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Quem hoje passa os olhos pelo concelho de

Ponte de Lima verifica que algo está a

acontecer e que faz antever uma alteração gradual e

positiva de quase todas as infraestruturas que marcam a

qualidade de vida das pessoas.

Apesar das conjunturas económica e social, a nível

nacional e internacional, não serem as mais favoráveis,

há algo que nos faz acreditar e ter esperança que outros tempos bem melhores se avizinham

para o nosso concelho. É pois urgente, aproveitar esse tempo e colocá-lo ao nosso dispor,

sem hesitações.

As novas acessibilidades vão melhorando rapidamente a comunicação entre todas as

freguesias e entre todos os lugares de cada uma delas. As grandes vias de acesso, como a

auto-estrada, vão colocar o concelho no centro estratégico das comunicações, permitindo-lhe

uma acrescida competitividade aos mais diversos níveis.

A revitalização urbana de Ponte de Lima toma novas dimensões - nunca antes vistas,

em tão curto espaço de tempo -, facto que lhe permite encarar o futuro com assinalável

optimismo. Primeiro foi a recuperação do Centro Histórico; depois a construção do Palácio

da Justiça e o início das obras do Plano de Valorização das Margens; em seguida a

construção dos Novos Paços do Concelho e a remodelação completa dos sistemas de

saneamento básico e de das as infraestruturas urbanísticas da sede do Concelho. Agora vão

começar as construções do Centro Náutico e do Açude, bem como a recuperação do Teatro

Diogo Bemarde e do anti atadouro para dinamizar os sectores cultural e educauvú. 0

Centro de Saúde foi adjudicado e o Pavilhão Gimnodesporti o de Arcoz 10 está pronto para

funcionamento, constituindo um equipamento de excelente qualidade para a cultura fi ica e

para a ocupação sadia dos tempos livres de toda a população.

O abastecimento de água teve um incremento superior a 30% nos dois últimos anos.

Os projectos de construção de nova estruturas de saneamen o básico e abasteclm nto' de;:::';;;;..J

água estão em movimento de interligação com os outros municípios do Vale do Lima. A

recolha e tratamento dos resíduos sólidos tem uma solução traçada a bem curto prazo que

nos permite assegurar a máxima segurança e a mais alta qualidade.

Quando fazemos algo com entusiasmo e quando acreditamos naquilo que faz

ficamos certos que os resultados chegarão para bem de todos e para negação

que apostam no insucesso daqueles que se dedicam com alma e coração.

Gostar de Ponte de Lima, mais do que fazer a obra é não estragar a adtrurável obra da

natureza e de muitos séculos de História e Cultura.
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Sistema de rega automático em funcionamento

certeza de uma estratégia e

estimulam a aposta na
multiplicação das acções em
favor do verde, das árvores e

das flores. Esse é o desafio
de uma grande tarefa para as
Autarquias, para as Escolas

e para todos os cidadãos que

apostam ser possível uma
vida melhor com melhor

ambiente.
Se cada um plantar uma

árvore e uma flor venceremos

o desafio.

Futuro Parque Infantil da Junta de Freguesia de Refóios

II

Fachada florida

em S. Martinho da Gandra

da região e aquelas que possuem uma maior adaptação às

condições naturais do solo e do clima. Esse aspecto, aliado à
automatização do sistema de rega, tem permitido obter os

melhores resultados ao mais baixo custo.

Os prémios obtidos em 1994 no âmbito do Concurso
das Cidades e Aldeias Mais Floridas da Europa e em 1995

no Prémio Europeu de Turismo e Ambiente confirmam a
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Árvores plantadas pelo municipio no areal junto à Alameda de. S. João

Nos últimos três anos foram plantadas

pela Câmara Municipal mais de duas mil
novas árvores. As áreas de jardim e o plantio
de plantas arbustivas sofreram um assinalável

incremento, dando relevo às espécies próprias
4

Mais verde e mais flores

ários tem sido os investimentos da Câmara

V MuniciPal, das Juntas de Freguesia e de particulares

no aumento das áreas verdes. Por todo o lado
aparecem novos parques e jardins à mistura com novas
árvores que lentamente vão preenchendo os espaços

abandonados ou os locais de árvores centenárias abatidas

pela idade ou pelo furor do desenvolvimento urbanístico. A
aposta do concelho tem sido na revitalização das zonas

urbanas, dinamizando os espaços verdes e colocando-os ao
dispôr dos cidadãos e de uma estratégia que tem projectado

o concelho a nível nacional e internacional.
Falar hoje de Ponte de Lima é afirmar uma imagem de

marca de qualidade em diversos domínios, do qual sobressai

o ambiente natural como uma das maiores riquezas dos

nossos dias e que sem dúvida tem feito a fama do Vale do
Lima.

Apesar de alguns desvios sabemos que as situações de

risco actualmente existentes no nosso Concelho e mesmo no
Vale do Lima são facilmente controláveis e mesmo
anuláveis basta que para tal haja uma colaboração de todos

os Limianos e das instituições oficiais vocacionados para o

ambiente.
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CULTURA

Homenagem ao Conde d'Aurora

o Prof. Artur Anselmo usando da palavra

A Câmara Municipal de Ponte de Lima tem demonstrado a preocupação de lembrar e

exortar o exemplo de diversos limianos pelo protagonismo evidenciado em termos de

intervenção social, profissional, cultural e político. Assim, este ano, ao fazer cem anos sobre

a data do seu nascimento, deu início a uma série de iniciativas para homenagem ao Dr.

José António Sá Coutinho - Conde d'Aurora -. Escritor multifacetado, deixou uma extensa

obra onde a sua terra e região foram

sempre referência.

As comemorações do centenário

do nascimento do Conde d'Aurora

tiveram início no dia 27 de Abril com

a inauguração de uma exposição

bibliográfica sobre o Conde d'Aurora na

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima. Do

programa constava também uma concelebração

eucarística, e ainda uma conferência realizada pelo Prof. Doutor Artur

Anselmo, que abordou o perfil literário de "um grande português" - o

Conde d'Aurora, constituiu ponto alto destas comemorações.

A obra de José António Sá Coutinho - Conde d'Aurora ainda

hoje faz as delícias de todos aqueles que a lêem. Volvidos alguns
anos sobre esse "modus-vivendi" da vila de então, não deixamos

aqui de reproduzir dois excertos de Monografia do Concelho de

Ponte de Lima em que o autor evidencia a sua capacidade de
comunicar. No caso concreto falando sobre o turismo, há uma

nítida rejeição de uma linguagem estereotipada, destacando-se

antes uma capacidade de comunicação invulgar. Eis como escrevia
o Conde d'Aurora sobre Ponte de Lima e o turismo..... Se

pretendes, leitor, aquele turismo bitolado, marcas c. XIX, acaso

nascido em Melbourne, criador do voc bulo, "Palace", deus

casamenteiro do Cook com a W. Lits (noite de n pcias no train

bieu, em carruagem sleeping AIGY, apadrinhados pelo

Baedecker, em regime dotal de traveler cheques, lua de mel

orientada para um dancing, um casino e mais divers es selects,

vista do slogan "ne pas se pencher"); aquele turismo como que

alimento j mastigado em polpa e reduzido s colorias e vitaminas

indispens veis, esp cie de sebenta-explicador de esfor o m nimo:
n o te dirijas a Ponte de Lima... ..

Referindo-se aos "guias turísticos" de Ponte de Lima e ao

seu grau de eruditismo ·...Se demorares na Vila, turista amigo,

dize ao estalajadeiro para chamar o Pilauta, o Chico Marchante,

o Bota-a-linha, o Pai-Quim, um dos Regueiras ou um dos

L e::.inlzos. N o ajustes: n o se trata de mercen rios ou

profissionais. Fa::.-te recomendado de algu m conhecido (D. Ruy

da C mara, Clzaby, algum pol tico avan ado). Convida o

aut ctone a um passeio ao ponto que desejas visitar. Ele arranja

-Ie garrano, se for mister; carrega-te o famel; fornece-te c o,

jornaleiros, barco, consoante se tratar de ca ada, excurso

arqueol gico, pescaria ou simples digress o.

