a autarquia eo
Ministério da Educação. Esta iniciativa visa
incentivar o hábito da leitura e contemplou as
escolas de Piães(Igreja) Rebordões Souto, S.
Martinho da Gandra, Bertiandos, Moreira,Refoios
(S.Mamedel e Anais (Outrelo nº3)

Decorreu de 15 a 19 de Março a Semana Florestal
1999, que incluiu as comemorações do Dia Mundial
da Árvore.
Um vasto con

junto de inicia
tivas foram de
senvolvidas nas
escolas do con
celho, com o
objectivo de sen
sibilizar os alu-

nos do 1
2 CiCIO'[~~~~~~~~~~~~=5

jardins de in- I
fância e escolas
básicas mistas.
Do conjunto de

actividades
desenvolvidas
destacam-se: um
concurso e ex
posição de tra
balhos no Centro
de Arte e Cultura;
a plantação de
uma árvore em todas as escolas do concelho; pro
jecção e exploração de vídeos sobre o problema do
ambiente e acções práticas de reciclagem de papel.

9 Ponte de Lima ~~



Inauguração do
Pavilhão da Escola C+S
de Freixo

Secretário de Estado da Administração
Educativa, Guilherme d' Oliveira
Martins procedeu no passado dia 5 de

Março à inauguração oficial do Pavilhão
Gimnodesporttvo da Escola C+S de Freixo.
Nesta cerimónia, além deste membro do

governo estiveram presentes o Presidente da
Câmara Municipal de Ponte de Lima e
respectivo vereador do pelouro, Director
Regional da Educação do Norte, Director do
CAE de Viana do Castelo, professores e alunos
deste estabelecimento de ensino.
Nas diversas intervenções efectuadas foi

salientada a importância deste novo
equipamento no contextÇ> da formação dos jo-
vens e do seu aproveitamento em beneficio da
comunidade.

Os limianos continuam a saber preservar e

manter vivas as mais ricas tradições das suas

gentes.
Exemplo
disso é o
tradicional
Cantar
das Janei
ras e dos
Reis, que
p e I a s
nossas al
deias, no
mês de Ja
neiro, o
povo canta.
Este ano, mais uma vez, alguns desses

grupos ligados à ASSOCiação de Folclore de
Ponte de Limai Alto Minho vieram até aos
Paços do Concelho cantar os Reis. Na
escadaria junto ao edifício municipal, perante
a presença de muito público, entoaram alguns
dos temas mais significativos do seu
cancioneiro .

Ponte de Lima ~~

Inaugurado o Centro
Paroquial e Social da Vila de
Ponte de Uma

Numa certm6nta presidida pelo mInistro do Trabalho e da
Solidariedade. FeITO Rodrigues foi inaugurado o Centro
Paroquial e Social de Ponte de Ltma. Trata-se de uma
tmportante estrutura de apoio às crianças. juventude e
mais idosos de que muito carecia a sede do concelho.
Além do ministro estiveram presentes: Governador Civil; o

presidente da Câmara em exerciclo; presidente da Centro
Regional de Segurança Social; Bispo da Diocese e o
pároco. presidente do centro padre Dr. José de Sousa.

25 anos

(dJ(ô) 25 (dJ® AlbJ~~~

As comemorações do vigésimo quinto aniversário do 25

de Abril, realizadas pela Câmara Municipal, tiveram

início no dia 24 de Abril com uma exposição evocativa da

data na biblioteca municipal e que esteve patente ao

público até ao dia 9 de Maio.

Na noite de 24 para 25 foi efectuada, na ponte medieval,

uma sessão de fogo de artifício

As actividades prosseguiram na manhã de 25 de Abril

com o hastear da bandeira nos Paços do Concelho. Seguiu

-se uma sessão solene no Teatro Diogo Bernardes onde

intervieram, acerca do significado da data, o presidente

da Câmara em exercício; presidente da Assembleia

Municipal; representante dos presidentes de junta e ainda

os representantes de todos os partidos políticos, com

assento na Assembleia Municipal.

la



ASSIM...SIMI...
Parabéns

••antes.
A decisão do Município em apresentar a candidatura do Centro Histórico de Ponte de Lima à classificação

de Património Mundial através da UNESCO

começou a dar os seus frutos.

