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~DITORIAL

A expressão da confiança claramente maioritária do povo de

Ponte de Lima, constitui para mim um estímulo para continuar o

trabalho e a dedicação que sempre atribuímos a causa do

desenvolvimento justo e equilibrado do nosso Concelho.

E
m Dezembro de 1997 confiaram-me os Limianos a

responsabilidade de em conjunto com uma equipa

competente conduzir os destinos do Concelho nos próximos

4 anos.

Como Presidente da Câmara, quero desenvolver todo o meu

trabalho em conjunto com todas as freguesias e todos os

cidadãos que fazem. parte da nossa comunidade,

independentemente das suas crenças políticas e de terem

apoiado ou não a minha candidatura. O nosso grande objectlvo

é aumentar o bem estar da população, reduzindo as assimetrias

no desenvolvimento e dar a todos a oportunidade que lhes

permita o desejado desenvolvimento económico e social.

A minha determinação, tal como a da equipa que me

acompanha na Câmara Municipal, é a de criar as condições de

trabalho que permitam atingir os resultados a que nos propusemos

e que obviamente constituíram a fundamentação da nossa

eleição.

Procurarei aproveitar todos os recursos disponíveis e por tal facto

gostaria de contar com as Vossas contribuições ao nível das ideias

e das propostas pora a obtenção de melhores resultados, Sempre

que estiver em causa a justiça das decisões do Executivo ou de

qualquer um dos seus Membros, gostaria de conhecer as razões

que assistem a todo e qualquer Munícipe e naturalmente

procurarei a resposta mais justa no quadro das competências e

das possibilidades de actuação da Autarquia,

Estou confiante no Futuro próspero de Ponte de Lima e gostaria de

me preocupar em aproveitar essa prosperidade para criar mais

justiça social e solidariedade para com os mais desprotegidos e

pora com os que foram menos bafejados pela sorte, ou vítimas

do infortúnio de uma vida que apesar de tudo não é fácil para a

grande maioria dos habitantes do Concelho.

urbanismo e

equipamentos

prémios para Ponte de

Lima

conheça os novos

eleitos

acontecimentos

16

4

Peço a todos os Limianos que me auxiliem nessa tarefa e nessa

determinação.

Um abraço amigo
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on ec • m n o
Ministro da Cultura inaugu

Cultura e restauro da Capela da,
11 Ponte de Lima é um testemunho do trabalho em que todos contribuem para a protecção do po

o ministro da Cu~ura ouvindo explicações acerca da

intervenção etectuada na Capela das Pereiras

Visita ao

Museu dos

Terceiros

agentes interes

sados no desen

volvimento cul

tural. no debate

de ideias que
tragam mais va

lias para contri

buirem para o fu

turo do conce
lho.

O Centro de

Arte e Cultura

possui espaços

para os artistas
......~-'-'''-- ...............---''_......... t ra d ic io na is e x-

porem os seus trabalhos. exercerem as suas actividades

e ensiná-Ias aos mais novos. procurando assim novos

valores no campo das artes e ofícios tradicionais. Um

auditório e um espaço destinado café/ restaurante ou
similar. fazem também parte deste equipamento. O

valor investido pelo município nas obras foi de cerca de

setenta e nove mil contos.

O ministro da Cultura foi recebido na Capela das

Pereiras. ao som do Coral Polifónico e do Grupo de

Metais da Academia de Artes de Ponte de Lima. Esta

antiga capela.

agora transfor

mada em espaço

polivalente

destinado à reali

zação de concer

tos e exposições.

foi recuperada ao

abrigo do Plano

Visitando as obras no Teatro Diogo Bernardes de Salvaguarda e
Reabilitação do

o ministro da

Cultura. Manuel

Maria Carrilho.
inaugurou no início

de Novembro o

Centro de Anima

ção Arte e Cultura

a funcionar nas ins

talações do antigo

Matadouro Muni

cipal e as obras de

recuperação da

Capela das Perei

ras. Além disso visi

tou as obras do
Teatro Diogo Ber

nardes e o Museu

dos Terceiros.

Por ocasião des

ta visita aquele

membro do gover

no inteirou-se e enalteceu o trabalho desenvolvido em

Ponte de Lima na área de preservação do património.

afirmando a dado passo do seu discurso que "Ponte de
Lima é um testemunho deste trabalho em que todos
contribuem para a protecção do património".

Na visita ao antigo edifício do matadouro municipal.

agora adaptado para equipamento de interesse

público. o ministro ouviu as explicações dadas pelo

presidente da Câmara acerca da intervenção efec

tuada e dos objectivos deste importante equipamento

que funcionará como espaço de animação arte e

cultura onde artistas e várias associações culturais

podem utilizar este centro para dinamização das suas

actividades. Outra das finalidades é também. criar um

clima de envolvência para novos artistas e outros

Assinado Protocolo de Comparticipação Financeira

o ministro da Cultura e presidente da Câmara assinaram um protocolo de comparticipação financeira no qual o

município se propõe comparticipar com 229 mil contos e o Ministério da Cultura com 200mil contos.

Ao abrigo deste acordo serão efectuadas obras de recuperação em espaços públicos situados em zona de

protecção de imóveis classificados nomeadamente na Rua Cardeal Saraiva. Largo das Pereiras. Caminho de Trás do

Muro. Largo da Freiria. Rua Manuel de Lima Bezerra. Rua das Neves e Rua da Fonte da Vila. Até 2001 prevê-se a reposição

do caminho do Calvário e o acesso do Largo da Lapa.
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Centro de Animação Arte e
Pereiras

nónioll
- palavras do ministro da Cultura

Centro Histórico, tendo o município adiantado as
verbas necessárias para o pagamento das obras.

Na sua visita, Manuel Maria Carrilho teve ocasião

de verificar as obras de restauro efectuadas e que •
incluiram limpeza e recuperação do interior do tem

plo, restauro

das imagens e
retábulos do in
terior da cape-

~----lla, repintes das

~r-""""'Jpinturas no gra

nito e i1umina

1ii;;;;,..::...c....J..=-_~_ção. A inter

No C.A.C.apreciando arte cerâmica na exposição de ve nç ã o e f e c - •
artes e ofícios tradicionais tua d a a b ra n- ••

geu também.

arranjos exteriores e condições de acesso à torre do :
sino [torre incompleta), que funcionará como ••miradouro de acesso condicionado, sobre a vila e •

área envolvente. :
O ministro da Cultura visitou ainda o Museu dos •

•Terceiros, onde se procedeu à assinatura da escritura •

de constituição da Associação dos Caminhos de :
Santiago e as obras do Teatro Diogo Bernardes que •

se encontram em fase de conclusão. :

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Pormenor do CACo ••

A
ministra da Saúde Maria de Belém Roseira
procedeu à inauguração oficial do novo Centro
de Saúde de Ponte de Lima. Já em

funcionamento desde meados do Verão, este novo
equipamento que orçou em mais de 300 mil contos, foi
considerado pela ministra como" um equipamento que
se pode apresentar em qualquer parte do mundo e um

exemplo a seguir noutras zonas do país".
O facto desta nova unidade de saúde estar junto ao

Hospital Conde de Bertiandos, que também está com
obras de ampliação, permitirá uma melhor acção dos
serviços de saúde. A utilização de equipamentos
comuns pelo corpo clínico destes dois equipamentos,
constitui também garantia para uma melhor eficiência

dos serviços de saúde.
Esta nóvel unidade de saúde é o concretizar de um

desejo e uma necessidade para o qual contribuiram
numa acção conjunta, a Câmara Municipal e o

Ministério da Saúde.
A necessidade do reforço do corpo clínico bem

como de outros recursos humanos e ainda o
alargamento do parque de estacionamento foram dois
pedidos efectuados à ministra e aos quais foi dada
resposta afirmativa.
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acontecimentos de 1998==== 
MINISTRO JOÃO CRAVINHO ASSINA PROTOCOLOS 

o ministro do Equipamento, Planeamento e 
Administração do Território , João Cravinho e o 
secretário de Estado da Administração Local e 
Ordenamento do Território, José Augusto Carvalho, 
deslocaram-se a Ponte de Lima no passado mês de 
Setembro, na ocasião das Feiras Novas , a fim de 
presidirem à assinatura de um contrato de 
financiamento no âmbito do programa "PROSIURB", 
acto que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Ponte de Lima . 

Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas 
Estes membros do governo voltaram a Ponte de LIma 

no dIa 11 de Dezembro para assInar com o munlc{plo 
um protocolo no 6mblto do PRAUD (Programa de Areas 
Urbanas Degradadas). Trata-se de uma compartIcIpação 
financeIra de cem mil contos para um InvestImento de 
quatrocentos mil contos. 