D -lhe de comer e de beber (primum bibere!) - e gratifica-o

como entenderes. Quanto a erudi o: armas reais qualquer

escudo; os mouros podem ser do .I' culo XVIII; e a respeito de

nomes, pode falar-te no "Conde do Pa o" o Conde de Calheiros,

no "Visconde de Vila Franca" e querer dizer o da Barrosa, no

"Conde de Pessegueiro" e referir-se ao de Pa o de Vitorino; e o

"DI'. do Resisto" sempre o Conservador do Registo Civil. "TI' .I'

quartos para um hora" s o 12 h 45 e n o meio-dia e um quarto.

Torna muito cuidado com a hora velha e a nova. E lembra-Ie que

o alqueire de 17,25 L, o caba o de 12 L, a vara de 1,10 m e o

arr tel de 459 gramas.....

Afeira do gado. in Roteiro da Ribeira Lima
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PriJneiro Ministro visitou Ponte de Linla
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- A necessidade da ratificação urgente das alterações ao

Plano Director Municipal;

- A aprovação das alterações à Carta da Reserva

Ecológica por parte do Ministério do Ambiente;

- A construção do Centro Coordenador de Transportes;

- A construção do Pavilhão Gimnodesportivo da C+S de

Freixo;

- A recuperação do Teatro Diogo Bernardes;

- O reforço dos meios de segurança da PSP e GNR;

- O avanço das acções de emparcelamento agrícola e da

construção de caminhos agrícolas e rurais;

- O desniveJamento do cruzamento de Nossa Senhora da

o Primeiro Ministro António Guterres percorreu o distrito

de Viana do Castelo acompanhado de diversos responsáveis

ministeriais, tendo visitado a Escola Superior Agrária de Ponte de

Lima onde assistiu à celebração da escritura pública de

constituição da Câmara de Agricultura do Norte.

Em Refóios, o Primeiro Ministro fez-se acompanhar do

Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do

Território, Ministro da Agricultura e do Secretário de Estado das

Obras Públicas, tendo sido recebido pelos Membros do Executivo

Municipal, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente do

Conselho Directivo da Escola Superior Agrária e diversos

representantes das mais variadas instituições ligadas à agricultura

na Região do Norte.

A Banda de Música de Ponte de Lima, os Cavaquinhos e Bombos de Refóios, a Ronda do Sol Poente e os Ranchos de

Calheiros e Correlhã, deram honra à recepção do Chefe do Governo e abrilhant~ram o arraial nocturno à mistura com o fogo

de artifício da Pirotecnia Minhota.

Na reunião de trabalho efectuada no dia 29 de Junho, o Presidente da Câmara Municipal apresentou ao Primeiro

Ministro as maiores preocupações do Município, tendo requerido a sua intervenção directa na resolução de alguns

problemas que afectam o desenvolvimento do concelho, nomeadamente:

Guia;

- A construção da IC28 entre Viana do Castelo e Ponte da Barca passando pelo Nó da Auto-Estrada em Refóios;

- O financiamento das acções de abastecimento de água ao Vale do Lima e de saneamento da Orla Ribeirinha do Rio

Lima;

- A reclassificação das Estradas Nacionais desclassificadas.

Na resposta, o Primeiro Ministro garantiu a resolução imediata da construção do Centro Coordenador de Transportes e

anunciou a decisão de financiamento do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água ao Vale do Lima com 5,2

milhões de contos.

No que respeita à área da Saúde, a Ministra do sector assumiu o compromisso de em breve se deslocar a Ponte de

Lima para uma reunião de trabalho onde serão tratados todos os assuntos de interesse para o Concelho.
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HI Festival Folclórico de Ponte de Lima
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Aspecto do I' Festival Folclórico de 1994

Rancho Folclórico da Ribeira, Lavradeiras de S. Martinho

da Gandra, Grupo Etnográfico Infantil de Freixo e Escola
Infantil da Correlhã. A ausência do Grupo das
Espadaladeiras de Rebordões Souto, deveu-se ao facto de
parte significativa dos componentes do Grupo estarem

doentes.
Entretanto no mesmo concelho também já se

realizaram este ano os Festivais Folclórico de S. Martinho,
Gemieira e do Rancho
de Cantares de Ponte de

Lima e neste mês de
Julho é a vez da

Correlhã fazer o seu
festival.

o folclore é uma manifestação de cultura popular das

nossas gentes. A Câmara Municipal, como é óbvio, não
deixa de estar atenta a este fenómeno e tem vindo a apoiar
diversas iniciativas, entre as quais se destaca a realização

do Festival Folclórico de Ponte de Lima, que este ano teve
a sua terceira edição realizada - devido ao mau tempo - no
Pavilhão Municipal.

No certame deste ano estiveram presentes os seguin
tes grupos do concelho: Rancho Folclórico das Lavradeiras
de Gondufe, Rancho Folclórico de Fornelos, Rancho
Folclórico da Correlhã, Rancho Folclórico e Etnográfico da

Casa de Povo de Poiares, Grupo Folclórico da Associação
Cultural e Recreativa de Calheiros, Associação Grupo

Folclórico de Santa Maria de Serdedelo e ainda o Grupo de
Danças e Cantares de Ponte de Lima, Danças e Cantares do
Neiva - Sandiães, Associação Desportiva e Recreativa do

DlSPORTO

I Maratona
Internacional de

nestanacIOnaIs

modalidade.

Decorreu de 28 a 30 de Junho no areal junto à
ponte românica a Etapa Ponte de Lima do

Campeonato Nacional de Voleibol de Praia. A
organização contou com o apoio da Câmara
Municipal de Ponte de Lima que, deste modo,

decidiu dar mais um contributo para atrair o
público, especialmente o mais jovem, para uma

modalidade popular e em franca expansão,
permitindo às

centenas de

espectadores que
assistiram aos di
versos encontros,

ver em acção os
melhores atletas

eeBasq
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Organizada pelo Grupo de Trabalho de Basquetebol

Feminino da Escola Desportiva Limiana (E.D.L.) realizou-se
no dia 11 e 12 de Março no Pavilhão Municipal de Ponte de
Lima, a I Maratona Internacional de Basquetebol Feminino.
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Festa de Portugal Comemorações do 25 de Abril e

10 de Junho

Organizada pela Casa do Concelho de Ponte de Lima,

realizou-se no passado dia 24 de Março no Pavilhão Carlos

Lopes em Lisboa - A Festa de Portugal. Trata-se de uma

manifestação consagrada ao folclore e à cultura tradicional

portuguesa.

Na edição deste ano estiveram presentes perto de duas

dezenas de agrupamentos folclóricos provenientes de diversos

pontos do país e que exibiram as suas danças e cantares.

Enquanto no palco o espectáculo deslumbrava todos os

presentes com mo

mentos de um colorido

ímpar, nos átrios do

pavilhão as regiões de

Turismo através das suas

fontes de divul- gação

mostravam as suas

potencialidades.

Antes do início do

espectáculo, o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de

Lima e também Presidente da Assembleia Geral da entidade

organizadora, Daniel Campelo, dirigiu uma saudação aos

milhares de presentes, incentivando todos os limianos a

prosseguirem a sua acção em prol da defesa do bom nome de

Ponte de Lima.

A Câmara Municipal comemorou este ano, mais

uma vez, as datas históricas do 25 de Abril - Dia da

Liberdade - e o 10 de Junho - Dia de Portugal.

Os actos oficiais constaram da cerimónia de içar

da bandeira nos Paços do Concelho ao qual estiveram

presentes autarcas e muitas outras individualidades

deste concelho.

Conferências
A Câmara Municipal tem organizado uma série de

conferências ligadas à história local, que irão prosseguir

ao longo do ano.

