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120NOVAS ESTRADAS
ECAMINHOS NO CONCELHO

Prossegue oalargamento
da rede de água e saneamento

Criacão de novos,

iardins de infância

~~~;;~~;;;;~~~~.... e outros
melhoramentos

___________.....- na rede escolar

Equipamentos concluídos e em fase de conclusão

Actividades municipais - 34
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========== C EDITORIAL:::> ==========

Cumprimos
Em quatro anos os Limianos puderam ver

realizados quase todos os sonhos que se arrastaram
por décadas e que marcam hoje uma nova etapa de

vida para um concelho cheio de esperança e com
um futuro promissor.

No balanço de quatro anos de trabalho podemos
ver que valeu a pena o esforço e a dedicação aos

grandes objectivos em que acreditamos, pondo mãos
à obra e passando por cima da intriga ou da

politiquice mesquinha, de quem só sente inveja pela
obra realizada, porque não entende a política como

um serviço público ao concelho, mas tão só aos
mandos partidários ou à ambição pessoal do poder.

Porque acreditamos, lutamos e porque lutamos
conseguimos fazer, cumprindo os

grandes objectivos.
Em quatro anos Ponte de Lima viu nascer ou

realizar um conjunto de equipamentos vitais para o
seu desenvolvimento, e para a qualidade de vida das

nossas gentes:
- 120 novas estradas e caminhos nas Freguesias

- Palácio da Justiça
- Paços do Concelho

- Teatro Diogo Bernardes
- Açude

- Parque da Guia
- Centro Náutico

- Centro de Saúde de Ponte de Lima
- Recuperação do Matadouro para Centro de

Arte e Cultura
- A remodelação das redes de água e saneamento
e o prolongamento à Ribeira, Feitosa e Arcozelo.

- A abertura de 11 novas salas
de Jardins de Infância

- A recuperação completa de quase todos os
edifícios escolares

- A construção de novos Jardins de Infância e de
cantinas de apoio a várias escolas

- O alargamento da rede de distribuição de água
em mais de 30%

- Novas Praias Fluviais
- Aterro sanitário e encerramento

da lixeira de Fornelos
- A recuperação do Centro Histórico

- O arranjo de vários centros cívicos em várias
Freguesias, (Fontão, V. Piães, Freixo, S. Pedro

Arcos, S. Martinho, Refoios, Santa Cruz, Gaifar,
Sandiães, etc...)
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=========== C EDITORIAL:=:> ===========

os obiectivos
- O alargamento de 13 Cemitérios Paroquiais
- O alargamento do Cemitério Municipal
- A adjudicação da construção de 42 fogos de
Habitação Social e a celebração do contrato para
financiamento de 84 fogos com o INH
- A adjudicação do Projecto de Execução dos Pólos
Industriais
- A compra de mais de 130 mil metros quadrados
de terrenos para indústria e outros equipamentos
- A aquisição de valioso património, quer em
edifícios quer em terrenos
- A manutenção da PSP e ampliação dos seus
efectivos em mais de 60%
- A celebração do acordo para novo Quartel da
GNR que permita o aumento dos efectivos
- A resolução do problema das barracas de S.
Gonçalo
- O financiamento à construção ou beneficiação de
11 Sedes de Junta de Freguesia
- O Pavilhão Gimnodesportivo de Arcozelo
- A construção de quatro novos Polidesportivos
- A celebração do acordo para o desnivelamento
dos cruzamentos da Guia e da Feitosa e da
construção de novas rotundas e variantes com a JAE
- Início da construção do Centro Coordenador de
Transportes
Se todas estas acções podem contribuir para o bem
estar das populações e para afirmar o nome de Ponte
de Lima como terra com futuro podemos sempre
afirmar que VALEU A PENA.
Por todo esse trabalho quero agradecer, em nome do
Município e em meu nome pessoal, a todos quantos
se dignaram colaborar e participar nessa grande
tarefa. Sem essa colaboração teria sido impossível
realizar tanto e em tão pouco tempo.
A todos muito obrigado.

Daniel Campelo

O Presidente da Câmara
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=========== ~ONTECIMENT~===========

Ministro da Administracão Interna,

em Ponte de Lima

Aconvite da Câmara Municipal de Ponte de
Lima, deslocou-se ao nosso concelho no
passado dia 20 de Setembro, por ocasião das

Feiras Novas o Senhor Ministro da Administração
Interna, Alberto Costa.

Na chegada a Ponte de Lima, foi-lhe prestada
guarda de honra pelos Bombeiros Voluntários desta
vila, visitando de seguida as instalações desta
Associação onde se inteirou da actividade desen
volvida em prol da protecção do concelho.

Mais tarde deslocou-se à Polícia de Segurança
Pública onde percorreu as instalações e tomou
conhecimento das condições de funcionamento
daquele posto.

Logo à chegada e na presença do Comandante da
Guarda Nacional Republicana assinou um protocolo
com a Câmara Municipal de Ponte de Lima para a
construção do novo quartel da G. N. R. nesta vila. O

Visita às instalações da PSP

mesmo ficará situado em terreno municipal, junto às
piscinas. Este aquartelamento irá permitir o
aumento do número de efectivos, o que permitirá

Câmara Municipal
assina protocolo para construção

de novo Quartel da G.N.R.

!
o01:

~
AssinaJura do protocow para a construção do novo quartel da GNR em Ponte de Lima

Após decisão tomada pelo exe
cutivo municipal, foi assinado
com o Ministério da Adminis

tração Interna, durante a sua visita ao
nosso concelho um protocolo com vista à
construção de novas instalações para a
Guarda Nacional Republicana.

A autarquia comprometeu-se a ceder o
terreno para o futuro quartel. O mesmo
ficará situado junto ao pavilhão e
piscinas municipais. O edifício prevê a
instalação de um contingente com cerca
de oitenta efectivos.