Com efeito o Conselho de Administração da

EDP foi sensível aos objectivos dessa

classificação e acolheu favoravelmente a

solicitação da Camara Municipal para que

fossem retirados todos os postes e linhas de

alta tensão do casco histórico.

Ao fim de tantos anos de protestos, que

fizeram correr tanta tinta em vários órgãos de comunicação social locais e nacionais tal facto não pode

deixar de constituir um forte motivo de satisfação e consequentemente louvar a atitude positiva da EDP.

Este exemplo deverá constituir um estímulo para que o desenvolvimento e o avanço das novas tecnologias

não se façam sobre o sacrifcio do Património e da própria paisagem natural num dos espaços mais ricos e

atraentes do Planeta.

e depois. • •
Só por este gesto já valeu a pena a ambição

de ser Património Mundial. Para garantir esse

sonho vamos precisar de muito mais e de

todos - EDP, TELECOM, moradores,

proprietários e de todos os amigos de Ponte

de Lima.

11 Ponte de Lima~~



obras

Concluído o novo

Centro Coordenador de Transportes

~ das Pereiras
Colocação de lagedo de granito na zona

circundante da Capela das Pereiras

Ponte de Lima ~~

Centro Coordenador
de~

Encontra-se já concluído o novo
Centro Coordenador de Transpor
tes de Ponte de Lima que, muito
brevemente, será inaugurado.
Trata-se da maior centro coor
denador de transportes do Minho,
com 38 cais para autocarros de
passageiros.
O custo total da obra foi de 380

mil contos e inclui escritórios
para os operadores de transportes,
bar e quiosque de apoio.

Novo quartel da G.N.R.

12



==============obr as 
Em Arcozelo 

1. Concepção 

O arranjo paisagístico proposto assenta no conceito defendido no Plano de Valorização das Margens do Rio 

Lima, que determina a recuperação das estruturas rurais existentes, e preconiza a sua utilização para o 

recreio das populações. 

Será realizada a manutenção das ramadas existentes e a sua recuperação, constituindo-se estas, como as 

estruturas fundamentais de organização dos espaços. 

O Programa baseou-se na criação de um conjunto de Jardins Temáticos, onde através da arte dos jardins 

se procura sensibilizar a população para a importância do passado e para as noções rudimentares de 

evolução histórica. 

Teremos assim um primeiro conjunto de Jardins encaixados na compartimentação das ramadas , onde se 

descreve como seriam os Jardins Romanos, quais os seus elementos principais, com os pavimentos em 

calçada reproduzindo temas dessa época, o Jardim de Água tal como na Casa dos Repuxos em Conímbriga, as 

pérgulas e a necessidade de ensombramento, a cultura da vinha, etc .. 

Este Jardim será enquadrado com as espécies vegetais que os Romanos usavam e que vão dos citrinos até às 

plantas ornamentais. 

Ao lado do Jardim Romano surge o Jardim da Renascença, com a utilização do efeito de perspectiva 

focalizada numa cascata com uma treliça por trás. Este Jardim possuirá um segundo espaço centrado num 

labirinto. 

Finalmente surge o Jardim Barroco, para o qual foi escolhido o tema do roseiral, dado ser uma das flores e 

dos conceitos muito utilizados nesta época. 

A este núcleo dos Jardins Históricos, segue-se uma Zona Central de carácter mais lúdico, onde se propõe a 

existência de uma zona infantil, e de grandes áreas relvadas de utilização polivalente. 

A estufa e o espaço do Horto Botânico constituem-se como espaços simultaneamente de recreio e 

pedagógicos, pretendendo-se na estufa criar e identificar um conjunto de plantas, chamadas de interior, que 

hoje em dia estão muito divulgadas, mas que a maior parte das pessoas desconhece as origens e os nomes. 

Para além deste programa de equipamentos, foram reservadas duas áreas complementares, uma que será o 

espaço exterior do futuro Museu Rural, e outra que serão os Viveiros Municipais, que simultaneamente 

darão apoio à manutenção deste Jardim. 