No mês de Junho o historiador António Matos Reis,

conferenciou sobre o tema " Uma visita ao Santuário de

Nossa Senhora da Boa - Morte". Na sua exposição o

·conferencista explicou as razões da construção do

santuário e as raízes do culto à Sra. da Boa - Morte. Este

evento teve lugar na Biblioteca Municipal.

Também neste local e inserido no mesmo ciclo de

conferências, Teodoro Afonso da Fonte tinha

apresentado um trabalho sobre o tema" As crianças

abandonadas no Alto Minho".

Valima no Oriente

Presidente da Câmara na audiência com o Governador de

Macau - General Vasco da Rocha Vieiraentidades entra as quais se

destacam: o General Rocha Vieira - Governador de Macau, o Presidente da

Câmara de Comércio e Indústria de Hong Kong, autoridades de Cantão, diversos

empresários locais e ainda os Secretários Adjuntos da Cultura, Comunicação

Social Turismo.

O objectivo deste conjunto de encontros foi o de contribuir para o

conhecimento da região e suas potencialidades procurando ao mesmo tempo

atrair o interesse dos mercados asiáticos.
Asso iaçào Industrial de Macau - Encontro com o Presidente

da Assoclaçào Industrial de Macau

Os produtos da Região do Vale do Lima foram mostrados durante a I Feira

Internacional de Macau - MIF 96. O vinho verde, fumeiros, bordados, mobiliário

e a oferta turística foram alguns produtos que serviram de cartão de visita da

região. A exposição contou com a visita de milhares de pessoas.

Esta acção estava enquadrada no empenhamento dos municípios limianos

em potenciar o desenvolvimento e cooperação com outras regiões do globo. A

ocasião foi aproveitada por uma delegação da Valima da qual fazia parte o

Presidente da Câmara de Ponte de

Lima - Daniel Campelo, para uma

série de contactos com diversas
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Debate sobre a regionalização
No passado dia 19 de Abril, realizou-se no Cinema Rio Lima, nesta vila, um debate sobre a regionalização promovido

pelas Assembleias Distritais de Viana do Castelo e Braga.

Além das diversas perspectivas sobre a questão, os autarcas presentes transmitiram a vontade que a regionalização

avance de uma forma eficaz minimizando assimetrias regionais e aprofundando o poder municipal.

Técnicos de Câmaras Municipais do Norte
reunem-se em Ponte de Lima

Realizou-se, no passado dia 8 de Março no Cinema Rio Lima a 7ª R.A.P.

Reunião de Aperfeiçoamento Profissional do Norte-, organizada pela Associação

de Técnicos Administrativos Municipais. Nesta reunião estiveram presentes

funcionários de Câmaras Municipais dos distritos de Braga, Porto e Viana do

Castelo.
A sessão foi aberta pelo presidente da edibilidade limiana, que evidenciou a

importância deste tipo de iniciativas, precisamente num momento em que os

autarcas eleitos sentem cada vez mais a necessidade de substituição da Lei de

Tutela Administrativa, a fim de evitar graves consequências pela prática de meras

irregularidades processuais.

Os trabalhos prosseguiram durante o dia segundo o programa previamente estabelecido para a agenda desta reunião,

onde pontificava o tema - recursos humanos.

I Encontro Nacional
do Turi DtO de

Ald -a

ncontros e
Teatr de Po
Lima

e e

Com a presença do Sr. Ministro da Agricultura,

Desenvolvimento Rural e Pescas e do Sr. Secretário

de Estado do Comércio e Turismo realizou-se no

passado dia 15 de Junho, na Escola Superior Agrária

em Refóios do Lima o I Encontro Nacional de

Turismo de Aldeia.

Esta iniciativa visou promover a discussão do

desenvolvimento tuóstico da nossa região no âmbito

das acções a desenvolver no programa comunitário

Leader II

Neste encontro, em que também esteve

presente o Sr. Presidente da Câmara foi

homenageado o Professor Eugénio Castro Caldas,

figura cimeira da Agronomia portuguesa.

Na sua prestação de apoio à cultura, a Câmara

Municipal de Ponte de Lima, conjuntamente com

algumas juntas de freguesia e diversos grupos de teatro

amador do concelho, tem organizado diversos

espectáculos teatrais em muitas localidades do nosso

concelho.

As sessões tem registado assinalável êxito quer

em termos de actuação dos grupos amadores de teatro

de Ponte de Lima, quer em termos de presença do

público.

Os espectáculos prosseguem durante

este mês de Julho estando já agendados

três espectáculos para Anais, Refóios do

Lima e na Avenida do Plátanos na vila.
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Vaca das Cordas 96
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Moradores da R, Bealo Francisco

Pacheco estiveram este ano a fazer o

lapete no Largo da Feira

Ponte de Lima e um concelho rico em tradições. Por muitos

lugares e aldeias mantêm-se vivos rituais de um passado que

marca muito a maneira de ser das gentes limianas. Um povo que

também sabe perservar a memória do seu passado através de

manifestações populares trazida ao longo de anos até aos nossos

dias.

Com o chegar da

noite e o fim da Vaca

das Cordas, a animação

prosseguiu pelas ruas da vila, que entretanto começaram já a ser

limpas para a execução dos tapetes de flores para a procissão do

Corpo de Deus. Dezenas de dedicados moradores mobilizaram

se, mais uma vez, para o embelezamento das vias por onde iria

passar a procissão. Ao despontar da madrugada deram-se os

últimos retoques nos tapetes por onde, na parte da tarde, iria

passar a custódia com a hóstia sagrada levada pelo arcipreste de

Ponte de Lima.

Este ano mais uma vez os pontelimenses estão a cumprir o

seu calendário tradicional. Começou em Janeiro com o cantar das

janeiras, prosseguiu com as tradições do Entrudo, a Sarrada da

. Velha, a Queima do
...; .

"Judas", os MaIOS e

agora, em Junho,

com a Vaca das

Cordas e a festa

religiosa do Corpo

de Deus.

Foi precisa-

[J~-=--=~~iiiiiiiiiiiii~~L. .:;..JL..~-:"'J. men te no d ia 5 de
Junho que milhares de forasteiros vieram até Ponte de Lima

assistir a mais uma corrida da Vaca das Cordas. Pelas varandas

da vila - transformadas em improvisadas tribunas ., centenas de

pessoas viram o touro preso por corda a correr entre um cerco

humano movediço que se deslocava à cadência imposta pelo

animal. Já na parte final ao longo do extenso areal, a montante e

a jusante da ponte

!~~~!!~românica, os mais
destemidos puseram à

prova a sua destreza

""',I1'.~LI'"7'1para enfrentar o touro.
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" Ponte de Lima está em revolução! 11 Esta 

fora o devido exagero, é uma afmnação feita 
milhares de visitantes que vêm até nós 

EfelCÚ'l,amlente. grande parte dos arruamentos da vda, 

o Centro Histórico são alvo d 
intervenções que permitirão, a partir de agora, uma 

mlhoria da qualidade dos erviços urbanos. É uma 
transformação profunda. 

A envergadura destas acções tem custos 

elevados, por isso a autarquia conta com o apoio 
financeiro do FEDER, fruto de uma candidatura 

apresentada pela Câmara Municipal de Ponte de 

LIma. Estas obras que eram eternamente adiadas, 
encontraram, para bem da comunidade lJ1Dlana, uma 

resposta corajosa e eficaz do munícípio. Asslm a 

partir de agora, os problemas das inundações e a 
poluição do no Lima através das águas residuais da 
tona urbana da vila, estarão, em breve. totalmente 
eliminadas através da renovação do sistema de 
esgotos. Também foram Implementados novos 
equipamentos subterrâneos de condutas eléctricas e 
de água e telefone, sendo também construida em 
parte dos arruamentos da vila uma galeria técnica que 
de futuro permitirá realizar trabalhos de manutenção 
ou reparação sem perturbar o trânsito e causar outros 
mcómodos. 

Muitas destas intervenções já foram concluídas. 