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=========== QÊONTEC'MENT~===========

Alberto Costa
visita o nosso concelho

R
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o ministro da Administração Interna percorre o Centro Histórico
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Nas Feiras Novas

tornar maior e mais eficaz o patrulhamento das
zonas rurais do concelho.

Tirando proveito o decorrer do primeiro dia de
Feiras Novas, Alberto Costa percorreu a Zona His
tórica de Ponte de Lima e aproveitou para satisfazer
curiosidades em relação a esta parte da vila. Mais
tarde assistiu ao desfile do Cortejo Etnográfico,
onde apreciou o que é feito no concelho em termos
de arte, ofícios e agricultura tradicional, concluindo
assim o programa da sua visita ao nosso concelho.

o-c:
·OJ
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Assistindo ao cortejo etnográfico
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Guarda de Honra prestada pelos Bombeiros de Ponte de lima



~ONTEC'MENT~ ===========

Ponte de Lima rece e
Sessão de boas-vindas nos Paços do concelho.
Usando da palavra o presidente da Câmara na
presença da ministra, secretário de Estado dos
Recursos Naturais, Governador civil e director

regional do Ambiente e Recursos Naturais.

AMinistra do Ambiente, ~

Elisa Ferreira, visitou ,..Jo
o nosso cancelho a :lig,o

convite da Câmara Municipal. Esta visita ~

de trabalho teve como objectivo inteirar-se
em pleno do projecto de valorização das
Margens do Rio Lima, a classificação da

Lagoa de Bertiandos / S. Pedro de Arcos
como Parque Biológico e ainda problema

do abastecimento de água ao vale do Lima.
Recebida nos Paços do Concelho, ouviu

das palavras do presidente da Câmara
municipal de Ponte de Lima a acção

desenvolvida pela autarquia em termos
ambientais na sintonia com o

desenvolvimento local.
Depois de ter percorrido o Centro

Histórico, teve o primeiro contacto com o
Plano de Valorização das Margens na ponte

medieval, onde atenta às explicações do
presidente da Câmara, observou o espelho

de água
Já no parque verde da Guia procedeu à

inauguração deste e do açude tendo
manifestado a sua satisfação pelo modo

como foi efectuada a intervenção nesta área.

A Ministra do
Ambiente

atravessa a ponte
medieval para

observar o
espelho de água

!
o

"C

~
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A Ministra Elisa Ferreira
prepara-se para se dirigir
à Lagoa de Bertiandos/S.
Pedro de Arcos
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=========== ~ONTEC'MENT~

Ministra do Ambiente

A caminho da
lagoa para

verificar "in
loco" o
valioso

património
ambiental

Descerrando a placa de inauguração do
Parque da Guia

~
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Depois aquele membro do governo, na
companhia do Secretário de Estado dos
Recursos Naturais, Ricardo Magalhães,
autarcas e demais convidados
deslocou-se à Lagoa de Bertiandos / S.
Pedro de Arcos. Nesta visita, Daniel
Campelo fez sentir à ministra do Ambiente
o interesse do município em ver
classificada a zona como Parque Biológico,
no intuito de proteger raras espécies ali
existentes. A governante mostrou-se
sensibilizada para a questão, dadas as
condições que observou, prometendo o
empenho do seu ministério nos estudos
necessários para que seja tomada uma
decisão fundamentada. Igualmente foi

~ assinado com o Presidente da Câmara o
1t
.3 acolhimento da candidatura para o
·8 financiamento das obras necessárias à
~

===;;;1 ~ instalação do Parque Biológico.

Reunião de
trabalho com a
Valima
(Associação de
Municípios do
Vale do Lima)
para discusão do
problema do
abastecimento de
água aos
concelhos de
Ponte de Lima,
Viana do Castelo,
Ponte da Barca e
Arcos de Valdevez

Ponte de Lima
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Na Lagoa de Bertiandos/S. Pedro de Arcos ouvindo
as explicações acerca da situação em que se encontra
aquela lagoa



=========== ~ONTECIMENTi.?D

oSecretário de Estado dos Desportos
visitou Ponte de Lima

Miranda Calha
inteira-se de
pormenores do
funcionamento
dos tanques de
treino para
canoagem

OSecretário de Estado dos Desportos, Miranda Calha, visitou
Ponte de Lima para se inteirar daquilo que é feito no
concelho em matéria de desporto.

Depois das boas - vindas nos Paços do Concelho, Miranda Calha
percorreu a zona histórica de Ponte de Lima e dispôs-se a apanhar
um banho de multidão ao deslocar-se a pé pela imensa mole de gente
que se encontrava nesta vila por ocasião das Feiras Novas.

Mostrando interesse em conhecer o artesanato da região, foi
ouvindo explicações do presidente da Câmara sobre o que via,
dirigiram-se pela Avenida Marginal e Ponte Nossa Senhora da Guia,
onde teve ocasião de observar uma primeira panorâmica sobre o
Projecto de Valorização das Margens. A jusante e a montante foram
lhe referenciadas as intervenções feitas. No Centro Náutico visitou

demorada
mente as
instalações
onde se in
teirou das
obras efec
tuadas e do
funciona
mento do
mesmo,
bem como
da impor
tância que
este equi
pamento
tem em ter
mos conce
lhios, mor
mente no
tocante a
ocupação
dos tempos
livres dos
jovens limi

anos e a sua ligação a actividades de lazer. Consciente desse valor, o
Secretário de Estado do Desporto mostrou-se receptivo à exposição
feita pelo presidente da Câmara de Ponte de Lima, mostrando
abertura para a cooperação entre aquela secretaria de Estado e a
Câmara de Ponte de Lima.

A etapa seguinte foi uma viagem de barco de pesca artesanal pelo
rio Lima. De novo no recinto das festas, Miranda Calha assistiu a
um concerto de bombos na Praça de Camões e à tarde presidiu ao
cortejo histórico.