2. Soluções Técnicas e Materiais 

A construção deste Jardim será relativamente simples uma vez que não se prevêem grandes alterações 

topográficas, e os solos existentes são muito bons pelo que serão decapados previamente nas áreas a 

pavimentar por forma a virem a ser aproveitados nas restantes zonas. 

Preve-se a instalação de um sistema de rega por aspersão, bem como a drenagem pluvial dos caminhos e a 

iluminação discreta mas eficaz para uma utilização nocturna. O facto de o Jardim ser murado permitirá 

certamente diminuir os problemas tradicionais de vandalismo e facilitará a vigilância. 

Dos materiais utilizados a nível de pavimentos, destacamos o saibro nos caminhos das ramadas com 

valetas laterais em cubos de granito, o mosaico de calçada em volta do Jardim Romano e finalmente as 

calçadas de cubos pequenos de granito nos caminhos secundários, jogando-se com as três cores do granito da 

região, o cinzento, o rosa e o amarelo. 

13 Ponte de Lima ~ ~ 
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obras nas freguesias

Novos Polidespor ivos
Dotar o concelho de equipamentos que permitam uma ocupação sadia

dos tempos livres e proporcionem a prática desportiva pela população do
concelho é uma mais valia, para a qualidade de vida de todos os limianos.
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Novos Jardins de Infância
......-------,.--~_:___:_:_:__-'::_11._---____. Prossegue, por todo o concelho, a

construção de novos jardins de
infãncia. Registamos, também, a
entrada em funcionamento de
outros. Éa rede do ensino pré 

escolar a crescer rumo à
cobertura total do concelho.

17 Ponte de Lima~~



obras
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o social '"em acçao

Fornelos (em construção)

l

Beiral (em funcionamento)

Calheiros (em construção)

Vila (em funcionamento)

E
stão a ser construídos no
concelho centros sociais

para apoio a idosos e
jovens das diversas freguesias.

Trata-se de uma louvável
iniciativa dos párocos dessas

freguesias e das respectivas
comissões de fábrica, a quem

coube o avanço com as '-------..,..-----..........
respectivas candidaturas, junto

do Ministério da Solidariedade e
Segurança Social a entidade que

apoia estas acções
É também no contexto de apoio

aos idosos e à ocupação dos
tempos livres dos jovens, que a
Câmara Municipal de Ponte de

Lima disponibiliza em vários
domínios, nomeadamente

disponibilizando meios
logísticos e financeiros devendo
no futuro este tipo de apoio ser

ampliado.r ~_ .~ -....:: "'._

Correlhã(em funcionamento)

Fontão (em construção)
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Estrggos. vlg,~ gcesso
Nova ponte sobre o rio lima em

Sandra ou Santa Cruz
A COA8tNçiO' de uma nova P.:mte sob:re o lUo

.._~q,w; liga M Freguesias lIe $qta Cntz ou S.

Mllnl~lto 4- O*ndr, .f. 'te,g\lesia, de Joldal!; 40
&nee1ho 4el" ,Areos de" Valdevez, tem COllstltuído
um dos bl;íjeeUvó$ 40 'MúnleípiQ de Pollte de~
d~ lttt longos *,",0$.

,ti e()JtCJle~o4e;ite obJ~tivo~Çà agora a
tomar~otma com a dee_ié) toJílatla ao txnblUt da
V~ pat:ll que e$te projecto se,W. de imediato
'elaborado 'Com vjsta .. e)(,ecução da obra no
PfóSiUlo g.lutro"CoOlunitárlo 4e-Apo!o. O assunto
toi tli$ctttldo «lm O Stlnllot Seu,Jtátio de Estado
.'" Obtas P\lbllcf-$ '1la Nmdão reaUlulda com
aquele~Jinltto40 Govetno '40 dia 25 de Fevetetro.