As acções a apoIar dIzem respeIto às obras de 
recuperação do Teatro Diogo Bernardes e vários 

edlf{clos munIcIpaIs. 
As acções apoiadas no referido contrato dizem 

respeito às intervenções no Campo do Arnado, 
conforme o Plano de Valorização das Margens e à 
conclusão de acções de recuperação do Centro 
Histórico de acordo com Plano de Salvaguarda e 

Reabilitação do Centro Histórico . 
Depois da sessão da assinatura o ministro João 

Cravinho, aproveitou o facto do concelho estar em 
festa, para percorrer a pé o local da romaria e a 
convite do Presidente da Câmara assistir na tribuna de 
honra ao desfile do cortejo medieval 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Com a inauguração do 
último troço da A3 

Espanha ainda mais 
perto de Ponte de 
Lima 

Depois de inaugurados os troços 

Braga -Anais, Anais-Ponte de Lima 

em Julho e Agosto do ano passado, 

foi aberta ao trânsito em 20 de 

Maio deste ano, a ligação entre 

Ponte de Lima e Valença . 

São cerca de trinta quilómetros 

de via, muitos deles em viaduto, o 

que elevou custos e dificuldades de 

construção e que permitem 

encurtar distâncias entre o nosso 

concelho e Espanha . 

No acto da inauguração esti

veram presentes o Primeiro-Ministro 

de Portugal, António Guterres e o 

seu homólogo espanhol , Jose Maria 

Ponte de Lima !mIeanv /JUln.icijxd 

Aznar, o presidente do Governo da 

Galiza , Fraga Iribarne, além do 

ministro do Equipamento e Admi

nistração do Território , João Cra

vinho, ministro das Comuni - cações 

de Espanha e diversas entidades 

dos dois países ligadas às 

comunicações terrestres, adminis 

tração regional e local. 

A comitiva portuguesa foi 

recebida no nó de Ponte de Lima 

6 

pelo pres idente da Câ m ara , que 

estava acompanhado dos pre 

sidentes das outras câmaras do va le 

do Lima . Após a sessão de boas

vindas os autarcas integraram-se na 

comitiva governamental , dirigindo

se a Valença onde os che fes de 

governo dos dois pa íses pro 

cederam à inauguração da pri 

meira ligação por auto -estrada 

entre Portugal e Espanha . 



=================================
Para se inteirar de projecto de Informática

MINISTRO MARIANO GAGO ESTEVE EM PONTE DE LIMA

•

Em Ponte de lima

Ministra do Ambiente promete
rever a Lei da Reserva Ecológica
Nacional

A ministra do Ambiente, Elisa Ferreira,
prometeu rever a Lei da Reserva Ecológica
Nacional, por ocasião de uma visita que fez
ao nosso concelho. Esta promessa foi
efectuada durante a sua intervenção na
Mesa dos Quatro Abades, tradicional reunião
anual das freguesias de Cepões, Calheiros,
Bárrio e Vilar do Monte e onde são
apresentadas as aspirações de cada uma
destas freguesias pelos seus autarcas.
A promessa de Elisa Ferreira surgiu também

na sequência da intervenção do presidente
da Câmara que se referiu às contradições de
uma lei que inibe o desenvolvimento do
mundo rural.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de escolas e ainda à INTERNET. Um conjunto de
impressões foram trocadas sobre a matéria,
nomeadamente reacções quanto utilização de material
computadorizado, tendo o titular do cargo da
Ciência e Tecnologia manifestado satisfação pelo
interesse e frequência de utilizadores do
equipamento.

É de referir que no âmbito do programa < <O Vale
do Lima e a sociedade de informação> > além do
material informático já instalado e daqueie a instalar
prevê-se ainda o desenvolvimento de um conjunto de
acções ligadas aos campos da: educação;formação;
cultura; desenvolvimento económico;administração

pública; saúde e accão social.
• ••••••••••••• i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano

Gago, esteve em visita de trabalho em Ponte de Lima,
a fim de contactar com o desenvolvimento do projecto
da Associação de Municípios do Vale do Lima [VALIMA),
denominado" O Vale do Lima e a sociedade de

informação ". Trata-se de um projecto que prevê o
envolvimento de diversas instituições do Vale do Lima,
nomeadamente as escolas e municípios.

Nesta sua deslocação ao nosso concelho, Mariano
Gago esteve na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima,

onde se inteirou sobre a utilização de equipamento
computadorizado fornecido pelo seu ministério o qual

se encontra ligado à rede de instituições cientifícas e

7 Ponte de Lima 60IetinvnztUlicijxzi



Honra para Ponte de Lima
PRIMEIRA BANDEIRA AZUL PARA UMA PRAIA FLUVIAL

PORTUGUESA

A vila de Ponte de Lima está novamente de
parabéns. Mais um reconhecimento de tudo
quanto tem sido feito no concelho em termos
de preservação do ambiente e natureza. ao
vencer pela segunda vez o < < Concurso
Nacional de Vilas e Cidades Mais Floridas> >.

Este concurso teve a sua primeira edição
em 1994 sendo patrocinado pela União
Europeia e é já a segunda vez que Ponte de
Lima recebeu o galardão de vila mais florida
de Portugal. Desta vez devido a normas de
concurso. não foi permitido à nossa vila
representar Portugal. cabendo a Figueiró dos
Vinhos. classificada em segundo lugar assumir
esse desempenho.

Nova honra para os IImlanos...

Ponte de Uma volta a vencer concurso

das vilas e cidades mais floridas

Portugal conseguiu, pela primeira vez, ter o seu nome ,----------:
escrito no restrito grupo de nove países da Europa que
conseguiram hastear a bandeira azul em praias fluviais,
cumprindo os rigorosos critérios de natureza e sensibilização
ambiental, segurança, informação do público determinados
pela Comunidade Europeia.

Esta honra foi conseguida graças à candidatura da Praia
Fluvial do Arnado, em Arcozelo, enquadrada na intervenção
do Plano de Valorização das Margens.

A cerimónia do recebimento do galardão contou com a
presença do secretário de Estado Adjunto da Ministra do

Ambiente. Ricardo de Magalhães. e com o vice presidente -
da Associação Bandeira Azul, Luís Morbey, que na presença

do presidente da Câmara de Ponte de Lima e outras
entidades procederam ao içar da bandeira. Na sua
intervenção aquele membro do governo, enalteceu o
desempenho do município em matéria de ambiente. salientado o esforço na melhoria
do ambiente e da segurança e informação do público. recordando que esta praia está
inserida num projecto mais vasto da Câmara Municipal de Ponte de Lima de
requalificação urbana e ambiental e o qual tem merecido apoio do Ministério do
Ambiente.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara disse que o mérito da atribuição da
bandeira < < ... não cabia apenas ao município, mas antes às gentes que se dedicam de
verdade à criação de melhor ambiente... > >. Depois procedeu-se à inauguração de
um barco do Clube da Floresta da Escola E.B. 2 e 3 de António Feijó tendo-se efectuado

no mesmo barco um passeio fluvial até ao Centro Naútico de Ponte de Lima.

*Cen
Slue
o. Espl
b.Ovo
c. Leir;
d. Pen;
e. Loul

46 o 86

44045

Praia do Amado

Ponte de Lim~h

'08 ~~

*:=9=0=2='======'*
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José Hermano Saraiva. > >

Horizontes da memória

José Hermano Saraiva apresentou
programa sobre Ponte de Lima na

televisão

Comissório João de Deus Pinheiro visitou
Ponte de Lima

Ponte de Lima, a sua monumentalidade e a cantaria limiana,

foram tema de um programa da série Horizontes de Memória
da autoria do Prof. José Hermano Saraiva, que a RTP exibiu em
Agosto.
Depois de ter percorrido vários locais no concelho, onde

recolheu elementos de interesse para a realização do programa,

aquele historiador manifestou o seu apreço por tudo o que tem
sido feito no campo do património cultural no concelho.

o comissário português junto da União Europeia, João de Deus
Pinheiro, visitou a Escola Superior Agrária em Refoios. Na
presença do presidente da Câmara Municipal de Ponte de

9

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
: .....---M-E-N-SA-G-EM-D-O-PR-O-F-.-J-O-S'7"É-H-ER-M-A-N-O-S-A-RA-'-VA-E-SC-R-n-A-N-O----.

: LIVRO DE HONRA DE PONTE DE LIMA
: O Prat. José Hermano Saraiva não deixou de testemunhar por
•
: escrito aquilo que sentiu na sua estada entre nós. Exemplo
• elucidativo são as palavras escritas pela sua pena no Livro de Honra

de Ponte de Lima e que aqui as transcrevemos:
< < Não é temerário augurar a Ponte de Lima, terra

de Paços, pontes e montes, um brilhante futuro
turístico. Basta aspirar o ar que aqui se respira para
sentir que o caminho do Futuro está aqui com os
portais abertos de par em par. Que assim seja são os
votos do

••••••••••·••••
: Lima, Daniel Campelo, do presidente do Instituto Politécnico de
•
: Viana do Castelo e do presidente do Conselho Directivo da
: Escola Superior Agrária, Miguel Brito, o comissário percorreu as
: instalações daquele estabelecimento de ensino, onde teve
: ocasião de verificar todo o trabalho que tem sido desenvolvido
: em termos pedagógicos e noutras áreas ligadas ao ensino
: superior de agricultura.