Aproveitando a ocasüio das Feiras Novas
o Secretário de Estado dos Desportos
apreciou as varas do popular "Jogo do
Pau", centenas de pequenas lendas com
artesanato e utilidades e por fim
percorreu o rio üma numa pequena
embarcação de pesca artesanal

lJokI;.,. _Uficipd • =iP;::on;:te::;:de:;:;Lim=a==================
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QCONTECIMENT~ ===========

FEIRAS NOVAS 97

Uma multidão
centenas de concertinas e muita alegria!
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N
oites animadas, arraial, a maior concentração de concertinas jamais

vista numa romaria e centenas de milhar de forasteiros fizeram,
mais uma vez, de Ponte de Lima e das Feiras Novas a imagem das

festas mais populares e mais vivas deste país.
Começando logo na sexta - feira à noite com uma animada noite de fados

à mistura, foi no sábado que atingiu um dos pontos altos com uma
espectacular concentração de centenas de tocadores de concertina vindos de
todo o país. Toda a noite formaram-se rusgas, bailaricos com improvisados

dançadores de viras e um rol de cantadores ao desafio convidando a
inspiração alheia à rima improvisada. Mas já pela manhã as festas enchiam
se de cor com gente de todo o lado procurando utensílios para a lavoura ou

qualquer outro tipo de utilidades. Antes, pela madrugada, desciam dos
montados até à vila os garranos conduzidos a preceito pelos seus tratadores.

À tarde, no cortejo etnográfico, as freguesias do concelho mostraram as suas
actividades a todos aqueles que visitaram Ponte de Lima.
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=========== QÊONTECIMENTty

Procissão em honra a
Nossa Senhora das Dores
com o Arcipreste de Ponte
de Lima Monsenhor José
Ribeiro transportando a
custódia sagrada

Só com o já habitual empenho das
gentes limianas foi possível realizar uma
tão grande manifestação da vivacidade
da agricultura e das artes e ofícios
tradicionais.
No domingo, o Cortejo Histórico,
primou pela qualidade e rigor na
reconstituição do traje e na organização.
Diversos quadros com figuras de ilustres
limianos desde a romanização ao séc.
XX, foram mostradas a todos os que
assistiram a este desfile da nossa
história.Ainda no final da tarde decorreu

mais uma Corrida à Portuguesa que
redondou em novo êxito. À noite, uma
colorida sessão de fogo de artíficio
deslumbrou a multidão que se estendia
da ponte medieval a toda a margem
esquerda do Lima.
Na segunda - feira milhares de
forasteiros e limianos aglomeraram-se
para assistir á procissão em honra de
Nossa Senhora das Dores. Centenas de
figurantes, compassos, fanfarras, bandas
de música e muito povo incorporavam a
procissão, cuja custódia sagrada era

conduzida pelo arcipreste
de Ponte de Lima, Monsenhor José
Ribeiro.
Música com gosto da Galiza foi trazida
para a Praça de Camões, onde duas
orquestras da província vizinha
animaram as largas centenas de foliões
até de madrugada.
No pensamento de todos aqueles que
vieram até nós durante as Feiras Novas
foi certamente a ideia de que o melhor
da festa provavelmente não vem no
programa.



D. Carlos Pinheiro
lanca livro,

Exposi~ão

sobre o património
limiano

No Museu dos Terceiros decorreu no
passado mês de Setembro uma
exposição sobre o Património Limiano
ligado às artes tradicionais. Inaugurada
na altura das Feiras Novas, esta mostra
foi visitada por um elevado número de
visitantes que puderam apreciar um
conjunto de elementos expostos ligados
a actividades tradicionais como a
agricultura, pesca, tecelagem e a outros
sectores.

Cerimónia de apresentação do livro de D. Carlos
Pinheiro sobre o "Museu dos Terceiros"

O bispo auxiliar de Braga, D. Carlos
Martins Pinheiro, procedeu ao lan
çamento de uma obra da sua autoria
intitulada" Museu dos Terceiros - um
património a ser conhecido e valo
rizado".

Nesta obra, o fundador daquele
museu expões de forma clara o orgulho
que Ponte de Lima deve ter no seu
património, encontrando no Museu dos
Terceiros um significativo exemplo
disso mesmo. Folheando a obra
tomamos conhecimento do percurso
feito para fundar e manter aquela
instituição ao serviço da sociedade.

Voleibol de praia
- Open

de Ponte de Lima
A terceira prova do Circuito Nacional

de Voleibol de Praia teve lugar em Ponte
de Lima no passado mês de Julho e
contou com o apoio da Câmara
Municipal de Ponte de Lima.

Disputada no magnífico cenário da
praia fluvial, junto à ponte medieval, os
jogos constituiram uma atracção não só
para todos os lirnianos, mas também para
aqueles que visitam Ponte de Lima nesta
época do ano. O encanto proporcionado
pela luminosidade artificial, o colorido
das bancadas e a monumental idade da
ponte românica do Lima, foram por
menores que ajudaram ainda mais ao
êxito da prova.

A organização da prova mereceu &.
referências bastante elogiosas pela parte ~
da comunicação social nacional que:~
cobriu o evento. ~ 1.Iol ......_ ..

Integrado nas comemorações dos 130
anos do nascimento do General Norton
de Matos, realizaram-se dois concertos
musicais executados pela Banda da Guar
da Nacional Republicana e pela Banda da
Força Aérea Portuguesa.

Estes eventos tiveram lugar na Ave
nida dos Plátanos em Ponte de Lima e no
Convento de Refóios.

Feira do Livro

Sessão da Expo' 98

Exposi~ões
Diversas iniciativas tiveram lugar na Biblioteca Municipal e na Galeria

Municipal. Aqui deixamos um registo de algumas delas:

Maria Artemisa, Fernando Hilário, PusKas, Dada e Joana Fabra expuseram no período de Agosto
a Setembro.