Com vistá .<1 gtt.nlJo de t~po e oportualdade
fiaançeha defta impo:rtante obra, OS Muaiciptos
do 41toJ.ilna ~ Ponte de Uma. Ponte da Barca e
A'teos de"'Vald.eVez vâQ a'VaUÇat com a e1àboraçio
elO l)t'tijec,o em eustos r.~attldo$ pelos 3

oS e com O' acompanhannmto teemcó

a Autónosna de Es'ttada', A nova ponte
.~ oDJe8iVOS estratégicos dC1 Vale do Lima.
nomeadàmeme a llgaÇão da ~N 203 (Ponte de
Lima ~ ffit~te da a.r()a} ao futuro eixo
tnuveuaJ do reaa na fJ;'W'gem direita do lUo
J,(IUl' pu. alétn 4e p$'Uli.tl,r o ('cU aces$O ao
â~uro 'Pólo ttutuatrial ela Gf!snietra., e à ~ta9jo

'(li!. '1't'U$fíitrêacià do. ae$i<lUO$ S61idos Um-noS
a c(uurtnU.. na ma,rCeUl direita entre as
hegll~$'j.'ll.$ de adoto$ e 4e faduiro.
eoutitWlíclo aS$1•.utn l.portute tactor 4e
co.são ti agt6,a~ilo dos lnterenes das
!>oputa9hs dO$ U6s çonc.u.os.

bt fut'U.fQs e$tudo$ e ptojeetosf 4e acordo com
M e_actillriStLoas teológicas das matgens do tio
e da~...\'âo 8,0. nfVO$ aoo$$O$ ao 1<::28. irio
a,O:tenlitau a lo~aU.ação exacta desta tá:OVa
~olíte.

Novo Pavilhão Gimnodesporfivo paro ºEsçola EB 2.t 3 de AntóniQ Feiió
i ~

No seguImento d~ Ví$itlit ao nosso ooncelho,no passado dia 5 de Março. do Secretário de Estado da Educação,
Gutlherme Dl Oltveira Martins, foi a<leit:e por este membro do governo a proposta da autarquia para a
construçíj.() do PaV:Uhão Gimnodespórttvo da E$colaE,J:3.2,$ de AntÔnio li'etj6,
Trata-se de um equipa'l'Q<mtQ há muito dese pela comunidade ~colar e que irá propoI'étonar uma melhoria
Signtficativa em matéria de educação- íísJCà 1): j?ata 0$ atuno~d6íSte estãbelecunento de ensino.
A obra será lan~dae constnúda pela Ç;âmal'a Mumtipal de Ponte de Lima prevendo~se para mujto breve a
aSSinatura de um protocolo de cooperação finanCeIra entre a edilldade e o go'VemQ . estando neste momento a
ser detlntdo o pro~to de implantação do pavilhão no re<li:r1to escolar.
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outras informações

Por lapso técnico de paginação, no último número deste boletim municipal foram
suprimidos o nome do EngQ Manuel Trigueiro da Rocha. na composição do executivo
municipal, bem como a votação do Partido Socialista para a Câmara Municipal. Do
facto apresentamos as nossas desculpas.
Para total reparação do sucedido aqui voltamos a publicar, na íntegra, os quadros
completos do número de votos totais para a Câmara Municipal, os obtidos por cada
lista, assim como a composição do executivo municipal.

Câmara Municipal
Número total de votos obtidos por cada lista

Partido Popular CDS/PP 17 376
Partido Social Democrata PPD/PSD 6 765
Coligaçao Democrática Unitária PCP/PEV 497
Partido Socialista PS 2 748

Número total de eleitores inscritos
Número de votantes
Número de votos em branco
Número de votos nulos

38 247
28 313

433
494

Composição do executivo municipal
1. José Daniel Rosas Campelo da Rocha. (CDS/PP) Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima
Vereadores

2. Abel Lima Baptista (CDS/PP)
3. Francisco Maia de Abreu de Lima .. (PPD/PSD)
4. Manuel Afonso Monteiro da Costa (CDS/PP)
5. Gaspar Correia Martins (CDS/PP)
6. Rodrigo Carlos da Silva Melo (CDS/PP)
7. Manuel Trigueiro da Rocha (PPD/PSD)

~

ANTONIO MENESES Autarca e Amigo
A morte repentina no passado dia 11 de Maio do Senhor António Meneses,
Presidente da Junta de Freguesia da Gemieira e representante de todos os
Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho no Congresso da
Associação Nacional de Municípios Portugueses e Assembleia Distrital,
representou um grande choque e uma onda de tristeza.

A actividade do Senhor Meneses enquanto Autarca e Limiano, foi sempre
do mais elevado empenho e de um entusiasmo ímpar.