: João de Deus Pinheiro teve ocasião ainda para trocar
•
: impressões sobre o funcionamento da escola e de se inteirar de
: projectos futuros.

••••
:_n==:::==;~~...~~~;i
•

A Secretária de Estado do Desen

volvimento Regional, Maria José

Constâncio, acompanhada pela

Directora Geral do Desenvolvimento

Regional e por um representante da

Secretaria de Estado das obras

Públicas, estiveram em visita de

trabalho ao concelho em Abril.

Durante o encontro mantido com

o presidente da edilidade, aquele

membro do governo inteirou-se do

conjunto de obras consideradas

prioritárias para o desenvolvimento

do concelho. Estas intervenções

serão incluídas no Plano de Desen

volvimento Integrado e financiadas

pelos Fundos Estruturais da União

Europeia (novo Quadro Comunitário

de Apoio

da União

Europeiaj.

Secretária de
Estado do

Desenvolvimento
Regional

no nosso concelho



out.ros even o
•......................................................................... .
: Municípios com Centro Histórico ~

reuniram em Ponte de Lima .
No passado mês de Junho a Associação Portuguesa de •

Municípios com Centro Histórico, reuniu no Salão Nobre dos :
Paços do Concelho de Ponte de Lima.

Entre diversos assuntos tratados destacaram-se, os
relacionados com a publicação da revista e protecção civil. :
Também o facto de não haver qualquer tipo de consulta à :
associação, na matéria a incluir na futura Lei de Bases do :

Património Cultural, foi motivo de análise por parte de todos :
os membros presentes. ..•••.•..•.•..........•........................................•....•.....•

1a Feira de Artesanato de Ponte de Lima

Decorreu durante o mês

de Agosto na Avenida dos

Plátanos, a Primeira Feira

de Artesanato. Uma inicia

tiva que teve como objec

tivo contribuir para divul

gar e promover valores e

outras tradições ligadas

aos oflcíos e arte popular.

Nesta feira mostra estiveram presentes cerca de trinta

artesãos do concelho representando sectores ligados ao

trabalho do granito, cestaria, bordados, escultura em madeira,

tamancaria, trabalhos em flores secas e gastronomia. Este

certame foi dinamizado pelo Projecto Solis de Ponte de Lima.

Feira do Livro de Ponte de Lima

A edição deste ano da Feira do Livro de Ponte de Lima,

que decorreu entre o dia 28 de Agosto e 6 de Setembro,

constituiu mais um significativo ponto de divulgação da

cultura local.

Montada ao longo da avenida marginal e contando com

a presença de quatro dezenas de editoras, um vasto

conjunto de iniciativas musicais e de animação cultural

como teatro, folclore, bandas de música, conjuntos de

música ligeira deram animação no espaço da exposição.

Uma série de iniciativas como uma exposição

subordinada ao tema "Dez anos de literatura juvenil em

Portugal" também fizeram parte dum programa em que os

jovens eram os destinatários da organização no sentido de

os sensibilizar para a leitura.

Esta iniciativa procurou envolver os agentes locais da

cultura. Uma homenagem, através da leitura de poesia, aos

poetas limianos que desde o séc.XV até aos nossos dias se

distinguiram na literatura foi também um dos momentos de

interesse da programação desta feira do livro.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

PARTICIPOU NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 

BTL/98

Na sequência da política de divulgação e promoção
dos valores turísticos e culturais de Ponte de Lima, mais
uma vez a Câmara Municipal se fez representar na maior
manifestação do sector turístico que se realiza em Portugal
- a Bolsa de Turismo de Lisboa, vulgo BTlo que se reaiizou
na Feira Industrial de Lisboa de 21 a 25 de Janeiro de
1998.

O stand da Autarquia representava uma "tasquinhaH

regional e serviu de base para apresentar alguns dos
produtos locais.

Esta iniciativa, como vem sendo hábito, contou com a
colaboração da Escola Profissional Agrícola de Ponte de
Lima,através de um grupo de alunos finaiistas daquela
escola que participou nos trabalhos de montagem,
decoração e ainda dinamizou o stand no período em que
o evento decorreu.

Pretende, desta forma, a Câmara Municipal envolver as
forças vivas de Ponte de Lima neste tipo de acções e
proporcionar aos nossos estudantes novas formas de
encarar o mundo do trabalho, inserindo-os na realidade
laboral do sector turístico...........................................................

Escolas do concelho acolhem o
proJecto Rede de Bibliotecas Escolares

São já doze as escolas do concelho que acolhem
a título experimental o projecto Rede de Bibliotecas
Escolares.

Ao aderir a este projecto o município procurou ir
ao encontro da ideia base desta iniciativa, que é criar
bibliotecas de livre acesso, informatizadas e dotadas
de audiovisuais, onde os alunos possam fazer as
primeiras pesquisas, ficando a Biblioteca Municipal
como espaço privilegiado para investigação mais
aprofundada e outros actos públicos.

Este projecto insere-se numa Iniciativa conjunta
dos ministérios da Educação e Cultura que
celebraram um protocolo com a Câmara Municipal
de Ponte de Lima. As escolas abrangidas na primeira
fase foram:E.B. 2, 3 de António Feijó, Escola
Secundária de Ponte de Lima, C+S de Arcozelo, C+S
de Freixo e Escola do 1a Ciclo da Vila.

A segunda fase(1998) abrangeu também as
escolas de: Rebordões Souto, Vitorino de Piães
(Igreja), Bertiandos (Cárcua), Refoios (S.Mamede),
S.Martinho da Gandra, Moreira e Anais.
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: Cria'1çaS dão-nos conselhos sobre hábitos ecológ' o
•: Um grupo de crianças enviou-nos um conjunto de hábitos ecológicos
• cujo conteúdo foi definido na sua escola e por acharmos matéria de

interesse para todos os municípes, aqui procedemos à sua reprodução.

ALGUNS HABITaS ECOLÓGICOS

Ponte de Lima óuIet:invnuuzi.ciIwi11

Coloque esta lista num sítio bem visível da sua casa, na entrada do seu prédio ou no seu
local de trabalho.

Divulgue - a como puder e ... dê o exemplo
Hó gestos simples que poder fazer ao longo do dia e que se reflectlrão positivamente na
sua qualidade de vida e também ...na sua bolsa I

-não abra as torneiras no máximo

Poupe ógua

- não deixe a torneira aberta enquanto lava os dentes, a louça ou faz a barba (ao fim do
mês verificará como as pequenas mudanças de atitude foram compensadoras),

-use lâmpadas de baixo consumo (são muito mais caras à partida mas duram muito mais
tempo e gastam menos).

- quando sair de uma sala apague a luz.

-tente abrir o frigorífico o menor número de vezes possível.

Poupe energia

-mantenha os bicos do fogão a gás bem limpos e afinados
(verifique como a sua conta do electrlcldade desceu no fim do mês)

-quando passar a ferro comece a fazê-lo pelos tecidos mais frágeis, termine pelos
algodões e linhos e desligue o ferro uns minutos antes de terminar a última peça

-faça primeiro as contas, mas é bem provável que seja compensador pedir à EDP um
contador bi-horário.

-não deite nem deixe que os outros deitem lixo na nua na oraia no caféfo pacotinho de

~

Preste mais atenção ao seu redor relativamente ao lixo

- se a sua autarquia lhe dá essa possibilidade faça a selecção do lixo utilizando o vidrão,
o papelão e outros que haja (estará também a apoiar as organizações de carácter social
que beneficiam das verbas obtidas através deste tipo de recolhas

-tente reduzir o volume do seu lixo ao tamanho menor possível ( já reparou no volume
ocupado pelos garrafões e garrafas de plástico nos contentores?)

- se a sua autarquia não lhe dá essa possibilidade,escreva pedindo para lhe
disponibilizarem meios de contribuir para um melhor ambiente

-use as quantidades mínimas de detergente,recomendadas pelos fabricantes
-procure detergentes menos poluentes
-evite utilizar sprays poluentes

- se tem um jardim ou quintal experimente fazer compostagem utilizando restos de relva e
dos seus legumes. Conseguirá um adubo óptimo. (Se não sabe como o fazer, pergunte
nos)

Plásticos

Ambiente

-traga sempre consigo um saco onde possa transportar as suas compras(evite a poluição
por plásticos)

••••••

m
ambiente

A
O

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima aprovou em sessão
camarárla a celebração de um
protocolo com a associação de
defesa do ambiente "Rio Neiva",
no âmbito da preservação do
ambiente do património natural e
construído na área do rio que dá
nome à referida associação.