Assim, na instalação de redes subterrâneas já foram 

concluídas as seguintes obras: Passeio 25 de Abril, 
Rua do Rosário, Largo de Camões e Rua Inácio 
Perestrelo. Estão prestes a concluírem-se as obras na 

Rua Conde de Bertiandos e Rua do Arrabalde. Estão 

em. curso a mesmas intervenções na Rua Cardea 
Saraiva. Seguidamente será a vez da Aventda 
António Feijó e Rua Norton de Matos. 

No âmbito da recuperação do Centro Histó~ 
obras idênticas foram feitas nas segUlDtes artétiam 
Rua Agr6nomo Morais, Ruas e Largos do Castelo. ~ 
Porta Nova, Travessa Cardeal Sanuva e alDda no 
Largo de S. João. Prossegue a recuperaçãQ da 
Calçada dos Artistas e da Rua Beato FranCISCO 
Pacheco. Brevemente começarão as acções na R.ua 
Formosa e zona das Pereiras. São obras que pode$ 
provocar algum transtorno a algumas pessoas maa 
que a Câmara Municipal de Ponte de Lima acralita 
que a inteligência, o bom senso e a qualidade ~ ~ 

sobrepôr-se-ão aos incómodos eventua)m 

causados. 











II vence mais urna l:x:rtalha

P.S.P. fica

A intransigente defesa da seguran a e bem
estar dos limianos levou a C mara Municipal
na pessoa do seu presidente a procurar, em
finais de Maio, a garantia da manuten o do
Posto da P.S.P. nesta vila. Mas a luta n o vai
ficar por aqui. Agora tempo de avan ar para
um aumento do n mero de efectivos. Para isso
aguarda-se uma visita do Secret rio de Estado
da Administra o Interna ao nosso concelho.

o nosso concelho acaba de vencer mais uma
importante batalha! A permanência da P.S.P. em Ponte de
Lima. Um processo que se arrastou desde 1995 altura em

que o então titular do Ministério da Administração Interna

definiu os parâmetros orientadores que permitiram manter
em actividade os postos e esquadras da Polícia de Segurança
Pública (P.S.P.). A lista dos que se haviam de extinguir era
clara e Ponte de Lima não escapava. Ao tomar

conhecimento de provável retirada do posto da P.S.P., a

Câmara Municipal através do seu presidente desencadeou
uma série de acções tendentes a travar a intenção
governamental da retirada daquele efectivo policial do

nosso concelho.
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Assim, logo numa das primeiras reuniões

do executivo camarário, no presente ano, foi

aprovada por unanimidade, uma proposta do

Presidente da Câmara na qual eram
evidenciadas as razões para a defesa da

manutenção da P.S.P. no
concelho. Neste documento, que

serviu de base orientadora na

argumentação para a defesa da
permanência daquele efectivo

policial, eram destacados como
aspectos significativos para a
posição camarária: a existência de

um número elevado de população

flutuante junto da actividade
turística concelh ia; o facto de
haver estabelecimentos de ensino
superior frequentados por um

grande número de estudantes; ser
o concelho com maior taxa de

expansão urbana de todo o
distrito; e ainda o motivo de, em

Ponte de Lima, muito brevemente,
se situar o cruzamento da auto-

estrada Braga-Valença e o itinerário complementar entre
Viana do Castelo e Ponte da Barca. Estas foram as razões

pelas quais a Câmara Municipal e o seu presidente se
bateram com todos os meios que conseguiram pôr ao seu
alcance na defesa do bom funcionamento da segurança e

salvaguarda da ordem pública na vila, realçando sempre a sã

convivência da população com os agentes da autoridade.
Uma relação que vem desde os anos cinquenta, altura em
que foi instalado o posto neste concelho e que, graças ao

empenhamento da autarquia limiana na defesa do bem estar
dos seus munícipes, conseguiu na penúltima semana de

Maio, em reunião entre o Presidente da Câmara e o
Secretário de Estado da Administração Interna, a garantia
do actual governo da continuidade do posto da P.S.P. nesta

vila. Na referida reunião, a Câmara Municipal solicitou um
aumento de efectivos, no seguimento da preocupação

autárquica na segurança da população. Este aumento de
agentes implicará a passagem de posto a esquadra. Recorde
-se que a actual composição do posto de Ponte de Lima é de

dezassete elementos, quinze guardas e dois sub-chefes.
Para dar resposta às pretensões do municipio espera-se

uma visita do Senhor Secretário de Estado da

Administração Interna ao nosso concelho.
Aquele membro do governo irá inteirar-se da situação

da P.S.P. e da G.N.R. no concelho e ainda de assuntos

relacionados com os Bombeiros Voluntários de Ponte de
Lima e da secção criada (mas ainda não activada) de S.

Julião de Freixo, mormente no tocante a instalações e meios
destas corporações.



Antes prevenir que remediar

Câmara Municipal participa em prevenção
de fogos

Com mais um Verão a iniciar-se, o perigo dos incêndios florestais volta a
aparecer. A situação, infelizmente, tem vindo a agravar-se ano após ano. Há que

reunir todos os meios capazes para a minimização do problema.

Assim, a Câmara Municipal de Ponte de Lima, além de toda a ajuda que tem
prestado no apoio a instituições e meios para o combate às chamas que devoram as
florestas do nosso concelho, apresentou este ano, no âmbito da Coordenação da

Comissão Especializada de Fogos Florestais, uma candidatura para a realização de limpeza florestal em alguns dos locais mais
críticos do concelho. A Câmara Municipal comparticipa financeiramente no projecto, o qual será coordenado tecnicamente

pelo Instituto Florestal e que prevê acções combinadas com os Bombeiros Voluntários.

Segurança rodoviária
Também em Arcozelo, junto à escola da Freiria, foi

construida uma passagem aérea para utilização das crianças
que se deslocam para aquela escola, evitando assim atravessar

a estrada e consequentemente os perigos que daí resultavam.
Esta é também utilizada por dezenas de moradores dos lugares
próximos que assim circulam com segurança entre os dois

lados da estrada nacional 201.
Também no chamado cruzamento da Feitosa, local onde

infelizmente se verificaram alguns acidentes, foram colocados

uma sér ie de ,------,-------,,,....,..,'="......=,........

semáforos que

visam orientar o

trânsito naquele
ponto. Foi uma -

obra custeada
pela Câmara

Municipal que, Q

deste modo, pôs
fim a uma

........~~--~------~-
situação que Passeios para peões na Correlhã - EN 203

tendia a arrastar--

se e muito provavelmente, encaminhar-se-ia como o caso do

cruzamento da Ponte Nossa Senhora da Guia, onde se
registaram vários acidentes mortais. Aliás, em relação a este
último cruzamento, já foi efectuada adjudicação do projecto de

desnivelamento do mesmo. É uma aposta ainda maior do

município na protecção de todos os cidadãos, que utilizam
aquele ponto de passagem. É mais um espaço na confiança de

estar e circular em Ponte de Lima.
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Cruzamento da Feitosa

Passagem aérea para peões em Arcozelo

~!~~:!=~!5!:;::i:i===~~~a N e s s eli;; sentido, a Câ-

mara Mu
nicipal imple

mentou uma
série de equi-

L- -""'-"" pamentos em

freguesias do
concelho onde

era sentida a
necessidade de
dar pro- tecção

aos peões e
a u t o

mobilistas. Foi

É preocupação constante do município colocar à
disposição de todos os limianos as melhores condições para
viver neste concelho. Estas passam também pela segurança dos

cidadãos nos seus diferentes aspectos, sendo a segurança
,-----"""'=,--------------------,---, rodoviária um

......._-._--------------
dos mais signi-

ficativos.

aSSIm na
freguesia da
Correlhã, uma

das localidades

com maior
movimento de peões e auto- móveis na estrada nacional que
atravessa a aldeia. Consciente do perigo que corriam

diariamente dezenas de crianças no trajecto escola - casa, a

Câmara Municipal mandou construir passeios para a circulação
de peões, conseguindo-se assim proteger todos aqueles que

circulam naquela artéria.
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Higiene e limpeza tem novos
equipamentos

A defesa da qualidade de vida dos habitantes do

Concelho é um constante desafio que dia a dia se coloca

aqueles que estão incumbidos de servir o destino deste

Concelho. A dotação. das mais diversas áreas ligadas no

bem-estar do ser humano. com equipamentos capazes de

contribuirem para que o quotidiano seja vivido ainda com

mais dignidade. fazem com que esta autarquia tenha a

constante preocupação de proporcionar aos cidadões

residentes e a todos aqueles que nos visitem melhores

condições de higiene e limpeza.