Artisticamente ligadas a diversas perspectivas da pintura, constituiram motivo de agrado para o
público que visitou as diversas exposições.

Durante a primeira quinzena de Outubro, esteve também patente ao público na Biblioteca
Municipal, uma exposição organizada pela Comissão Nacional para a Comemoração dos
Descobrimentos Portugueses sobre o Padre António Vieira.

No âmbito da promoção da Expo' 98
decorreu em Julho no auditório da
Biblioteca Municipal de Ponte de Lima,
uma sessão intitulada" Pergunte que a
Expo responde ", promovida pela
organização daquela exposição e con
tou com a colaboração da Câmara Mu
nicipal.

Durante o certame foram apresen
tadas obras dos autores limianos João
Marcos e Fátima Meireles. Também ou
tros autores não originários do concelho
mas de prestígio nacional, apresentaram
obras suas: Teresa Lobato, António
Avelar Pinho e Pedro Leitão Branco. O
presidente da Associação Portuguesa de
Autores, José Manuel Mendes efectuou
uma palestra para autores limianos e pú
blico em geral.

Paralelamente decorreram exposições
sobre cartazes de feiras do livro e sepa
radores de livros.

A animação constituiu outra das evi
dências do acontecimento e que contou
com palhaços, grupos de fados, bandas
musicais e grupos de teatro.

Organizada pela Câmara Municipal
de Ponte de Lima decorreu de 29 de
Agosto a 7 de Setembro a terceira edição
da Feira do Livro.

O certame realizado na Avenida dos
Plátanos, recebeu a visita de muito pú
blico leitor que junto aos vários stands
espalhados no local apreciou as novi
dades literárias.

Abertura da Feira do Livro com o presidente da
Câmara usando da palavra

=========== ~ONTECIMENT~

130 anos do nascimento
do General Norton de Matos
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Aspecto do concerto realizado no Convento de
Refoios
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Limianos que não desaparecem•••
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• I IPonte de Lima viu a morte
levar-lhe um dos seus
expoentes máximos do

artesanato local. Manuel
Armada executou durante

décadas peças de rara beleza
no campo da latoaria e

funilaria artística. Os seus
trabalhos encontram-se
espalhados por todo o

mundo. O município de
Ponte de Lima já lhe havia
prestado tributo pela sua
acção, atribuindo-lhe a

medalha municipal.

MANUEL DE BARROS ARMADA

JOSÉ MATOS FIUZA
Presidente da Junta de Freguesia de Serdedelo

Vítima de um brutal acidente de viação faleceu em

Agosto passado o presidente da Junta de Freguesia de

Serdedelo - José Matos Fiúza.

A Câmara Municipal de Ponte de Lima, aprovou um

voto de pesar pela trágica morte deste autarca, tendo

colocado a bandeira do município a meia - haste em

gesto de luto e de agradecimento pelo trabalho

desenvolvido por aquele autarca durante anos na

freguesia de Serdedelo.

Ponte de Lima



SOLIS

beneficiaram cinquenta e oito habitantes do nosso
concelho.

Essas acções foram desenvolvidas em Arcozelo
(quatro) e em S. Pedro de Arcos, Estorãos,

Refóios e Rendufe (uma em cada
freguesia).

Este projecto envolve uma
verba global de 200 mil

contos, sendo financiada
pelo Comissariado do

Norte de Luta contra
a Pobreza em 100
mil contos e cerca
de 60 mil pela Câ
mara Municipal
de Ponte de
Lima.

O Solis conta
ainda com o
apoio da Santa
Casa da Miseri
córdia' na quali
dade de entidade
promotora e do

Centro de Saúde
de Ponte de Lima,

Serviço Sub
Regional de Segu

rança Social de Viana
do Castelo, Instituto de

Emprego e Formação
Profissional de Viana

do Castelo e da Direcção
regional de Educação Norte

através da Delegação Escolar de
Ponte de Lima.

/,

e proporcionar a
melhoria de qualidade
sócio - educativa e
cultural da juventude, além
de contribuir para um
melhor nível .de saúde e
higiene da população.

Nestes primeiros meses de
duração do programa foram Ja
efectuados cerca de nove intervenções em
outros tantos fogos habitacionais das quais

ACâmara Municipal de Ponte de Lima, dando
continuidade à sua política de apoio às
famílias com mais dificuldades sócio 

económicas residentes no concelho, é uma das
entidades apoiantes do programa de
intervenção social Solis.

Trata-se de um programa cuja
duração é de quatro anos e que
já arrancou no dia 1 de
Setembro. Nesta primeira
fase tem como objectivos
a criação de melhorias
habitacionais nas
famílias de risco, a
melhoria das con
dições de vida dos
idosos, o desenvol
vimento de auto 
estima para que os
projectos de vida
sejam uma reali
dade, criar compe
tências profissio
nais nas mulheres e
jovens para melhor
servir a comunidade

Câmara Municipal apoia intervensão social
Programa Solis

=========== QÉONTEC'MENT~===========

Programa de apoio conlra a pobreza
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Continua o Processo de Construcão,

Nos últimos 4 anos o Município tem feito um dos maiores investimentos concelhios no desenvolvimento
integrado das suas 51 Freguesias. Por todo o lado surgem novas vias que vão tomando mais curtas as

distâncias e mais rápido o acesso a todas as aldeias e aos seus mais recônditos lugares.

Beneficiação do Caminho de Faldejães desde a E.N. 306 à
Escola C+S de Arcozelo

Beneficiação
... ;,;.;;,...._&i.-..I do Caminho de Além

REFOIOS

Trabalhos de colocação de tapete no Caminho da Costa e canalização de águas

• =P;;:o:::;:nle:::::;de:::;L:;::im=a===================
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de Novas Estradas e Caminhos
Nos últimos números do Boletim Municipal demos conta de uma parte desses investimentos

e neste número continuamos a ilustrar essa acção que custou ao Município
mais de 1 milhão de contos em 4 anos.