Vó~as foram as iniciativas levadas
a cabo no concelho para
comemorar o Dia Mundial do
Ambiente, principalmente a nível de
escolas do lOclclo.

Na escola da vila, alunos e
professores fizeram uma marcha de
sensibilização até à praia fluvial do
Arnado, juntando-se com os alunos
da escola da Freiria em Arcozelo,
onde aí decorreram diversas
actividades às quais também
estiveram presentes o presidente da

Câmara e o vereador da Educação.

••••••••L..- --' :

••••••••••••••
:::;;:~::~=~~~~~~ :
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Feiras ovos 98 to

ao longo do extenso areal, vendiam-se produtos do
campo e um sem fim de outras utilidades de origens
mais diversas.

Pela tarde o desfile de usos e costumes do nosso
concelho, foram mostrados pelas diversas freguesias
do concelho em carros e quadros alusivos invocando
os aspectos mais tradicionais do concelho limiano.

Na tribuna de honra encontravam-se a secretária
de Estado da Cultura, Catarina Voz Pinto, D. Jose
Carro Otero em representação do Governo Regional
da Galiza, representante do governador civil do
distrito de Viana do Castelo. além do presidente da
Câmara de Ponte de Lima e outras individualidades.

Para a secretária de Estado da Cultura o cortejo
< < ... foi o mostrar de como ainda se preservam
tradições e a autencidade da vida do campo.. > > .
Por seu lado, Carro Otero salientou a
< < ... similaridade cultural entre os povos desta região
e a Galiza, a importância destas actividades para os

A edição deste ano das tradicionais Feiras Novas
foram mais um êxito. Durante três dias, milhares de
forasteiros vindos dos mais dispersos pontos do país
e da vizinha Espanha"invadiram", dia e noite, Ponte
de Lima.

No sábado ao nascer do dia, chegavam largas
dezenas de garra nos vindos dos montes e serras
circundantes. de concelhos vizinhos e de outras
terras onde aqueles pequenos cavalos povoam a
mescla verde da serrania do Minho. Pela manhã, já
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m ain a mais festa
jovens se consciencializarem das vivências mais
antigas e tradicionais, que devido à evolução
tecnológica tendem a desaparecer... > >.

À noite cerca de três centenas de tocadores de
concertinas, animaram até ao nascer do dia,
largos milhares de forasteiros espalhados pelo
Centro Histórico e junto a um sem número de
tasquinhas no sítio da festa.

O domingo teve o seu ponto alto com o Cortejo
Medieval, ao qual presidiu o ministro do
Equipamento e Administração do Território, João
Cravinho que esteve entre nós . Subordinado ao
tema "Dos romanos ao foral novo de D.Manuel I",
cerca de doze quadros com centenas de
figurantes, recriaram as épocas mais significativas
da História do Concelho de Ponte de Lima.

Ainda ao fim da tarde de domingo, uma corrida
de toiros à portuguesa coloriu mais um dia de festa
que terminaria em grande com uma sessão de
grande criatividade da pirotecnia limiana.

O último dia dos festejos, foi na parte da tarde
destinado às cerimónias religiosas a Nossa Senhora
das Dores, com especial destaque para a
procissão em honra aquela santa. E esta segunda
feira terminaria em alegria na Praça de Camões.
Dois agrupamentos de música ligeira animaram até
de manhã, largas centenas de pessoas que
dançaram ao som dos ritmos musicais tocados.

13 Ponte de Lima kIetim /lZtt/licijxd



outros even.tos
Câmara Municipal distingue Iim"a os com mérito

A Câmara Municipal de Ponte de Lima distinguiu com

medalhas de Mérito Municipal cidadãos do concelho que se

distinguiram na sua acção em prol da comunidade.

A entrega das medalhas ocorreu por altura do Dia de Ponte

de Lima, 4 de Março, dia em que se comemora a atribuição do

Foral de Ponte de Lima pela rainha D.Teresa.

A cerimónia contou com a presença de diversas autoridades

civis e eclesiásticas convidadas, além de muito público em

geral. A Guarda de Honra foi prestada pelos Bombeiros

Voluntários de Ponte de Lima e a sessão contou também com a

actuação da Escola de Música de Ponte de Lima.

A Medalha de Mérito Económico foi atribuída ao industrial Jorge

Chambers Tasso de Sousa. Ao distinguir este IImiano de coração, o

município pretendeu mostrar o seu reconhecimento pelo papel

desempenhado por aquele empresário, que marcou decisivamente o

arranque do comércio e indústria automóvel neste século em Portugal.

A sua acção empresarial dinamizou de forma inquestionável a

actividade económica e social no norte do país.

Pela sua acção no campo social o sacerdote Professor Doutor Ant6nlo de Oliveira Fernandes, foi
distinguido com a Medalha de Mérito Social. É o Director da Faculdade de Teologia de Braga e
professar de Filosofia na Universidade Católica de Braga. Além de uma brilhante carreira académica,
este Iimiano já desde os seus tempos de jovem que se tem empenhado num conjunto de actividades
as quais muito contribuem para a valorização cultural da comunidade. Neste campo assume
especial referência a direcção do Orfeão Limiano, do qual se encontra à frente há largos anos.
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Ao Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima,
Rogério da Silva Guerra, foi-lhe atribuída a Medalha de Altruísmo. Esta

distinção ao agora nomeado Comandante Honorifíco dos Bombeiros
Voluntários de Ponte de Lima insere-se nos mais nobres sentimentos da
população Iimiana ao reconhecer o esforço, a abnegação, a coragem
e a solidariedade, aquele que tão bem dignificou o lema do volunta

riado"Vida por Vida".

A D. Armlndo Lopes Coelho, o actual

bispo da diocese do Porto, foi-lhe

entregue a Medalha de Mérito Cultural de

Ponte de Lima a qual já tinha sido

atribuída, pela sua acção enquanto bispo

de Viana do Castelo.

Município reconhece bons serviços prestados por funclonórios

Na mesma sessão e no âmbito do Regulamento de Atribuição de Medalhas, foi concedida a Medalha de Bons
Serviços aos funcionários que há mais de trinta anos exercem funções no município e que ao longo da sua carreira
demonstraram comprovado zelo, dedicação, competência no serviço e não tenham sofrido qualquer penalidade
que conste no respectivo registo disciplinar. Assim e de acordo com o acima exposto a Câmara Municipal de Ponte
de Lima deliberou, por unanimidade, nas suas reuniões ordinárias de 28 de Julho e 29 de Dezembro de 1997 atribuir a

Medalha de Bons Serviços aos funcionários: Manuel Lopes Martins; Mário Gonçalves Brito; António Luís Gomes de
Almeida Ferraz; José da Cunha de Sousa; Julião Ribeiro dos Reis e João da Cunha
Caldas.
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os novos eleitos
Os novos membros da Câmara e Assemblela Municipal de Ponte de lima
Para conhecimento dos municípes publicamos nesta edição a listas dos membros que

eleitos para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Ponte de Lima, bem
como os resultados das últimas eleições autórqulcas

Câmara Municipal

Número total de votos obtidos por cada lista
Número total de eleitores inscritos 38 247
Número de votantes 28 313 Partido Popular CDS/PP 17 376
Número de votos em branco 433 Partido Social Democrata PPD/PSD 6 765
Número de votos nulos 494 Coligaçao Democrática Unitária PCP/PEV 497

Composição do executivo municipal
L José Daniel Rosas Campelo da Rocha. (CDS/PP) Presidente. da Câmara Municipal de Ponte de Lima
2. Abel Lima Baptista .......•.......• (CDS/PP) Vice-Presid.da Câmara Municipal de Ponte de Lima
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)

Assembleia Municipal Número total de votos obtidos por cada lista

Número total de eleitores inscritos 38 247 Partido Popular CDS/PP 15 470
Número de votantes 28 312 Partido Social Democrata PPD/PSD 7 856
Número de votos em branco 535 Coligação Democ. Unitária PCP/PEV 799
Número de votos nulos 570 Partido Socialista PS 3 082

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
1.Cassiano J. A. Baptista (CDS/PP)
Presidente da Assembleia Municipal
2.António Carvalho Martins(PPD/PSD)
3.João Gomes Abreu de Lima (CDS/PP)
4.José de Almeida Vieira (CDS/PP)
5.António Manuel Taveira S(PPD/PSD)

6.A Tito V. B de Morais (CDS/PP)
7.Armando de Sousa Pereira (CDS/PP)
8.Agostinho Boalhosa de Freitas(PS)