FOI nesse sentido que a Câmara Municipal

disponibilizou para todos os cafés. restaurantes e similares.

contentares individuais para serem colocados no interior

destes estabelecimentos e para durante o dia aí serem

depositados os resíduos. sendo depois - à hora de recolha do

lixo pelos Serviços de Limpeza Municipais - o referido

contentor transportado para o exterior a fim de ser

despejado. Esta é uma medida extremamente importante em

termos de higiene e limpeza daqueles locais. A aceitação

por parte dos comerL'iantes do sector tem sido até à data

muito boa Se bem que há ainda alguns a não serem

suticlentemente fortes para vencer hábitos que naturalmente

não serão os mais adequados para quem tem de fazer de

higiene e limpeza um forte argumento na persuasão dos

seus clientes. Embora sendo um número muito reduzido.

estamos em crer que multo brevemente tais atitudes

desaparecerão com natural idade.

Pela parte da Câmara Municipal. os munícipes

poderão contar com uma resposta cada vez mais pronta no

sentido de oferecer as melhores condições neste campo de

higienc e limpeza. o que aliás tem sido prática reconhecida

nacional e internacionalmente. É assim que procuramos

utilizar todos os meios que dispomos com o máximo de

eficácia. Nesse sentido. foram recentemente adquiridos pela

autarquia, dois veículos pesados para recolha de resíduos

sólidos. A aquisição destes equipamentos permite uma

melhor cobertura na recolha de lixo na vda e aldeias. As

referidas viaturas estão equipadas com um sistema

elevatório de contentares accionado mecanicamente o qual

permite uma descarga dos contentares mais rápida que a

realizada nas viaturas anteriormente utilizadas.

Ligado a esta matéria, importa ainda registar que abriu

concurso público para a recolha selectiva de alguns resíduos

para posterior reciclagem. Este sistema implicará a

implementação de ecocentros. onde ficarão depositados

temporariamente os resíduos. Posteriormente serão

encaminhados para a reciclagem.Além destes equipamentos

foi adquirido um tractor cisterna de rega e dois reboques

para a limpeza urbana.
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Finalmente. vislumhrou-se a desactlvação da lixeira

municipal. situada no sopé do Monte de Santa Maria

Madalena em Fornelos com a assinatura do acordo firmado

entrc os municipios de Ponte de Lima. Viana do Castelo.

Ponte da Barca. Arcos de Valdevez e os de Barcelos e

Esposende para a localização e gestão do aterro sanitário do

Vale do Lima e Baixo-Cávado. O referido

equipamento funcionará na localidade de

Vila Fria no concelho de Viana do Castelo. O

processo para a localização foi um pouco

moroso devido a contrariedades surgidas

quanto ao local em que o mesmo haveria de ficar situado.

Agora. finalmente, tudo ficou definido. Para o nosso

Concelho terá como consequência o desaparecimento da

lixeira de Fornelos e, em termos ambientais, de todos os

aspectos negativos a ela ligados. Além disso representará a

envolvência num projecto que será uma resposta cabal ao

desafio dos padrões de desenvolvimento e qualidade de

vida das sociedades mais modernas. O Fundo de Coesão

comparticipa as obras de construção do Aterro Sanitário e

de recuperação das antigas lixeiras. em 85 % num

investimento global que ultrapassrá os 4 milhões de contos.



Programa Horizon - Projecto \\CoIlvergências"
I

---

Fundamentação:

Tem vindo esta Câmara Municipal a interessar-se

pelas problemáticas sociais do Concelho, mais

particularmente pela comunidade deficiente, tendo já

promovido a integração profissional efectiva de algumas

situações pontuais, inclusivamente na própria edilidade.

Porém, a insuficiência de dados qualitativos e

quantitativos (n2 de pessoas com deficiência, seu grau e tipo

e incidência geográfica), e, um elevado número de pessoas

com deficiência em idade activa e com formação escolar

sem quaisquer perspectivas de integração sócio

-profissional, foram, de entre outros motivos, os que

fundamentaram a candidatura ao Programa Horizon.

Pretende-se com este, a criação de uma estrutura

específica de apoio a vários níveis áquele grupo de

população no Concelho, atravé de uma intervenção multi

disciplinar e pluri-institucional, de cuja convergência de

esforços poderá resultar a melhoria integral da qualidade de

vida daquela população.

Objectivos:

- Criar uma estrutura de apoio que promove o

acompanhamento eficaz da comunidade deficiente e sua

integração no mercado de trabalho;

- Criar e facilitar o acesso a informação especializada;

- El iminar barreiras arquitectónicas faci Iitando a

mobilidade e acesso a instiuições e serviços;

- Promover uma filosofia de acção comum às famílias.

técnicos responsáveis e organismos sócio-económicos da

região.

Acções a Desenvolver:

As acções a desenvolver inserem-se em duas grandes

vertentes.

Por um lado, pretende-se a criação de uma estrutura

de apoio à integração sócio-profissional de pessoas com

deficiência, que inclui um serviço de apoio permanente,

serviço de consultadoria móvel e um projecto piloto de

adaptação de infra-estruturas e equipamentos urbano na

sede do Município.

Por outro, pretende-se a informação e sensibilização

da comunidade deficiente e agentes sócio-económicos,

prevendo-se nesta área a produção de material de

divulgação e informação e um seminário.

Parcerias:

Para além das parcerias nacionais, aquelas foram

alargadas a países da Comunidade Europeia. A

transnacionalidade tem Cl)mO objectivo o intercâmhio de

metodologias, experiências, Instrumentos de trabalho e

informação variada no âmhito da prohlemátila em questào.

Meios Humanos:
Coordenador. TécniCO de Sen iço SociaL PSI.:ôlog\).

Arquitecto e Administrati\o.

Área Geográfica Abrangida:

51 freguesias do Concelho de Ponte de Lima

Data de Início do Projecto:
Maio de 1996

Trabalho Realizado

Apesar de o Projecto se encontrar ainda em fase de

arranque, uma neceSSidade vêm sentindo os agentes locais

mais dlrectamente ligados a esta problemática, que se

prende, com a identificação da população com deficiência

do Concelho. sua incidência geográfica, grau e tipo de

deficiências.

Assim, numa I~ fase. e com o ohjectlvo também de se

definir um grupo ou grupos-alvo de mtervenção prioritária,

procedeu-se ao levantamento dos dados aCima referidos

junto de instituições públicas e privadas, do Concelho e do

Distrito, através de uma grelha de identificação específica.

Paralelamente, tem-se procurado reunir documentação

espeCializada junto de entidades públicas mais directamente

ligadas a esta problemática. nomeadamente na área da

saúde e segurança social, como suporte de apoio

informativo para técnicos e comunidade deficiente em

geraL

Dado o empenhamento da Câmara MuniCipal neste

Projecto, devido à vulnerabilidade econômica, sociaL de

saúde e cultural apresentada por aquele grupo de população

e suas famílias e. dada amda a Importância que reveste para

qualquer projecto na área social a participação da populaçào

em geral, por se tratar de um problema que a todos diz

respeito, agradece-se desde já a colaboração a todos os que

directa ou indirectamente estão ligados ao Projecto.

pretendendo este, por seu lado, e no seguimento da tilosotia

da própria edilidade promotora, ser uma "porta aberta" a

toda a população que pretenda formular opiniões e

sugestões que possam contribuir construtivamente para o

avanço e êxito do Projecto.
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As praias fluviais do Arnado ( Arcozelo ) e
Pessegueiro (Vitorino das Donas)

om a chegada do Verão aumenta de r--------------------------------,

modo significativo o número daqueles

que nos visitam. E se na época menos
quente do ano, principalmente aos fins de

semana, a qualidade e a tradição da nossa
gastronomia levam até aos restaurantes
centenas de visitantes, na época mais quente,

as sombras refrescantes das margens do Lima
e a limpidez das suas águas, são aproveitadas
para momentos de descanso e lazer, tirando

partido de um cenário que a natureza e o
homem construíram de forma ímpar.