Caminho do Pesseguido

Caminhos
da
Gandra
e das
Barreiras

Beneficiação do Caminho dos Carreiros com colocação de colectores
para saneamento em parte do caminho

s. JOÃO DA RIBEIRA
Caminho
da
Veiga

Ponte de Lima
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Novos caminhos e
Construção
de
Ponte
sobre
o Rio Neiva
no Caminho
de Fonte
da Pereira

Beneficiação
do Caminho
que liga
Anho Bom
em Sá
a Chão de
Zil em Santa
Comba

Beneficiação da ligação ao Caminho Municipal
1239 entre Arcozelo, Sá e Santa Comba

CALHEIROS

Beneficiação do Caminho da Seara e Arcela (1.. Fase) Caminho da Seara 2.· Fase - Conclusão

PootedeUma
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estradas no Concelho

CEPÕES

Beneficiação do Caminho de S. Cristóvão

Beneficiação do Caminho de Pousada

Beneficiação do Caminho do lugar de Carvalhal

REBORDÕES SANTA MARIA

Beneficiação do Caminho dos Azebeiros

RENDUFE
Beneficíação
do Caminho
túz Escola

Beneficíação
do Caminho
que liga a
E.N. 201 em
Sabadão a Vai
Pereiras
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Mais caminhos e

Beneficiação do Caminho do Ribeiro ao Sobreiro

Beneficiação do Caminho de S. Brás que liga a E.N. 201

Beneficiação do Caminho de Vilela ao Pomarinho

Beneficiação do Caminho de Castanheirinhos

Ponte de Lima

Beneficiação do Caminho da Escola C+S de Arcozelo Beneficiação do Caminho de Quinteiros•
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estradas no Concelho

VITORINO DE PIÃES

Beneficiação do Caminho da Pedreira que liga Fomelos a Duas Igrejas
no Concelho de Vila Verde

Beneficiação do Caminho da Ermida

,..0

Beneficiação do Caminho de Estreje

Beneficiação do Caminho de Vila Franca que liga
Cabaços a Frias/elas

Beneficiação do Caminho do Reborido

Ponte de Lima
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Beneficiacão de Caminhos e Estradas,

Beneficiação do Caminho do Aguieiro

Beneficiação do Caminho de Salamonde

Beneficiação do Caminho das Alminhas ao Pereiro

Caminho de Vila Franca - Ligação a Cabaços

Outras Beneficiacões,

Construção de passseios, na Estrada Nacional n. o 202Repavimentação da Estrada Municipal 524, que serve as freguesias de
Santa Comba, Sá, Moreira do Lima, Estorãos e Cabração • POnre de Lima
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Auto-estrada chega a Ponte de Lima

A3 troço Braga.Anais

Inaugura~ão do troço Braga-Anais

Por despacho do Secretário
de Estado das Obras Públicas,
foi já aberto concurso para a
variante que ligará o nó da
Ribeira da A3, até à estrada

Nacional 201 na Feitosa, mais
propriamente entre o campo de

golfe e a gaso1ineira aí
localizada. Trata-se de uma
vontade sempre manifestada

pela autarquia, tendo em vista o
descongestionamento do

trânsito junto à vila e ao mesmo
tempo facilitar o acesso aos

utentes da A3.Este novo eixo
rodoviário atravessará a E.N. n°
307 que liga a sede do concelho

à Boalhosa.

Nova vareante
de liga~ão

do nó da Ribeira
à Feitosa

"'i!
:>
o:a
c
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OMinistro do Equipamento, Planeamento e Administração do
Território, João Cravinho, inaugurou em finais de Julho o
lanço da A3 que liga Braga ao nó de Anais no nosso concelho.

Este troço encurta distâncias entre Ponte de Lima e o Porto, percurso
agora efectuado em pouco mais de trinta minutos. No acto de
inauguração, o presidente da Cãmarade Ponte de Lima, fez saber ao
ministro da importância da construção de uma via rápida entre Viana
do Castelo e Lindoso defendendo que a mesma deveria passar pelo
corredor já defenido pelos planos directores municipais, tese que vai ao
encontro da dos responsáveis pela Junta Autónoma de Estradas (JAE).

João Cravinho, evo
cou limitações., mas
comprometeu-se ao
mesmo tempo, para que
a obra arranque o mais
depressa possível. Na
resposta, Daniel Campe
lo, pediu ao ministro
para que " reparta es
sas limitações com o
Centro Cultural de
Belém, o Alqueva e a
Expo 98".

Entrada em funcionamento do lanco Anais-Ponte de Lima,
Os dez quilómetros que separam a freguesia de Anais a Ponte de Lima a abrir este mês,

permitirá que o acesso à sede do concelho seja ainda mais rápido. Este nó localizado na freguesia de S. João
da Ribeira, no lugar de Crasto, na margem esquerda do Lima, estará com a ligação estabelecida

até à fronteira com Espanha em meados de Maio do próximo ano.

~o;;
:>
o:a
c."E«

Aspecto da passagem da A3 pela Freguesia de Forne/os
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Mais seguran~a na drcula~ão rodoviária
Construção
de rotunda
na variante
daE.N.203
junto ao Palácio
da Justiça

Construída nova rotunda
no cruzamento das E. N. 203 e 307

Está praticamente concluída a rotunda
no cruzamento das estradas nacionais
203 e 307, junto ao Palácio da Justiça.

É uma intervenção há muito aguardada
por todos aqueles que circundam naqueles
eixos viários e que irá permitir uma maior
segurança para os condutores dos veículos e
peões.

Entretanto está para breve a construção de
passagens de niveladas nos cruzamentos da
Feitosa e Guia.