1º Secretário da Assem Municipal ..
9.António M Amorim Silva (PPD/PSD)

10.Sérgio Sousa Rodrigues (CDS/PP)
11.António M.Lemos D Rebelo(CDS/PP)
12.João Maria M. Carvalho (PPD/PSD)
13.Filomena Guerra Quintela(CDS/PP)

2ª Secreto da Assembleia Municipal
14.Carlos M.P. Correia Lago(CDS/PP)
15.Manuel J.M Parente ..... (PPD/PSD)
16.Maria C F M Soares Brito(CDS/PP)

17.José Manuel Caldas Quintas (PS)
18.João António de Amorim (CDS/PP)
19.João I Lopes Barreto (PPD/PSD)
20.António F.Dantas Barbosa(CDS/PP)
21.Mecia S.A.C.Martins (CDS/PP)
22.João Carlos B.Gonçalves(PPD/PSD)
23.Sérgio Tomás Matos Cunha(CDS/PP)
24.Carlos M. P Lima Correia(CDS/PP)

25.José Manuel Vieira Ribeiro (PS)
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26.José António F. Silva (PPD/PSD)
27.Abel Nunes Lopes (CDS/PP)
28.Agostinho P. Martins (CDS/PP)
29.Manuel P. Rocha Barros (PPD/PSD)
30.Amadeu Ribeiro (CDS/PP)

31.António Lopes Correia (CDS/PP)

32.António C Almeida Matos Torres (PCP/PEV)

33.Carlos Urbano Pires Rodrigues (PPD/PSD)
34.Maria Gabriela Negrão L Menezes (CDS/PP)
35.Diamantino J. Oliveira Dias Armada (PS)
36.João Manuel Alves de Castro (CDS/PP)

37.Alípio Gonçalves de Matos (PPD/PSD)
38.Ana Maria Lemos Antunes da Silva(CDS/PP)
39.Carlos F.Gonçalves da Silva (CDS/PP)
40.Manuel Fernandes de Amorim (PPD/PSD)
41.Aníbal Adolfo da Cunha Pinto (CDS/PP)
42.António Joaquim Mimoso de MOrais(CDS/PP)
43.Paula A B.Cicio X.Vieira Carvalho (PS)
44.GlÓria Ferraz R. Pereira Sousa (PPD/PSD)
45.Norberto Rodrigues Fernandes (CDS/PP)

46.Sérgio José de Lima Saraiva (CDS/PP)
47.José de Sá Teixeira (PPD/PSD)
48.João Rodrigues da Costa Távora (CDS/PP)
49.José Fernando Pereira de Abreu (CDS/PP)
50.José Matos de Melo (PPD/PSD)
51.Alvaro Fernandes Mota (CDS/PP)
52.Benjamim José G. Amorim de Sousa (PS)



os novos eleitos
Por inerência de funções fazem também parte da Assembleia

Municipal de Ponte de Lima os cinquenta e um presidentes de
junta eleitos.

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA

ri)

O
JUNTA DE FREGUESIA PRESIDENTE

ANAIS
ARCA
ARCOS
ARCOZELO
ARDEGÃO
BÁRRIO
BEIRAL
BERTIANDOS
BOALHOSA
BRANDARA
CABAÇOS
CABRAÇÃO
CALHEIROS
CALVELO
CEPÕES
CORRELHÃ
ESTORÃOS
FACHA
FEITOSA
FOJO-LOBAL
FONTÃO
FORNELOS
FREIXO
FRIASTELAS
GAIFAR
GANDRA
GEMIElRA
GONDUFE
LABRUJA
LABRUJÓ
MATO
MOREIRA
NAVIÓ
POlARES
PONTE DE LIMA
QUEIJADA
REB.STª MARIA
REB. SOUTO
REFÓIOS
RENDUFE
RIBEIRA
SÁ
SANDlÃES
SANTA COMBA
SANTA CRUZ
SEARA
SERDEDELO
VILAR DAS ALMAS
VILAR DO MONTE
VIT. DAS DONAS
VIT. PIÃES

Júlio Almeida vilas Boas IND
Manuel Pereira Antunes PSD
Manuel Pereira da Rocha PP
Manuel Alves Soares PS
António Ferreira de Sousa PP
Fernando Pereira Calheiros ........•.... IND
António de Abreu Ferandes PP
Alípio Rodrigues C. Lopes PP
António Martins pinheiro PP
António Martins Fernandes PP
António Aníbal Pinto da Silva PSD
Luis Vieira R. Caçador.............. PSD
Francisco Silva C.e Meneses PP
José Gonçalves Correia PS
João Pereira da Cunha PP
José Eduardo P. G. Pereira PSD
José Manuel R. de Araújo PSD
Joaquim Orlando L. Cerqueira PSD
António Pereira da Costa PP
Antonio do Lago D. Macedo PP
José Pires da Silva PP
Manuel A. Barros de Brito PSD
José Maria M. da Silva PSD
Valdemiro Francisco Lopes PP
Marcelino Borges Cabeças PP
Basílio Pinto P.de Meneses PSD
António Luis L.M. Meneses PSD
Manuel de Sá Baptista ...•.............. IND
João Pereira Nunes PSD
Teresa Cerqueira Moreira............ PP
Graciano Taveira Barbosa IND
Carlos Alberto R. M. Amorim PSD
Manuel António C. Baptista PP
António Fernando B. Gonçalves PSD
Abel da Silva Braga PSD
João Passos P. Rodrigues IND
António Puga Cerqueira PP
Domingos de Oliveira Vieira PP
Carlos A. da Silva Pereira PP
Manuel Matagueira Pereira PSD
victor Manuel R. Martins PS
José Rodrigues L. M. Borlido PSD
Domingos Filipe G. Dias IND
Victor Manuel Matos Cunha PP
Jose Maria de Araújo Alves PSD
José Maria M. C. Mimoso PSD
João de Matos Fiúza PSD
Joaquim Augusto Moura Alves PP
Joaquim de Sousa Dantas PSD
António C. Dias de Carvalho PSD
Luis Manuel Chagas Lima IND

Aspecto geral

do acto da
tomada de
posse dos

novos eleitos
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urbanismo e equipamentos======== 

Prosseguem as obras do Plano de Valorização das Margens 

As obras inseridas no Plano de Valorização das Margens do Rio Lima continuam a 

decorrer em bom ritmo. Neste número do boletim municipal damos conta de algumas 
das intervenções efectuadas no tocante ao arranjo das margens e colocação de 
equipamentos 

Arcozelo - Praia do Arnado - Aspecto do muro com passadiço superior 
construído em madeira tratada 

Ponte romana 

- colocação 
de escada 

metálica de 
acesso ao 

passeio 
marginal da 

margem 

direita do rio 

Praia do Arnado - equipamento para recolha selectiva 
de resíduos sólidos urbanos 
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Praia Fluvial do Arnado em Arcozelo - pormenor da rampa de acesso à 
praia 
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Arcozelo -rio Labruja- aspecto do passadiço construído 
sobre aquele curso de água 

Passeio marginal construído na margem direita do rio Lima 



urbanismo e equipamentos================
Com alargamento da área urbana da sede do concelho

Aprovado o Plano de Urbanização de Ponte de Lima
Novas perespectivas se abriram com a aprovação por unanimidade. em sessão de câmara. do Plano de Urbanização da

Vila de Ponte de Lima. o qual permitirá desencandear um processo de desenvolvimento técnica e correctamente
equilibrado para a sede do concelho e arredores.

Deu-se sem dúvida. um importante passo para o crescimento do concelho. Este Iplano de urbanização prevê. entre
outras medidas. o alargamento da área urbana às freguesias circundantes da vila. O plano encontra-se neste momento em
fase de consulta às entidades competentes devendo posteriormente realizar-se inquérito público para ser então presente
á Assembleia Municipal

Aprovado o Plano de Urbanização de Freixo
Já foi aprovado o Plano de Urbanização de Freixo. Trata-se de um passo importante. em termos de dimensionamento

urbano e infra estrutural de uma freguesia também sujeita a forte pressão
urbanística. Com a instituição deste importante mecanismo definidor da
política de ocupação do solo e sua relação com o homem. dá-se mais um
passo significativo em termos de desenvolvimento sustentado do concelho.
O plano será sujeito a inquérito público devendo. posteriormente. ser
apresentado à Assembleia Municipal para na fase seguinte sujeitar-se à
homologação governamental. à semelhança do Plano de Urbanização
de Ponte de Lima.

Placas Informativas de sinalização turística
Instaladas desde Setembro. em locais estratégicos da zona histórica e destinadas

prioritariamente a peões. as placas e painéis informativos colocados em Ponte de Lima têm
como objectivo servir de ajuda e guia a todo o tipo de transuentes.