Além da total dedicação ao desenvolvimento da Gemieira e do Concelho de
Ponte de Lima o António Meneses cultivou uma profunda amizade e o
maior respeito entre os seus colegas e amigos e sobretudo entre os
Membros da Câmara e Assembleia Municipais que na sua acção sempre
viram um exemplo de serviço público e de luta por um futuro mais justo e
mais próspero para todos os cidadãos.

A partida do António Meneses constitui uma perda para o Concelho. Tentaremos prestar-lhe o justo
tributo de gratidão e merecida homenagem continuando a sua obra para bem da Gemieira e de Ponte de
Lima.
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instituições e colectividades

Centro Social e Paroquial
de S. Martinho da Gandra

o centro Social e Paro

quial de S. Martinho da

Gandra começou a fun

cionar em Abril de 1991.

Fruto da vontade da comissão

de fábrica, de outras pessoas

envolvidas na actividade paro

quial e do pároco da freguesia

surgiu como uma necessidade

para melhoria da qualidade de

vida e formação dos habitantes

da aldeia, principalmente

idosos e jovens

Nos primeiros meses da sua

existência era apenas centro

de dia para a terceira idade.

Passados tempos houve

necessidade de ajudar

aqueles que não podiam saír

de casa e passou também a

haver assistência domiciliária.

Actualmente, estas duas

valências voltadas para a

terceira idade, abrangem trinta

utentes em regime de apoio

domiciliário e trinta e cinco

utilizadores do centro de dia.

Encontra-se já em fase rmal de

aprovação, um projecto para a

construção de um Lar do Idoso,

com a capacidade para cerca de

vinte camas . A sua construção

ficará anexa à actual sede e

envolverá uma verba de cerca

Ponte de Lima ~~

de 60 mil contos com

participada em 70% pelo

Ministério do Emprego e

Solidariedade Social, através do

Centro Regional de Segurança

Social.

Uma das actividades voltadas

para a juventude e que mais

envolve e anima esta faixa

etária é, sem dúvida, a Escola

de Música. Cerca de sessenta

jovens, vinte dos quais ainda

crianças, frequentam as aulas

22

que decorrem quatro vezes por

semana, à noite. Aí aprendem a

iniciação à música, canto coral

(solfejo) e aprendizagem (ins

trumental). É a formação de

novos valores musicais, numa

terra em que a a paixão pela

música sempre foi apanágio de

muitos dos seus filhos. Esta

escola funciona desde meados

de 1994. A quase totalidade

destes jovens integram a Banda

de Música de S. Martinho da

Gandra, que há três anos

reapareceu, repondo justiça

ao seu longo historiai que

nos remete ao século pas

sado, mais pro- priamente ao

ano de 1836, data da sua

fundação. Actualmente a

banda efectua as suas

actuações com um número de

elementos não inferior a

cinquenta músicos.

Além da música os jovens en

contram no Centro Paroquial e

Social de S. Martinho da

Gandra um espaço de di

namismo, de solidariedade, de

encontro e cultura. Ao run de

semana, além da cataquese,

equipas de animação pro

movem diversas actividades

culturais.



aqui têm lugar, as instalações
do centro são também o
espaço aberto a outros sec
tores da comunidade que aqui
organizam diversas mani
festações de interesse para a
freguesia. Cremos que o
exemplo do Centro Paroquial
e Social de S. Martinho da
Gandra fará despertar von
tades noutras gentes e con
duzirá ao envolvimento de
comunidades em projectos
de interesse social.

Fundada há cento e

sessenta e três anos a Banda de

Música de S.

Martinho da Gandra

interrompeu a sua

actividade com o

desaparecimento das

Casas do Povo. Um

riquíssimo património

musical estava a correr sérios

riscos de se perder , mas

felizmente

que graças ao dinamismo da

direcção do centro social e

paroquial está a ser feito

e catalogado o

levantamento do espólio deste

grupo por jovens

da freguesia. Entre

muitas agradáveis

surpresas. assume

especial destaque um

vasto conjunto de

partituras de um dos

grandes mestres das

bandas de música

portuguesas e filho desta

terra: Miguel de Oliveira. Entre

várias peças

musicais deste músico

apareceu também uma

dedicada a ... José

Saramago o agora Nobel

da Literatura.