Rede de Saneamento e abastedmento de água
Abastecimento de água a Anais e Pólo Industrial da Queiiada

Decorrem em bom ritmo os trabalhos de abastecimento de água à freguesia de Anais, estando já os trabalhos na sua fase [mal. De

notar que a distribuição de água nesta freguesia inclui também o fornecimento de água ao futuro pólo industrial da Queijada.

Água para Rebordões - Souto, Rebordões Santa Maria, Queiiada e Fornelos
o abastecimento de água ao concelho continua a desenvolver-se em ritmo muito apreciável. Neste momento foi já aberto concurso

para distribuição de água às fregUesias de Rebordões ( Souto e Santa Maria ), Queijada e Fornelos.

Boalhosa iá tem água nas torneiras
Com base na captação feita na freguesia, a água está a ser distribuida numa obra integralmente suportada pela Câmara Municipal, e

realizada em colaboração com a Junta de Freguesia.

_-_--_""l!""'---, Ampliação

e remodelação
da rede de
saneamento e
abastecimento
de água à zona
urbana (2.
fase)

Obras de saneamento para o lugar de Crasto

Abastecimento de água à
Freguesia e ao pólo
industrial da Queijada

Instalação de
tubagem para
o saneamento
no lugar de
Faldejães
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Já em andamento as obras do Centro
Coordenador de Transportes

Aspecto das obras em curso.

Ponte de Lima verá concretizado a muito
breve trecho mais um importante melho
ramento para a população do concelho, prin

cipalmente aos utentes de transportes públicos.
Trata-se da construção do Centro Coordenador de
Transportes, um projecto que orça os 400 mil
contos, valor pelo qual a obra foi adjudicada. A
empreitada compreende os acessos e passagem
pedonal inferior para peões na estrada 203. A
situação será privilegiada em termos de ligação ao
nó viário da auto-estrada A3.

Obras de amplia~ão erestauro
no Cemitério Municipal

... e construção de escadas de acesso ao talhão
superior.

Aspecto das intervenções efectuadas: ampliação e ... instalações sanitárias,...
arranjos da capela,...

Planos de urbaniza~ão para Correlhã eRefoios

E
stá em Concurso Público a elaboração dos Planos de
Urbanização para as Freguesias da Correlhã e de Refoios.
Em breve serão ainda lançados os respeitantes às Freguesias

de S. Martinho da Gandra, Santa Comba, Fontão, Vitorino de Piães
e Arcozelo.

Estes Planos vêm permitir a implementação do adequado
ordenamento daquelas Freguesias, nomeadamente ao nível do
estabelecimento da nova rede viária, localização de equipamentos
públicos, localização de zonas de indústria e de construção
consolidada de habitação. Servirão ainda para definir as áreas
prioritárias de expansão urbana.

A elaboração destes sucede à conclusão do Plano de Urba
nização de Ponte de Lima que será em breve enviado para inquérito
público e do Plano de Freixo cuja elaboração está em fase de
conclusão.

A entrada em vigor destes Planos vai permitir ultrapassar
muitos dos problemas actualmente existentes com a
aplicação do Plano Director Municipal nestas Freguesias de
maior pressão urbanística.

===========i"";:::;::Ie";=i",=......=..iC=ipd=7 •

Arranjo do Largo da Feira, intervenção integrada 110 Plano de
Urbanização dafreguesia.

Arranjo do Largo do Fontão.

Ponte de Lima
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Diversos equipamentos municipais

em fase de conclusão

Aspecto do centro náutico e espelho de água.

C
om O projecto de valorização das margens já concluído, no
tocante ao espelho de água e ao parque verde da Guia, procede
se agora ao arranjo urbanístico de pormenores, colocação de

passadiços e outros pequenos equipamentos que beneficiarão a área de
intervenção.

Este espelho de água tem perto de dois quilómetros a montante do
açude construído com escadas coloc.adas na extremidade para a

,5
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o
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Aspecto parcial do centro náutico.

passagem das diversas espécies piscícolas existentes no rio. Além de
proporcionar um cenário de rara beleza, criará uma zona de maior
animação com diversas actividades de lazer e e proporcionando a
prática de desportos ligados à água.

O Centro Náutico e o restaurante complementam as intervenções até
agora efectuadas na valorização desta parte da zona ribeirinha limiana.

Refira-se que o restaurante foi entregue através de concurso público à
única empresa concorrente, a qual está inserida em projectos idênticos
noutras marinas do país. Na segunda fase do plano 'de intervenção estão
previstos os seguintes equipamentos: parque do Amado. zona de jogos,

Antigo Matadouro Municipal Yira Centro de Arte e Cultura

duas praias fluviais (uma em
cada margem) e valorização
da ponte romana e espaço
circundante. Resta
acrescentar que junto às mar
gens ainda se procederá tam
bém a uma renovação total do
mercado municipal que irá
ser dotado de um parque de
estacionamento subterrâneo
com capacidade para perto de
duzentos auto-móveis.

==================2QkíiM::;:::;:::;::.=_=="=ic=ip="::;'= • Ponte de Lima
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Teatro Diogo Bernardes
quase pronto

OTeatro Diogo Bernardes reabrirá brevemente as suas
portas à população limiana. Propriedade do muni
cípio, a mais velha casa de espectáculos de Ponte de

Lima, surgirá como um novo espaço enriquecedor da cultura
limiana.

Outrora, vocacionado apenas para sessões de teatro e
depois também cinema, passará agora a ter novas valências em
termos de animação e outras acções de carácter cultural.

Torre da Cadeia Velha

=:>=======

Pa~os do Marquês

D
ent~o em. b~e~e
terao InICIO

obras para
remodela-ção da
chamada Torre
da Cadeia Velha, um
dos restos das muralhas
que cercavam Ponte de
Lima.

Actualmente a fun
cionar como Arquivo
Municipal, com a inter
venção a efectuar os
documentos transita
rão provavelmente para
depósito nos Paços do
Marquês.