Com o aumento significativo de visitantes
que acontece todos os anos, a Câmara

Municipal sempre atenta e procurando
oferecer as melhores condições a todos os que
vivem no concelho e àqueles que vêm até '------------------------------------'

Praia fluvial do Amado em Arcozelo
Ponte de Lima, decidiu criar duas praias

Praia fluvial do Pessegueiro em Vitorino das Donas

fluviais precisamente nos locais mais procurados e
frequentados por todos os que se refrescam nas águas do Rio

Lima. Assim as freguesias de Arcozelo e Vitorino das Donas
viram os lugares de Amado, da primeira freguesia e

Pessegueiro da segunda, serem dotados de

2 equipamentos e meios que transformaram

aquelas zonas em locais onde os banhistas
podem, a partir de agora, usufruir em melhores
condições, de todas as potencialidades naturais

e
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.----------------------------------------, oferecidas.
Ambos os projectos para a criação
de praias fluviais foram fruto de

candidatura a financiamentos
externos apresentada pela Câmara
Municipal de Ponte de Lima, no

âmbito do FEDER contando

também com a comparticipação do

Instituto Nacional de Água ( INAG)
e desta Câmara Municipal.

O aproveitamento destes locais,
outrora em estado de algum
abandono, em zonas de animação

turística faz parte da estratégia do
município, em criar o máximo

possível de equipamento de
animação.

A implementação destas

infraestruturas de apoio insere-se
também numa filosofia que pretende

também ultrapassar a mera visita de uma ou duas horas,

incentivando, pelo contrário, a permanência mais demorada de
todos aqueles que vêm até nós.

A localização destas praias fluviais em Vitorino das Donas e
Arcozelo é também por si uma aposta na dinamização destas

aldeias, no seu comércio e logicamente na valorização das
freguesias e suas populações.



I Instituições e colectividades

Banda de Música da Casa do Povo de
Moreira do Lima

II



!rúorrnaÇÕ8s ao mW1Ícipe

G.T.L. Já em
funcionamento

Entrou em funcionamento no passado mês

de Maio. o Gabinete Técmco Local (G.T.L.).

Trata-se de uma estrutura cUJO objectivo

principal é dar apoio técnico aos munícipes na

recuperaçào de imóveIs. no âmbito dos trabalhos

que estão a decorrer na zona histórica. Pretende

-se assim conseguir que as obras de restauro

sejam efe<:tuadas nos imóveis de uma forma

ordenada. conseguindo preservar os testemunhos

de gerações passadas.

O horário de funcionamento deste

departamento. coordenado pelo Arquitecto Tiago

Castro. é o mesmo das outras secções da Câmara

MunIcipal.

Habitação Social
Foi recentemente aprovado o regulamento

do acesso ao Projecto Tipo para construçào de

habitação para famílias economicamente

carenciadas

O presente regulamento toma em

consideração para além dos recursos económicos

do agregado familiar a sua composição. A cópia

do regulamento pode ser obtida na Câmara

Municipal.

Reunião com
Secretário Estado dos

Desportos

No passado mês de Maio, o presidente da Câmara Municipal

deslocou-se a Lisboa, onde numa audiência com o Senhor Secretário

de Estado dos Desportos, manifestou a posição do municipio em

relação a assuntos de interesse do concelho no âmbito das

competências daquela Secretaria de Estado.

Como a suntos falados nesta reunião destacaram-se a

construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Freixo e a respectiva

celebração do Contrato Programa. O município defendeu o

procedimento idêntico ao que se passou com o da Escola C + S de

Arcozelo. Foi também levada a questão da necessidade de celebrar

um Contrato Programa entre a autarquia e o governo, tendo em conta

a importância dos equipamentos a instalar na construção do Centro

Náutico, .obra esta que já foi adjudicada à firma Teixeira Duarte,

S.A..

Por fim, o Presidente da Câmara deu conta das intenções da

autarquia em receber apoio da Secretaria de Estado dos Desportos

para implementação de outros equipamentos desportivos no âmbito

do Plano de Valorização das Margens. A Câmara está a proceder à

aquisição de terrenos e prevê para o biénio 1996-1997 um

investimento na ordem dos 800 mil contos.

Em defesa dos agricultores e produtores de leite

O Presidente da Câmara Municipal apresentou, em reunião de Câmara, uma proposta que foi aprovada e na qual é

manifestado a intransigente defesa dos agricultores do nosso concelho, resposta à pretensão de duas cooperativas ligadas à

recolha de leite no mesmo concelho. Nessa mesma petição foi solicitada uma audiência às direcções daquelas cooperativas, a

qual fOi rapidamente agendada, tendo o Sr. Presidente da Câmara recebido a garantia que nos próximos tempos tal pretensão

não intlectiria no sentido de causar prejuízos aos agricultores e produtores leiteiros do nosso concelho. No entanto, a Câmara

Municipal não descurará a situação, mantendo-se sempre atenta ao evoluir da situação, tendo recentemente solicitado ao

Ministro da Agricultura uma intervenção directa no assunto e face à eminência da repetição de novos casos

22 de encerramento de postos de recolha.



Actividades municipais

Deliberações Camarárias
No período compreendido entre o dia 17 de Fevereiro

a 18 de Junho destacam-se as seguintes deliberações da

Câmara Municipal:

Concursos:

- Abertura de concurso denominado "Concurso

Público para a Contratação de Recolha Selectiva de Lixo no

Concelho de Ponte de Lima".

- Abertura do Concurso para reparação e conservação

das Escolas Primárias da Boalhosa, Beiral do Lima e

Gondufe.

Adjudicações:

- dos Serviços de Controle de Qualidade da Água, no

Concelho de Ponte de Lima, pelo período de dois anos.

- de material informático com destino à Biblioteca

Municipal.
- da empreitada de reparação da Escola Primária de

Cepões.
- da empreitada de construção do Centro Náutico e

Embarcadouro de Recreio do Rio Lima.

- da empreitada de construção do Caminho de ligação

da EN 204 em Vitorino de Piães a Stª Leocádia (Viana do

Castelo).
- da empreitada de abastecimento de água à Freguesia

de Anais - Captação, Adução e Armazenamento.

- para elaboração do Ante-Projecto e Projecto de

Desnivelamento do cruzamento da E.N. 201 com a E.N. 203

em Ponte de Lima.

- da Empreitada de Beneficiação dos Caminhos do

Cabaneiro (Conclusão) e das Santas, na Freguesia de

Fornelos.
- da Empreitada de Beneficiação do Caminho do Rego

do cardo, na Freguesia de Beiral do Lima.

- da Empreitada de Beneficiação do caminho que liga

a E.N. 201 (Sabadão) a Vai de Pereiras, na Freguesia de

Arcozelo.

- da Empreitada de Beneficiação do Caminho de Anho

Bom (Sá) a Chão-de-Zil (Santa Comba).

- da Empreitada de Construção do Açude Galgável de

Ponte de Lima.

- do transporte de crianças dos Jardins de Infância do

Concelho de Ponte de Lima para a época balnear.

- da Empreitada de Recuperação do Centro Histórico

de Ponte de Lima - Zona Envolvente da Capela das Pereiras.

- da Empreitada de Recuperação do Centro Histórico

de Ponte de Lima - Calçada dos Artistas e Rua Formosa.