Com a colocação destes equipamentos pretende-se valorizar as informações de carácter
turístico ou necessidades básicas. em detrimento de outras de aspecto mais geral.

O tipo de placas foi concebido de forma a respeitar o Regulamento de Salvaguarda e
Reabilitação do Centro Histórico da vila. Brevemente as armas da vila que encimam as colunas
serão substituídas por outras de características idênticas às das placas informativas. Levando em

linha de conta as obras em curso no Centro Histórico possibilitam a alteração ou acréscimo de
informações.

Os painéis de informação turística inserem-se também nesta estratégia e encontram-se colocados à entrada dos
pontos mais importantes do Centro Histórico. Com uma informação mais exaustiva. possibilitam ainda a consulta
nocturna devido ao sistema de iluminação incorporado.

Aprovado o Plano de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima
A Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou o Plano de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte
de Lima. O documento encontra-se numa fase de consulta a diversas entidades com responsabilidade na matéria.
para posteriormente passar à fase de inquérito público. sendo depois submetido a ratificação governamental.
Elaborado pelo Gabinete Técnico Local este plano é a base da estratégia para junto da UNESCO. pedir a

classificação do do Centro Histórico como Património Mundial. Esta zona encontra-se já qualificada como área crítica
de recuperação e reconversão urbanística. o que permite ao município intervir com mais celeridade na tomada de
posse administrativa de imóveis degradados e cujos proprietários se recusem a realizar as necessárias obras de
conservação.

Abastecimento de ógua ao concelho

Mais de meio milhão de contos estão a ser investidos em
obras para abastecimento de água às freguesias da
margem sul do concelho. A empreitada de construção

engloba: captação. adução. armazenamento. tratamento
e bombagem de água. As freguesias abrangidas são:
Ardegão. Gaifar. Freixo. Poiares.Sandiães. Vilar das Almas.

S.Lourenço do Mato. Calvelo. Navió. Vitorino de Piães.
Friastelas. Cabaços. Fojo Lobal e Facha.Queijada.
Fornelos. Rebordões Souto e Rebordões Santa Maria

Entretanto estão quase concluídos os trabalhos de
abastecimento de água às freguesias de Santa
Cruz.Anais e Cepões.
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urbanismo e equipamentos======== 
Aprovado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

Como medida de apoio aos comerciantes situados no Centro Histórico a Câmara Municipal de Ponte de Lima 
aprovou o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. 

Este documento insere-se no processo de candidatura ao Programa de Apoio ao Comércio "PROCOM no qual 
são parceiros da autarquia a Associação Empresarial de Ponte de Lima e os comerciantes do Centro Histórico. 

A instalação de mobiliário urbano moderno, a pedonização das ruas são algumas das acções a desenvolver 
nesta matéria. À autarquia caberá assumir os custos da parte do investimento não financiado no programa. 

Câmara solicita alargamento da área de intervenção 

A Câmara Municipal solicitou à Direcção Geral do Comércio (D.G.C .) o alargamento da área de intervenção do 
PROCOM. 

Na referida exposição é pedida à D.G.C . a inclusão da Rua do Arrabalde e Zona de Além da Ponte. Estas áreas 
não tinham recolhido o parecer favorável dos técnicos da D.G.C. sendo, por isso, excluídas. 

O pedido da Câmara Municipal de Ponte de Lima, já foi aceite pela Direcção Geral do Comércio. 

T O r r e da Cadeia em 
O b r as 

Já se encontra em obras a Torre da Cadeia. Esta intervenção é feita no 

âmbito do Plano de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico e 

abrangida pelo Protocolo de Cooperação Financeira estabelecido entre a 

Câmara Municipal de Ponte de Lima e o Ministério da Cultura (ver caixa da 

visita do ministro da Cultura). 

Depois de terminadas as obras, cujo valor orça em quarenta mil contos, 

serão instalados nesta torre serviços da área da cultura e turismo. 

Além das actuais obras na Torre da Cadeia , as da Capela e 

Escadaria das Pereiras ( já concluídas) encontram-se também 

abrangidas e constam, no Plano de Salvaguarda e Reabilitação do 

Centro Histórico . 

Pólo Industriai da Queijada 
No passado mês de Setembro foi aprovado em reunião de Câmara o Plano de Pormenor do Pólo Industrial da 
Queijada . Actualmente o documento está em fase de apreciação e consulta às entidades competentes . 
O parque contempla trinta lotes para a instalação de empresas e fica situado nas proximidades do nó de ac esso 

à A3 em Anais. 

Pólo da Associação Industriai Portuense em Ponte de Lima 
Ponte de Lima já tem um pólo da Associção Industrial Portuense (AIP). Contando com uma significativa experiência 

em termos nacionais e internacionais, a instalação deste pólo resultará numa mais valia incontestável para o tecido 
empresarial da região. 

Ao abrir esta delegação, a AIP tem como objectivo máximo apoiar os empresários da região do vale do Lima, na 
sua acção como agentes dinamizadores da economia regional e prestar aconselhamento em termos de estratégia 
empresarial. Este núcleo da AIP está instalado nos antigos Paços do Concelho de Ponte de Lima . 
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==========urbanismo e equipamentos 

Novo equipamento desportivo em Freixo 

Ao fim de alguns anos de espera e depois de um longo período de 
negociações entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e o Ministério 
da Educação foi finalmente aberto o Pavilhão Gimnodesportivo da Escola 
C+S de Freixo. 

Além da sua utilização, para 
actividades lectivas e de 

tempos livres daquela es
cola, após horário escolar, o 

pavilhão servirá igualmente 
a população em geral de
vendo ser privilegiada a sua 
utilização por parte dos 
clubes e associações des
portivas. 
A nave cobre um rectângulo de jogos com as dimensões máximas (44mx25m) para 

a prática das modalidades de salão. O custo da obra orçada em mais de cento e 
doze mil contos,recebeu do município a comparticipação de vinte mil contos. 
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Cadém- Calvelo

segundo na sua base exterior. Salvo o Castro do Eirado

(Correlhã), o Castro de Santa Comba e o Costelinha da

Ribeira, onde os trabalhos agrícolas os destruiram

totalmente, nos demais povoados desta família, tais

logicamente designados por "castras agrícolas", e cuja

maior expressão se situa precisamente, no concelho

de Ponte de Lima. Com idênticas características

tipológicas - coroa aplanada, de pequenas

dimensões, circundada por um sistema defensivo

formado por uma muralha de terra em talude, seguido

por dois fossos, separados entre si, por uma muralha,

mais pequena, em terra - há, para além deste, os

Castro do Eirado (Correlhã), Costelinha (S. João da

Ribeira), Castro de Sta Comba (Sá), Castro de Baixo

(Labruja), Cividade de Vitorino das Donas), Castro do

Calvário (Fojo Lobal) e Castro de Valadares (Calvelo)

A clássica tipologia destes povoados aponta para a

existencia de uma muralha em terra, de altura variável,

erguida com a terra surribada do talude e com a

extraída dos fossos. Estes encontram-se na base da

muralha. O primeiro encaixado entre ela e o talude, o

o lugar de Cadém, cujo nome deriva do étimo

latino Cattinus, está situado na extrema oriental da

freguesia, portanto na divisão dos concelhos de Ponte

de Lima e de Vila Verde e dos distritos de Viana do

Castelo e de Braga.

A geografia define esta parte da freguesia como

uma área aplanada, situada na base do monte de S.

Veríssimo e da "Rodinha do Crosta", dois conjuntos

orográficos entre os quais corre bem encaixado do

Ribeiro de Trasmonde que desagua no Rio Neiva. O

território de Cadém está, por sua vez, delimitado por

duas linhas de água de menor expressão, mas nem por

isso menos importantes: o Ribeiro do Carvalhal e o

Ribeiro dosMilhãos.

É neste espaço amplo, aberto, geologicamente

formado por rochas silúricas, que se encontra o "castro

agrícola", localmente designado por Covas do Picouto.

O seu c o nhec imenta re - r------------------------..,..-------------,

monta, pelo menos, ao

século XVIII, altura em que

o P.e Carvalho da Costa o

definiu de uma forma

simples mas precisa: no

lagar de Cadem... há vestí

gios ruinas & vestígios de

fortificação antiga com

cavas & estradas encuber

tas, que forao do Mouro.

O sítio onde se encontra

o castro é uma pequena

colina, que outrora foi

agricultada mas que no r~3;'~~-:';;~:!f;';'4":

presente se encontra co

berta por um esparso pi

nhal, ponteado de euca

liptos e algumas espécies arbustivas, entre as quais os

fetos e o mato.

O pequeno povoado da Cova dos Picoutos pertence

a uma já bem conhecida família de castras, arqueo-
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elementos estão ainda bem presentes, como o

demonstra, sobretudo, o Ca?tro do Calvário, a

Cividade de Vitorino das Donas e obviamente aqui.