Futuramente na
Torre irá funcionar ,~

um espaço de lazer e uma galeria de arte com o' objectivo ~

de aproximar mais artistas, coleccionadores e público em ]
geral. ~

os antigos Paços do Marquês, até há pouco tempo Paços
do Concelho, irão funcionar como Arquivo Municipal.
Além desta função é objectivo do município criar

áreas ligadas à museologia do mundo rural e que irá permitir a
exposição de peças de pintura, gravuras, mobiliário e cerâ
mica. Será um edíficio polivalente que além de servir de mu
seu, contará com salas destinadas a exposições, palestras e
áreas de apoio para colectividades.Paralelamente, será insta
lado na Quinta do Amado, em Arcozelo, o acervo no tocante
ao mundo rural, com destaque para o vinho, linho e pão.

Obras no Centro Histórico praticamente concluídas

E
stão praticamente concluídas as obras no

Centro Histórico de Ponte de bima,

faltando apenas concluir parte da Rua das

Neves e a Rua Fonte da Vila.

Com a colocação de galerias técnicas, novas

condutas de água e saneamento e pavimento

granítico enquadrado com as edificações ali

situadas, tornou ainda mais atraente aquela zona.

Acresce a isto a louvável iniciativa de alguns

comerciantes, que colocaram mobiliário exterior

e indicações sinaléticas utilizando materiais

adequados ao local.
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Mais verbas para institui~ões e coledividades

Apoios para 12 Sedes de Juntas de Freguesia

Foram aprovadas mais três candidaturas aos contratos
programas a celebrar com a Secretaria de Estado de
Administração Local e do Ordenamento do Território.

O valor aprovado do financiamento andará à volta dos seis
milhões de escudos para cada obra, tendo os projectos valor
global de dez milhões de escudos.

Eis as entidades contempladas:
• Fábrica da Igreja de Santa Cruz - Para recuperação do

escadório da igreja.

• A.D.E.R.I.R. - Para construção da sede social que inclui
um jardim de infância.

• Casa do Povo de Moreira do Lima - Para remodelação de
instalações. .

De notar que estas candidaturas sucedem a outras recen
temente aprovadas: Museu dos Terceiros, Casa do Povo de Frei
xo, Associação Desportiva "Os Lirnianos", Comissão Fabriqueira
de Santa Comba, Capela de S. Gonçalo em Arcozelo, Senhor da
Saúde em Sá e Associação Desportiva e Cultural da Seara.

N
a sequência da visita do Ministro do Equipamento
Planeamento e Administrativo do Território, Eng.o
João Cravinho por ocasião da inauguração dos Novos

Paços do Concelho em 20 de Junho e da reunião realizada
com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, DI.
Alberto de Carvalho, foram aprovados financiamentos à
construção e recuperação de sedes de Junta em 12 Freguesias
do Concelho. As Freguesia contempladas foram:

Arcozelo, Calheiros, Correlhã, Feitosa, Fojo Lobal, Fon
tão, Labrujó, Navió, Queijada, Ribeira, Santa Comba e Seara.

De notar que no decorrer do mandato desta Câmara Muni
cipal foram aprovadas idênticos financiamentos para as
Freguesias de Vilar do Monte, Serdedelo, Sandiães e Rebor
dões Souto.

Sede da Junta
de Freguesia

=======:;=;::;::::==::;::. ••
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Protocolo com a E.D.P. financia obras

nas margens do Lima a 1000/0

A~ude, Parque da Guia eCentro Náutico foram pagos
por fundos não municipais

o Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade CPPE Protoclo
celebrado no passado dia I de Agosto de 1997, aprovado pela Câmara e Assembleia Municipais permite ao Município pagar os

restantes 10% de financiamento às obras da La fase do Plano de Valorização das Margens, nomeadamente as obras do Parque da
Guia, Avenida dos Plátanos, Açude e Centro Náutico. Aquelas obras estavam já comparticipadas em 90% por contratos
celebrados com o Ministério do Ambiente (através do Programa Ambiente) do Ministério do Planeamento (através do

PROSIURB) e Secretaria de Estado dos Desportos (por contrato celebrado com o INDESP).
Pelo presente Protocolo assinado com a CPPE, (empresa do Grupo EDP) a Câmara Municipal vai receber 65 mil contos

destinados às obras acima referidas.

Aberto oconcurso público para constru~ão do Pavilhã Desportivo
na Escola B2,3 de Freixo

Foi aberto o concurso para a construção do Pavilhão da Escola EB 2,3 de Freixo. Trata-se de um equipamento há muito
desejado e que agora, finalmente, vai ser construído. No anúncio publicado no "Diário da República" é contemplado também o

arranjo de espaços e iluminação exteriores e redes exteriores de esgotos e águas.
Publicado em 4 de Novembro, o prazo para entrega de propostas termina trinta dias úteis depois.

O prazo de execução da obra é de 180 dias.

Delibera~ões

ACâmara vai construir mais 9 Polidesportivos
No sentido de fomentar o desporto e proporcionar a ocupação
dos tempos livres de uma forma sadia, a Câmara Municipal
irá construir em breve mais nove polidesportivos no nosso
concelho, estando agendado a celebração de um contrato

programa com a Secretaria de Estado dos Desportos.
Entretanto foi já adjudicada a construção de quatro destes

equipamentos desportivos. A sua localização será nas
freguesias de Refóios, Calheiros, Correlhã e S. João da Ribeira.

Novo parque de estacionamento

subterrâneo para Ponte de Lima
Com o objectivo de ordenar o aparcamento de viaturas,

a Câmara Municipal decidiu adjudicar a elaboração de um

projecto de construção para um parque

de estacionamento subterrâneo com capacidade

para cento e quinze viaturas.

A localização deste parque será junto aos Paços do Concelho.
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Obras na rede escolar
Pré - Primária elo Ciclo do Ensino Básico

Foram várias as intervenções efectuadas em diversos estabelecimentos de ensino da rede escolar concelhia.