Também o escutismo tem
aqui um forte contributo na
ocupaçao dos tempos livres.

No Verão decorrem cursos de
formação juvenil vocacionados
para o campo da formação
pessoal.

Um aspecto que importa
salientar e enaltecer é a
solidariedade evidenciada
pelos jovens para com os
idosos. Uma das acções de
senvolvidas nos seus tempos
livres é precisamente o acom-

panhamento daqueles r-------------......----w----,

que já estão na terceira
idade. Conversas, jogos
de cartas e outros pas
satempos são con
tributo valoroso para o
convívio entre gerações
e ajudar a ocupar o
tempo de forma mais
enriquecedora.

A sede do centro social
tem diversos espaços com
valências multifacetadas
dos quais destacamos a
salão de ensaios e espectá
culos, a sala de convívio,
uma cozinha a funcionar de
forma eficaz e irrepreen
sível, bem como um a
arejada sala de refeições
onde diariamente são
servidos mais de cin
quenta almoços.

Semanalmente é
publicado um bo
letim informativo
com as noticias da
paróquia e ainda
outras de carácter
geral que tenham interesse
para a comunidade.

Ultrapassando este vasto
conjunto de actividades que
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Como é do conhecimento público a
Associação de Municípios do Vale do Lima
VALIMA, decidiu elaborar alguns projectos
comuns de interesse para os quatro
concelhos que constituem a VALIMA. De
entre esses projectos o abastecimento de
água em Alta ao Vale do Lima e o "Sistema
Integrado de Drenagem e Tratamento de
Águas Residuais do Vale do Lima" são as
duas mais importantes acções que deverão
recolher do 3°Quadro Comunitário de ApOio
a comparticipação necessária para a sua
concretização física.

Contrariamente ao que havia sido
anunciado pelo Governo em Junho de 1996
o abastecimento de água ao Vale do Lima
não veio a recolher o apoio financeiro do
Fundo de Coesão no valor de 5 milhões de
contos, prevendo-se que esse apoio se
venha aefectivar no 3 ° Quadro de Apoio e
no sistema conjunto - AbasteCimento de
Agua e Esgotos.

No que respeita ao Concelho de Ponte de
Lima estão prontos a quase totalidade dos
projectos de execução, aguardando-se
apenas a luz verde do Fundo de Coesão ou
de outros Programas do Sector do Ambiente
para o lançamento dos respectivos
concursos de empreitada.
A gravura da página seguinte dá conta do

esquema geral do sistema de esgotos para a
orla ribeirinha do Rio Lima, o qual prevê a
construção de vários equipamentos ao
longo do Vale.
O projecto da nova ETAR de Ponte de Lima,
já concluído, prevê a sua localização na
margem esquerda da foz do Rio Trovela na
Freguesia da Correlhã.

saneamento
Sistema Integrado
de Drenagem
e Tratamento

,
de Aguas Residuais
do Vale do Lima

e
,
Agua

Rede de
abastecimento de
água ao concelho

domicílio. Entretanto vão
prosseguindo outras obras
ligadas a esta empreitada,
que como é do conhe
cimento geral abrangem a
captação e condução de
água, bem como trata
mento, armazenagem e
processos de bombagem.
Algumas destas obras encontram-se já na fase final da
sua execução.

E stão já concluídas
as obras de abas
tecimento de água a

Santa Cruz , Anais e
Queijada, na margem
esquerda do rio Lima e
Cepões na margem direita.
Trata-se de mais um
passo significativo dado no caminho da cobertura total
do concelho pela rede de abastecimento de água ao
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SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM E TRATAMENTO
DE ÁGUAS RESIDUAIS DO VALE DO LIMA

N

LEGEN04

• ETAII em funeionomento

• ETAII o .uboliw.. (em projeclo)

• ETAII o amplo.- (em projeclo)

• ETAII em projeeto

• Dl.t.mo d. d..lnfeCi80 (em projecto)

- Inton:eplor (e.ecutodo)

-Inle",eplor (em projecto)

• Sede de Concelho ~ Batraeem

___ Concelhal - Rede Hidrograflca O Sede de DIstrito

Manchas Populaclonats de ~Parque Peneda -
mats de 500 Habitantes 11b
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informações
, .

ao munlclpe

AVISO

Regulamentos Municipais

Consulta Pública
A Câmara Municipal aprovou os projectos de

regulamentos municipais de: Drenagem de Esgotos;
Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos; Venda
Ambulante; e o da Central de Camionagem.