Uma ronda pela base do talude do Castro da Cova

dos Picoutos de Cadém, diz-nos, que do outro lado do

fosso, há uma muralha em terra, bem conservada

ainda em largos espaços do seu circuito, sobretudo a

nascente. A única excepção ocorria precisamente

lado oposto no sítio onde se encontra a plataforma

atrás mencionada. Aqui, como já vimos, as soluções

técnicas foram outras e as razões que conduziram ao

não cavamento de um fosso similar ao do restante

circuito, servem igualmente para justificar a ausência

da muralha de terra. Presença que, como é bom de

ver, não se justificava em virtude de haver um segundo

talude na vertente voltada à linha de água onde

actualmente se encontra a pista da auto-estrada A-3.

Exteriormente à muralha de terra, mas não po

sitivamente colado à sua base, como ocorria na Ci

vidade de Vitorino das Donas, cavaram os moradores

deste Castro, um segundo fosso, com uma profun

didade assinalável e que foi impossível observar na

globalidade por causa da proximidade da estrada

camarária e da presença da represa que aí havia

antes de ser transferida pelos trabalhos da A-3.

Nesta parte do povoado, mais que um fosso,

pensamos que havià um segundo talude que descia

até à linha de água que lhe corria na base, mas que

os posteriores trabalhos relacionados com a

construçao dos campos e com o traçado da estrada

camarária haveriamsignificativamente de alterar. Se

outros objectivos a intervenção arqueológica, que en

tão fizemos, não tivessem sido atingidos, demonstrado

ficava, pelo menos, que a topografia deste lado do

castro,fora muito alterada nos séculos sequentes ao

seu abandono.

Como é sabido o traçado da auto-estrada A-3

(Porto-Valença) cortou uma parte do sistema defensivo

deste castro, facto que motivou, por isso mesmo, uma

intervenção arqueológica de emergência, que já foi

objecto de um relatório, que muito brevemente será

publicado no Arquivo de Ponte de Lima e na Revista

Portugália do Departamento deCiências e Técnicas do

Património da Faculdade de Letras da Universidade do

Porto.

Os trabalhos arqueológicos, realizados no ano de

1996, foram-no, porque o traçado da auto-estrada a

isso obrigava e era necessário recolher-se toda a

informação capaz de apontar a cronologia e

afuncionalidade deste povoado. Como bem

patrimonial que é a sua conservação impunha-se e

impõe-se, razão pelo qual o Instituto Português de

Arqueologia e a Camara Municipal tivessem exigido

por parte da BRISA que as obras da auto-estrada

afectassem o menos possível a área do castro e que a

passagem desnivelada fosse deslocada para a actual

posição, quando estava previsto que ela viesse a

ocupar, precisamente, a parte superior da antiga área

habitacional do castro. Tão importante como as obras

rodoviárias é a preservaçao do património concelhio e

nesse aspecto a Câmara Municipal está atenta. Os

castros, as mamoas, os castelos, as pontes, os edifícios

mais relevantes para a história do concelho, serão

objecto de estudo, de preservação e de carinho por

parte da edilidade, que convida e espera dos

munícipes que colaborem, num esforço colectivo, que

haverá de conduzir à preservaçao de uma parte da

nossa memória histórica. Destruindo o passado,

dificilmente saberemos quem somos e como nave

gamos neste mundo de contradições. Nem só de pão

e de inovações técnicas vive o homem, mas também

do seu passado, da sua memória colectiva e que no

caso dos munícipes de Ponte de Lima é bem gloriosa.

Daí que as obras de terraplanagem realizadas na parte

exterior do talude que antecede a área habitacional

do castro da Cova dos Picoutos de Cadém se possa

considerar um erro, porque não autorizada, conduziu à

destruição da muralha de terra e de tudo o mais que

havia nas suas imediações.

Em termos arqueológicos, esta área fazia parte

integrante do castro, pelo que a sua destruição se

reveste de uma gravidade, que é acrescida pelo facto

de não ter sido, nem autorizada, nem tão pouco

precedida de uma intervenção arqueológica. Com

obras deste tipo e executadas à revelia de toda e

qualquer jurisdição que tutela as actividades

arqueológicas deste país, é evidente que, a curto

espaço de tempo, não haverá património arqueo

lógico que resista a tanta inconsciencia e Ponte de

Lima ficará, cultural e patrimonialmente mais pobre.

Carlos A. Brochado de Almeida (Prof.
Doutor)

Consultor Científico da Câmara Municipal
de Ponte de Lima
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estudos e projectos===========
Edifício do Mercado vai ser recuperado

,
area
intenç
espaç

uma n
Urban

activic
mais li
e cultL

A Câmara Municipal aprovo
lidadel o ante-projecto para res
fício do Mercado Municipal. O p

de um parque automóvel subter
viaturas. Prevê ainda a utilizaç
permintindo inclusivamente a
reconversão l caso o municípi

Merca
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recentemente, na genera
ouro e ampliação do do edi
rojecto engloba a construção 

âneo para cerca de duzentas 
)0 plurifuncional do edifício, 

)ossibilidade de uma futura 
entenda construir um novo 

jo Municipal noutra zona da 
Hbana de Ponte de Lima. A 
)0 do município é tornar este 
o mais animado, permitindo 
laior dinamização do Centro 
o com destaque para as 
lades culturais e comerciais 
gados à identidade histórica 
Irai do concelho. 

25 



Posto da P.S.P. passa a esquadra
o crescimento da área urbana da sede do concelho implicará também o alargamento do raio de acção da PSP.

Como é do conhecimento geral. após posição firme do município, a PSP não só permaneceu nesta vila, passando o antigo
posto que tinha dois subchefes e quinze guardas, para esquadra agora com um oficial comandante de esquadra, cinco
subchefes e trinta e cinco agentes.
As obras de adaptação do antigo posto a esquadra decorrem ao abrigo de um acordo entre a Câmara Municipal de

Ponte de Lima e o Ministério da Administração Interna.

Novo quartel da G.N.R.na vila
Foram abertas as propostas para a empreitada de contrução do quartel da G.N.R. em Ponte de Lima. O novo edifício,

que servirá de aquartelamento aquela força de segurança, ficará situado na zona das piscinas e Pavilhão Municipal. As
obras terão um prazo de doze meses para serem executadas e o seu custo será cerca de cento e dez milhões de escudos
aos quais acresce o IVA à taxa de 17%.

Câmara Municipal de Ponte de
Lima dá o exemplo...

Reintegração de cidadãos com deficiência

no mundo do trabalho
A integração de pessoas portadoras de

deficiência é um dos desafios que se coloca à
sociedade de hoje. Atenta a isso e consciente

José Malheiro operador da central telefónica da câmara-exemplo da

integração do cidadão com deficiência

do seu papel na sociedade, a Câmara Mu

nicipal de Ponte de Lima celebrou um contrato

com o Instituto de Emprego e Formação Pro

fissional, no qual a autarquia comprometeu-se a

integrar em postos de trabalho cidadãos com

deficiência residentes no concelho. Os tra- •

balhadores admitidos repartem-se por diferentes

sectores desde a área administrativa até ao ser

viço de parques e jardins. Outros três são pro

jectos da área administrativa. Dois elementos es

tarão já integrados no mercado definitivo do

trabalho.

Ao abrigo deste acordo e dado que todos os

elementos integrados possuem uma autonomia
geral satisfatória, a autarquia usufrui dos apoios

financeiros previstos no decreto Lei nO 2477 89,

de 5 de Agosto.

Ponte de Lima lroIet:im- fflLUlicijxti

Câmara Municipal QfZ. Ponte QfZ. Lima
estabelece contactos .QQ estrangeiro

Estados Unidos da América

A fim de contactar a imensa comunidade portuguesa, onde

um número significativo de limianos pontifica, atrair

investimento e mostrar as potencialidades que o Vale do Lima

oferece, o presidente da Câmara Municipal deslocou-se em

visita de trabalho aos Estados Unidos da América,

acompanhado dos outros autarcas do Vale do Lima.

Várias faram as reuniões realizadas com associações de

emigrantes portugueses, Embaixador de Portugal nos Estados
Unidos da América, Cônsul de Portugal em Newark e Nova

Yorque; membros do ICEP e ainda outras instituições

americanas e portuguesas, incluindo os presidentes de câmara

de Ellisabeth e Newark.

Nos contactos estabelecidos houve muita receptividade por

parte das entidades locais, empresários e comunidade para o

conjunto de propostas de investimento, bem como outras

iniciativas ligadas ao reforço dos laços de união

e cooperação.

Presidente da Câmara recebido por Fraga
Iribarne

o presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, foi

recebido em audiência pelo presidente do Governo

Regional da Galiza, D.Manuel Fraga Iribarne.