- da Empreitada de Beneficiação do Caminho da

Figueira, na Freguesia da Gemieira.

- da Empreitada de Beneficiação do Caminho do

Topo, na Freguesia da Correlhã.

- da Empreitada de Conclusão da Rua e Largo da Porta

Nova.

Protocolos:

- Celebração de Protocolos entre a Câmara
Municipal e as seguintes entidades:

- a Junta de Freguesia de Vitorino de Piães e a

Direcção da Casa do Povo até ao montante máximo de 3

milhões de escudos, para arranjo exterior do Centro de Dia,

Parque Infantil e Ringue Desportivo da Freguesia.

- o Grupo de Teatro Amador da Casa do Povo de

Freixo e Protocolo entre a Câmara Municipal e o Teatro

Noroeste.

- o Teatro Amador Limiano - TAL.

-o Grupo de Animação Cultural do Bárrio.

- a Firma SOSPORT - Desporto e Marketing, Lda para

a realização do Torneio de Voleibol de Praia Masculino de

Qualificação para o Campeonato Nacional da Modalidade.

Atribuições:

Atribuição de subsídio:
- ao Centro Social e Paroquial de Arcozelo para

aquisição de diversos materiais para o Centro de Convívio

para a 3ª Idade

- à Alliance Française (adiantamento relativo a 1996)

para apoiar alunos provenientes de famílias carenciadas.

- à Escola da Banda de Música da Casa do Povo de

Moreira do Lima; Escola de Música do Centro Paroquial de

S. Martinho da Gandra; Escola de Música do Grupo de

Cultura Musical de Ponte de Lima.

- ao Rancho Folclórico da Correlhã, para fazer face às

despesas com a deslocação ao Brasil.

- para desenvolvimento de actividades extra-escolares

das escolas do concelho.

- às diversas colectividades sediadas no Concelho.

- à Associação de Estudantes do Instituto Erasmus

para apoio à realização da I Semana Académica Limiana.

- à Casa de Caridade de Nossa Senhora da Conceição.

- ao Centro Social e Paroquial da Correlhã para apoio

às valências de Lar, Centro de Dia e ATL.

Tomadas de Posição:
- Tomada de posição relativamente ao 212

encerramento dos postos de recolha do leite. J
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Aprovações:

- para elaboração do projecto da Rede de Distribuição

de Água à Freguesia de Anais.

- do projecto e abertura de concurso de pavimentação

do Caminho do Bom Jesus, em Anais.

- do projecto e abertura de concurso do Caminho da

Costa, em Refoios.

- do projecto e abertura de concurso do Caminho de

Goia, em S. Pedro de Arcos.

- da proposta de adesão ao Sistema Intermunicipal de

Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e

integração na Sociedade Gestora do referido Sistema.

Aprovação dos Estatutos da Sociedade.

- do Projecto e abertura de concurso para

Pavimentação do Caminho Municipal 1251-1 entre o lugar

de Aguieiro e a E.M. 533-1 na Freguesia de Gondufe.

- do Regulamento e abertura de concurso de

concessão de exploração do estabelecimento no Lugar do

Barco, Freguesia de Vitorino das Donas.

- do Projecto e abertura de concurso para Beneficiação

dos Caminhos das Barreiras e Gandra, na Freguesia de S.

Martinho da Gandra.

- do Projecto e abertura de concurso para Beneficiação

do Caminho dos Castanheirinhos, na Freguesia de Cabaços.

- do Projecto e abertura de concurso para Beneficiação

do Caminho do Cais da Garrida, na Freguesia de Refoios.

- do Programa de Concurso, respectivo Projecto e

Abertura de Concurso de Remodelação, Ampliação e

Restauro do Cine Teatro Diogo Bernardes - Ponte de Lima.

- do caderno de encargos, programa de concurso e

abertura de concurso para Captação do Troveja e Sondagens

de Prospecção para Quantificação da Captação do Neiva

(Abastecimento de Água à margem sul do Rio Lima).

- do caderno de encargos, programa de concurso e

abertura de concurso para Elaboração de Projectos das

Redes de Distribuições de Água às Freguesias de. Queijada.

Rebordões Souto, Rebordões Santa Maria e Fornelos.

- da proposta de Homenagem aos mortos da guerra do

Ultramar a realizar no dia 27 de Julho de 1996.

- da proposta de Criação do Museu Rural.

- do caderno de encargos e abertura de concurso para

Reparação e Conservação de Escolas Primárias - Colocação

de Janelas.

- do Relatório de Actividades e Conta de Gerência do

Ano de 1995 e

- da 1~ Revisão ao Plano e Orçamento de 1996.

Foi ainda dada a informação do despacho de Sua

Excelência o Secretário de Estado da Saúde autorizando o

projecto de decisão de adjudicação da empreitada do Centro

de Saúde de Ponte de Lima.

Reuniões e outros eventos:
Várias foram as reuniões em que a Câmara

Municipal esteve presente:

- Primeiro Ministro

- Ministro da Agricultura.

- Ministra do Ambiente para análise da construção da

A 3, IC 28 e Gasoduto.

- Ministro do Equipamento, Planeamento e

Administração do Território.

- Ministro das Finanças.

- Secretário de Estado Adjunto da Ministra do

Ambiente para construção do aterro sanitário.

- o Secretário de Estado da Agricultura para

tratamento dos assuntos do emparcelamento agrícola e das

acções no âmbito do PAMAF - Caminhos Agrícolas e

Rurais.

- o Secretário de Estado da Administração Educativa

para construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Freixo e

para criação de uma nova Escola de Ensino Básico e

Secundário no Concelho de Ponte de Lima.

- o Secretário de Estado da Administração Interna

para discussão do processo de manutenção do Posto da PSP

de Ponte de Lima e sua ampliação em número de efectivos.

- o Secretário de Estado da Cultura para celebração de

Contrato Programa com vista ao financiamento da

Recuperação do Teatro Diogo Bernardes.

- Secretário de Estado das Obras Públicas para tratar

de vários assuntos relacionados com as acessiblidades.

- Secretário Estado da Energia

- Secretário Estado dos Desportos

- Secretário Estado da Administração Interna

- Secretário Estado Administração Escolar para

construção da nova escola EB 2 e 3 e Pavilhão

Gimnodesportivo.

- Secretário Estado das Obras Públicas

- Director da Polícia Judiciária.

- com o Secretário de Estado dos Desportos para

análise do financiamento ao Centro Náutico de Ponte de

Lima e ao Parque Desportivo Municipal.

- Secretário Estado da Habitação para tratar da

recuperação de zonas degradadas e construção de habitação

social.

- Gestor do Programa Operacional do Ambiente.

- com a Direcção do IPACA, para financiamento da

aquisição do Teatro Diogo Bernardes.

- com a Comissão Especializada de Fogos Florestais.

- com a Associação de Municípios do Vale do Lima.

- de Aperfeiçoamento Profissional de Técnicos

Administrativos Municipais.

- com a Direcção da Associação de Municípios com

Centro Histórico.

- as Assembleias Distritais de Braga e Viana do
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Castelo.

- Diversas reuniões realizadas em Macau, Hong Kong e Cantão na China em representação da Associação de Municípios

do Vale do Lima.

Mas a participação do município estende-se a mais uma série de reuniões e outros eventos.

Com:

- Inspecção da Direcção Geral de Registos e Notariado.

- responsáveis técnicos da E.N. e Telecom Portugal para compatibilização de acções comuns na sede do concelho.

- o Senhor Governador Civil do Distrito de Viana do Castelo com vista ao conhecimento dos assUntos prioritários para o

Desenvolvimento do Concelho.

- o Director Distrital da Junta Autónoma de Estradas.

- a Comissão Consultiva do PROTAM para elaboração do Parecer Final.

- o Conselho de Administração da Valima.

- as Comissões de Análise dos Perímetros de Emparcelamento do Concelho.

- o Alcaide da Cidade de Orense-Espanha para tratar assuntos de interesse mútuo.