Estes regulamentos vão estar sujeitos à consulta

pública nos termos da lei, para depois serem
submetidos à aprovação da Assembleia Municipal para
posteriormente entrem em vigor em todo o concelho.

O texto dos novos regulamentos estão disponíveis na

Câmara Municipal onde todos os munícipes poderão
consultar e, se entenderem, produzir todos os

comentários e sugestões quanto ao conteúdo dos
mesmos.

Entrou em funcionamento o sistema de

recolha selectiva de lixo o qual será

progressivamente alargado a todas as

freguesias do concelho.

A eficácia desta recolha só depende de

si. Tome nota de algumas informações,

que na página seguinte lhe

transmitimos. São conselhos úteis e

fundamentais para a natureza e para o

meio ambiente.
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VAMO~ R~CrCLAR: A NATUR~ZA r:rCA A GANJ-lAR! 
CÂMARA MUNICIPAL D~ PONT~ D~ LIMA 

~AB/AQUL .. 

... em POttugal!!ão Ptoduzido!! anualmente g,g4- milhõe!! de tonelada!! de LIXO'? ~ que e!!te valot vai aumentat pata 

cetca de 5 milhõe!! de tonelada!! na ptóxima década'? 

... todo o lixo Ptoduzido no Concelho é ttaMpottado pata o Atetto ~anitátio do Vale do lima e Baixo Cávado, que fica!!ituado na 

I=tegue!!ia de Vila I=tia, Concelho de Viana do Ca!!telo'? 

... a Autatquia paga cetca de gOO conto!! pOt dia pata tecolhet e ttatat todo o lixo Ptoduzido no Concelho'? 

M~ ... 

Como a Ptodução de lixo tende a aumentat, o atetto pode e!!gotat a !!ua capacidade ma i!! cedo! ~ utgente diminuit não !!ó a 

quantidade de lixo Ptoduzida pOt habitante ma!! também aquela que é depo!!itada em atetto. COMO'? 

~/MPL~! ADOPTANDO A POLÍTICA DO~ g R'!!: R~DUZIR, R~UTILlZAR e R~CICLAR. 

Reciclat é uma fOtma de valotizat o lixo que Ptoduzimo!!. Depoi!! de ~~PARADO e colocado num ~COPONTO, o "lixo" é utilizado 

como fonte de matétia ptima no fabtico de novo!! ptoduto!!. 

Um ecoponto é uma batetia de contentote!! pata a depo!!ição !!electiva de lixo. O!! contento te!! enconttam-!!e devidamente identificado!! 

pOt COte!!. A!! tegta!! pata uma boa utilização !!ão: 

• No AZUL coloque jotnai!!, tevi!!ta!!, papel de e!!ctita, folheto!!, cadetno!!, embalagen!! de cattão e outtO!! teúduo!! de cattão. Não 

deve depo!!itat papéi!! ou cattõe!! pla!!tificado!!, autocolante!!, ptata!! e qualquet te!!íduo!! de papel/cattão !!ujo. 

No depo!!ite !!aco!! de plá!!tico, embalagen!! de plá!!tico e embalageM de metal (lata!!). 

Não coloque embalagen!! contaminada!! com óleo!!, embalagen!! de iogutte, pacote!! de leite ou !!umo . 

• No V~RD~ depo!!ite toda!! a!! embalagen!! de vidto (garrafa!!, boiõe!!, fta!!co!!, etc.). Não coloque louça!!, e!!pelho!!, lâmpada!!, pitex 

e cti!!tai!!. 

~ó a!!!!im é po!!!!ível diminuit a quantidade de lixo a depo!!itat em aterro. Conttibuímo!! também pata a tedução do COMumo de água, 

de enetgia e do nível de poluição do at que te!!pitamo!!, na!! indú!!tria!! que utilizam e!!te "lixo" como matétia ptima. 
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