Integrado numa delegação da Associação de Municípios

do Vale do Lima, Daniel Campelo apresentou ao governante

espanhol os pontos de vista do município limiano, no

tocante a acessibilidades transfronteiriças, dando particular

relevância ao eixo fransversal do Vale do Lima e à sua

passagem pelo nosso concelho na ligação de Viana do

Castelo à fronteira da Madalena e subsequente conexão

com a auto estrada de Ourense e Rias Baixas em Espanha.
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Em cumprimento do disposto na Lei D. 26/94, de 19 de Agosto,

publica-se a relação dos subsídios pagos no 22 semestre de 1997:
Em cumprimen'to do dispos'to Da Lei 02 26/94 de 19 de Agosto
publica-se a relação dos subsidios pagos DO 1R semes'tre de 1998:

Beneficiário

Assoe. C. O. R. do Rancho FoI. da Ribeira
Assoe. Luso-Britânica de Ponte de Lima
Assoe. Cult. Despor. Recr. de Calheiros
Assoe. Culto Despor.Grupo Folc.Sta Marta
Assoe. Culto e Desport. Fachense
Assoe. Culto Recreat. Desport. Arcuense
Assoe. Culto Recreat. Desport. S. Brás
Assoe. Pais Esc. 12 Ciclo E.B. Correlhã
Assoe .Pais Escolas Vitorino de Piães
Assoe. Pais Enc.Ed.Arni.Esc.P.Pr.e P. Calvelo
Assoe. de Voleibol de Viana do Castelo
Assoe. Desportiva NOS LIH!ANOS N

Assoe. nesportiva NOS LIMIANOSN - Dep. Juvenil
Assoe. Desportiva MOS LIMIANOSN - Veteranos

Assoe. Desportiva MOS LIHIANOS W
- H6quei Patins

Assoc. Desportiva de Vitorino das Donas

Assoc. Desportiva e Cultural da Seara
Assoc. Desport. Cultural Rehordões Sta Maria
Assoc. Grupo Etnográfico Infantil Cent. Par. Freixo
Assoc. Humanitária Bomb. Volunt. Ponte de Lima
Assoc. Portuguesa Municipios Centro Hist6rico
Assoc. Recreativa Culto Desportiva de Friastelas
Casa do Concelho de Ponte de Lima
Centro Cultural Campo Novo
Centro Cult.Desp.pessoal C.M. de Ponte de Lima
Centro Paroquial e Social de Fontão
Centro Social e Paroquial da Correlhã
Clube Cultural Recreativo de Santa Comba
Clube Náutico de Ponte de Lima
Conselho Directivo da Escola E.B. Arcozelo
Conselho Directivo da Escola E.B. Arcozelo
Conselo Directivo da Escola E.B. Freixo
Conselho Directivo da Escola Seco Ponte de Lima
Coordenadora Equipa Educ. Especial P. Lima
Coordenadora Equipa Educ. Especial P. Lima
Corpo Nacional de Escutas - Agrup. de Estorãos
Corpo Nacional de Escutas - Equipa Coord. P. Lima
Danças e Cantares do Neiva de Sandiães
Escola Desportiva Limiana - EDL
Escola E.B. 2.3 Ant6nio Feij6 -30 340 - P. Lima
Escola Infantil de Folclore da Correlhã
Festas do Concelho de P. Lima - Feiras Novas
Grupo Columbófilo Limiano
Grupo Culto Recr. Danças Cantares Ponte Lima
Grupo de Cultura Musical de Ponte de Lima
Grupo Desportivo Águias de Souto
Grupo Desportivo de Bertiandos
Grupo Desportivo e Cultural de Refoios
Grupo Folc. Danças Cantares Lavradeiras Fornelos
Grupo Recreat. Culto Desport. Gandra - Grecudega
Instituto Limiano - Museu dos Terceiros
Julima - Judo Clube de Ponte de Lima
Moto Clube de Ponte de Lima
Rancho Polcldrico da Correlhã
Rancho Polclrico das Lavradeiras de Gondufe
Rancho Fole. Lavradeiras S. Martinho da Gandra
Santa Casa Miser .... Ponte de Lima - Projecto Sol
União Desportiva e Cultural da Gemieira

Câmara Municipal de Ponte de Lima. 31 de Março de 1998.

Valor

200 000$00
350 000500
120 000$00

100 000$00
200 000500
400 000$00

50 000$00
197 460$00

630 909$00
274 362$00
650 000$00

3.000 000500

1 250 000$00
50 000$00

1 440 000$00

350 000$00

100 000$00
450 000$00

150 000$00
6 612 630$00

100 000$00

100 000$00
400 000$00

30 000$00

1 000 000$00
1 500 000$00

135 000$00
100 000$00
B02 000500

337 500$00
500 000$00

160 000$00
300 000$00

BO 350$00

210 000$00
30 000$00

150 000$00
543 250$00

1 700 000$00

230 000$00
100 000$00

6 750 000$00

30 000$00
15 000$00

1 B20 000$00

600 000$00
200 00000

B50 000$00

100 000$00

300 000$00
B26 000$00
150 000$00

40 000$00
100 000$00

300 000$00
250 000$00

5 000 000$00
50 000$00

Beneficiário

Assoc. Estudantes Inst. Erasmus P. Lima
Assoe. Culto Desp. Rec. Rancho F. Ribeira
Assoc. Culto Rec. Desp. Melh. Labruj6
. 4ssoc. Cult. Tocatas e Cantares de Calheiros
Assoc. Culto Desportiva e Recr. de Calheiros
Assoe. Culto Desp. Grupo Folc. Serdedelo
Assoc. Culto Recreat. de Arcozelo
Assoc. Cult. Recreat. Desp. Arcuense
Assoc. Folclore de Ponte de Lima
Assoc. Pais Escola CS de Arcozelo
Assoc. Pais Escolas de Vitorino de Piães
Assoe. Pais Encarregados Ed. Escola C+S Freixo
Assoc. Desportiva OS LIMIANOS w

- Fut. Juvenil
Assoe. Desportiva uOS LIMIANOS W

- Hoquei Patins
Assoe. Desportiva de Fontão
Assoc. Desportiva de Vitorino das Donas
Assoe. Desportiva e Cultural da Correlhã
Assoe. Desport. Cultural Rebordões Sta Maria
Assoc. Grupo Etnográfieo Infantil Cent.Par.Freixo
Assoe. Recreativa Culto Desportiva de Friastelas
Assoe. Social Desp. e Recr. S. Tiago de Poiares
Banda Música da Casa Povo de Moreira do Lima
Banda Música Centro Paroquial S. Martinho Gandra
Casa do Concelho de Ponte de Lima
Casa do Povo de Fontão
Casa do Povo de S. Julião de Freixo
Centro Cultura Desp. Pessoal C.M.P. Lima - CCD
Centro Paroquial e Social de Beiral do Lima
CentIo Paroquial e Social de Fontão
Centro Paroquial e Social de Ponte de Lima
Centro Social Parouial S. Martinho da Gandra
Clube Cultural Recreat de Santa Comba
Clube Náutico de Ponte de Lima
Comissão de Festas em Honra S. João
Comissão Organizadora Vaca das Cordas
Conselho Directivo da Escola E.B ..Arcozelo
Coordenadora Clube Floresta/Esc. Ant. Feij6
Equipa de Coordenação Apoios Educativos
Escola Cordas da Correlhã
Escola Música Moreira do Lima
Escola Música Cento Paroquial S. Martinho Gandra
Escola Desportiva Limiana - EDL
Escola E.B. 2.3 Ant6nio Feijó- 30 340 - P. Lima
Escola Profissional Agrícola de Ponte de Lima
Futebol Clube de Cabaços
Grupo Animador da Labruja
Grupo Cultural e Musical Vitorino das Donas
Grupo Culto Recr. Danças Cantares Ponte Lima

Valor

230
100

100
200
290

250
40

100

7BO

BO
30
BO
50

160

350

450
700

150
100

100
150

600
500
100
100
900

4 000

500
1 000
2 000

300
100

4 B50

B50
575

54

121
35

150

400
350
190
440

140
300
150

150
200

000$00

000$00
000$00

000$00
000$00
000$00
000$00

000$00
000$00

000$00
000$00
000$00
000$00
000$00

000$00

000$00

000$00
000$00
000$00

000$00
000$00

000$00
000$00
000$00
000$00
000$00

000$00
000$00

000$00
000$00
000$00
000$00
000$00

000$00
000$00

000$00
990$00
000$00
000$00

000$00
000$00
000$00
000$00

000$00
000$00

000$00
000$00
000$00

o Presidente da Câmara Câmara Municipal de Ponte de lima. 1 de Setembro de 1998

o Presidente da Câmara
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