- Participação em Santarém, no debate sobre as "Cidades e o Mundo Rural", a convite da Direcção da Feira Nacional da

Agricultura.

- Participação nas Cerimónias da Tomada de Posse do Presidente da CCRN e dos Directores Regionais.

- Participação em diversos eventos de carácter social, cultural, desportivo e recreativo, bem como em vários colóquios e

conferências realizadas no Concelho e fora deste.

- Celebração do Centenário do Nascimento do Conde de Aurora.

- Celebração de Protocolo com a Junta de Freguesia de Vitorino de Piães e Direcção da Casa do Povo de Vitorino de

Piães, com vista à comparticipação nas acções de construção do Centro Social, Jardim de Infância e Parque Polidesportivo em

construção naquela Freguesia.

- Recepção a diversos grupos de visitantes e convidados para contacto com alguns aspectos do desenvolvimento em curso

no nosso Concelho.

- Recepção do Relatório da Comissão Municipal de Toponímia com vista à atribuição das designações toponímicas de

diversas artérias da zona urbana de Ponte de Lima.

No âmbito da Direcção da Associação de Municípios com Centro Histórico foram realizadas diversas audiências,

das quais se destaca: Primeiro Ministro; Ministro do Planeamento; Ministro da Administração Interna; Secretário de Estado

da Habitação; Presidente do IPPAR.

- Acompanhamento da visita efectuada ao Concelho pelo Senhor Ministro da Agricultura e pelo Senhor Secretário de

Estado do Comércio e Turismo a propósito do Encontro Nacional de Turismo de Aldeia.

- Instalação da Comissão de Protecção de Menores do Concelho de Ponte de Lima.

- Efectuadas visitas a diversas Freguesias com vista à resolução de problemas concretos colocados pelas Juntas de

Freguesia e outros agentes locais de desenvolvimento.

- Entrada em funcionamento do GTL de Ponte de Lima e do Programa Horizon.

- Realização de várias conferências no Auditório da Assembleia Municipal e no Museu dos Terceiros consagradas a

grandes temas da História e Cultura do Concelho de Ponte de Lima e a Autores Limianos.

Participação noutros acontecimentos:
- Cerimónia de homenagem a personalidades e entidades limianas que se distinguiram em diversas acções de

desenvolvimento do Concelho.

- Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

- Celebração do Dia Nacional dos Centros Históricos.

- Assembleia Geral da ADRIL.

- Assembleia Geral da Sociedade do Matadouro Regional do Alto Minho.

- Tomada de posse da Comissão de Festas das Feiras Novas.

- Participação em diversos Colóquios, Conferências e Exposições em representação do Município.

Aquisições:
Deliberação de aquisição de terrenos para o Pólo Industrial da Queijada.
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âmara de Ponte de Lima di cute com o Ministro do
Planeamento e Administração do Território as
acessibilidades nacionais afectas ao nosso concelho

Presidente da Câmara em representação do município esteve presente numa reunião realizada em

OLisboa, com o Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território. A esse

encontro estiveram também presentes o Secretário de Estado das Obras Públicas e ainda o Secretário

de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Da agenda constaram os seguintes pontos:

1. A ligação do Nó da A3 de Ponte de Lima a Viana do Castelo, Arcos de Valdevez e Ponte da
Barca (com continuação para Orense) - I C 28.

Esta situação não tem sido devidamente esclarecida pelo Governo e até se tem prestado a algumas contradições nas

afirmações de diversos responsáveis da Administração Central. A Câmara Municipal de Ponte de Lima pretende ver

esclarecida a situação de uma vez por todas e fora do clima eleitoral.

2. Construção da Ponte sobre o Rio Lima de ligação do Nó de Ponte de Lima à margem
esquerda do rio, entre as Freguesias de Refóios e Ribeira (EN 202 e EN 203).

Esta ponte foi já assumida como fundamental, quer pela BRISA quer pela JAE, e acordada a sua construção com os 4

Municípios do Vale do Lima. Além de estabelecer o acesso à Auto Estrada, garante igualmente o acesso ao futuro IC 28 e faz

ligação entre as duas margens do trânsito das EN 202 e EN 203. A única circulação alternativa a este trânsito é feita pela

Ponte Nossa Senhora da Guia, a jusante de Ponte de Lima em local já saturado e por um cruzamento onde já morreram várias

pessoas na sua curta existência (15 anos) para além dos inúmeros acidentes que ali se repetem continúa e diaramente.

A Câmara Municipal não aceitará a entrada em funcionamento da A3 para Norte de Ponte de Lima sem a entrada em

funCIOnamento desta Ponte.

3. Desnivelamento do cruzamento da Ponte de Nossa Senhora da Guia entre as EN 201 e EN
203.

Este desnivelamento esteve previsto logo na construção da Ponte referida e por razões desconhecidas não foi executado.

Entretanto muitas famílias tem pago essa decisão errada ou negligente. A um ritmo diário, e muitas vezes horário, repetem-se

os inúmeros acidentes à espera de a todo o momento ser engrossado o número de mortos causados neste fatídico cruzamento.

Apesar desta responsabilidade pertencer à JAE a Câmara Municipal tomou a decisão de mandar elaborar o projecto de

execução com vista à celebração de um eventual acordo com o Governo para a realização da obra.

4. Resolução do problema das estradas desclassificadas através de uma das seguintes
alternativas:

26 a) - Reclassificação das vias desclassificadas;

b) - Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal e o Governo conforme a proposta apresentada pela

Associação Nacional de Municípios Portugueses para as estradas desclassificadas.
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De notar que o Concelho de Ponte de Lima tem 94 km de estradas desclassificadas.
De qualquer forma, e sem prejuízo de acordo para a maioria das vias desclassificadas, o Município continua a pugnar

pela inscrição de alguns dos troços desclassificados no mapa da estradas da Rede Nacional, nomeadamente a EN 204 de
ligação do Vale do Lima a Barcelos e os troços das EN 202, EN 203 E EN 201 entre Ponte de Lima e Valença. Caso não

avance a construção do IP 9, obviamente que a EN 308 terá de ser reclassificada e mantida como um eixo prioritário de
ligação do Concelho de Viana do Castelo ao Nó de Freixo da Auto Estrada.

5. Situa o da EN 307, liga o do Vale do Lima a Vila Verde, Amares e Terras de Houro

Esta estrada foi paradoxalmente interrompida noAlto da Serra, na freguesia da Boalhosa, no limite com o concelho de
Vila Verde, apesar de oportunamente ter sido inscrita no PIDDAC para a sua conclusão e ter avançado o processo de

expropriação de muitas parcelas de terrenos.
É necessário que esta via seja concluída, sem prejuízo de poder vir a ser celebrado um acordo com o Governo e os

Municípios potencialmente envolvidos e afectados pela sua construção.

6. PDM de Ponte de Lima

Urgente a aprovação das alterações ao Regulamento do PDM de Ponte de Lima, recentemente aprovadas pela Câmara e
Assembleias Municipais.

7. Centro Coordenador de Transportes

Depois de um sucessivo adiamento da celebração do Contrato Programa previsto para 1994 e depois para 1995
esperamos que tal venha a acontecer no ano de 1996, tendo em conta a situação grave em que se encontra o Concelho em
matéria de transportes rodoviários. A Câmara aguarda a aprovação do anteprojecto na posse da Direcção Geral dos

Transportes Terrestes, a fim de proceder à elaboração do projecto de execução.

Câmara Municipal de Ponte de Lima contra o encerramento do posto da P.S.P.

T tulo de o Di rio do Minho
10.02.96

Em Ponte de Lima, cem anos depois dos primeiros melhoramentos

Recuperação do centro histórico avança

T tulo de O Com reio do Porto
25.01.96

Ponte de Lima - Câmara e Ordem dos Advogados exigem 22 juízo no Palácio da Justiça

T tolo de O Primeiro de Janeiro
20.01.96

Ponte de Lima justifica preferência europeia

T tulo de O Correio da Manh
07.04.96
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