Importa referir algumas das últimas obras efectuadas para conhecimento de togos os munícipes em geral e em particular daqueles

que mais se interessam pela questão.
Consciente da importância deste espaço educativo, partilha também o município de que tal deve ser pensado e organizado em
função da criança e das actividades que se desenvolvem. No sentido de facultar as melhores condições às crianças em idade

pré-escolar e escolar do concelho realizámos nos últimos tempos obras nos seguintes jardins de infância e escolas:

Escola e Jardim de Infância da Ribeira.
Intervenção efectuada: renovação do
refeitório e remodelação das casas de
banho.

r-----------------~.... Escola do
I. o Ciclo foi
colocada
vedação à volta
do recinto
escolar

1::::::::::::::::::::~~=~~9Escola do
1. o Ciclo:
Colocação
de vedação

Escola do 1. o Ciclo:
remodelação das
casas de banho
e construção
do refeitório

Criação de Jardim
de Infância nas
instalações
da Casa do Povo

Criação de um novo
.' Jardim de Infância

que irá funcionar na
Escola do 1. o Ciclo
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Ensino Pré-Primário e 1.0 Ciclo

ESCOÚl do 1. o

Ciclo: colocação
de vedação,
arranjo do
espaço exterior
e recuperação
total do
refeitório

ESCOÚl do 1. o Ciclo:
recuperação total do
telhado, pintura
e colocação de
vedação

-------------'lI Obras de
restauro
na ESCOÚl
do I." Ciclo
do Ensino
Básico

ESCOÚl e Jardim de Infância de Freixo: construção de novo edifício
com duas saÚls de Jardim de Infância, refeitório, recuperação e

adaptação de alpendre para saÚl polivalente e reparação geral do
edifício da escoÚl

.-""l"'----------------"'1 Intervenção
efectuada:
pintura interior e
exterior,
recuperação da
casa de banho
e colocação

•...lfAiliiiiill.liWiiiiill.III••a-t de água de
novo furo

WW....

Ponte de Lima
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Obras nas °escolas do 1.0

Escola com vedação, maior segurança
para as criallças
Instalação de refeitório

Aspecto da escola com a vedação agora colocada

A intervenção efectuada contemplou a reparação e
remodelação das casas de banho e a criação de sala
polivalellte (joto)

Colocação da vedação e beneficiação geral Intervenção efectuada: recuperação total

Novas instalações do Jardim de Infância com sala para jardim de infância e
refeitório que também servirá a escola do lo o ciclo

Ponre de Lima
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Ciclo e Jardins de Infância
Intervenção
efectuada
Recuperação total de
pavimentos,
telhados, paredes,
iluminação,
canalização,
vedação, construção
de alpendre,
remodelação das
casas de banho,
portas e janelas

Construção do novo edifício com duas salas de jardim de infância,
refeitório e arrecadação. Obra em fase de conclusão

Aspecto da construção do refeitório que servirá a escola e o jardim de
infância

Ponte de Lima



=========== C ACTIVIDADES:=::> ===========

-INFORMACAO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS DE JULHO AOUTUBRO,

ADJUDICAÇOES
• Adjudicação dos trabalhos de beneficiação dos Caminhos de Faldejães desde a E.N. 306 à Escola C+S, Caminho

do Bairro dos Aflitos e Caminho de Chão na Freguesia de Arcozelo;
• Adjudicação da Empreitada de beneficiação do Caminho de S. Brás que liga à E.N. 201 em Rebordões Santa

Maria, do caminho de Luou que liga S. Martinho da Gandra a Santa Cruz e Caminho de Subcasa e E.M. 550 em
Vitorino de Piães que liga a Cabaços;

• Adjudicação da Empreitada de Construção de Quatro Polidesportivos e Instalações de Apoio nas Freguesias de
Calheiros, Correlhã, Ribeira e Refoios do Lima;

• Adjudicação da Empreitada de Arrranjo Urbanístico do Largo de S. Martinho da Gandra;
• Atribuição de Subsídio para a Construção de Balneários nos Campos de Jogos das Freguesias de Refoios e

Moreira do Lima;

APROVAÇOES
• Aprovação dos trabalhos para a beneficiação de Caminhos Florestais no âmbito da Candidatura da Valima e ainda

para a abertura de um novo acesso florestal entre Vitorino das Donas e Facha;
• Conhecimento do lançamento da Empreitada de construção do Pavilhão Desportivo da Escola EB 2,3 de Freixo,

por parte da Direcção Regional de Educação do Norte;
• Aprovação a 2.3 Revisão ao Orçamento e ao Plano de Actividades para o ano de 1997;
• Lançamento do concurso público para a Empreitada de abastecimento de água às Freguesias de Queijada,

Fomelos, Rebordões Souto e Rebordões Santa Maria - Captação, adução e armazenamento;
• Aprovação do projecto e abertura de concurso público para a distribuição de água às Freguesias de Queijada,

Fomelos, Rebordões Souto e Rebordões Santa Maria;
• Aprovação das posturas de Trânsito para a Zona Urbana de Ponte de Lima com base na proposta apresentada pela

Comissão Municipal de Trânsito, enviando para inquérito público;
• Adjudicação da empreitada de construção de 42 fogos de Habitação Social em Arcozelo com Protocolo com o

Instituto Nacional de Habitação;
• Aprovação do projecto e lançamento do concurso para a empreitada de distribuição de água à freguesia de Santa

Cruz;
• Adjudicação das empreitadas de beneficiação dos caminhos de Luou em S. Martinho da Gandra de ligação a

Santa Cruz; de Sub casa e E.M. 550 em Vitorino de Piães com ligação a Cabaços; de S. Brás em Rebordões Santa
Maria de ligação à EN 201 em Fomelos;

• Aprovação da cedência do terreno destinado à construção do Quartel da GNR de Ponte de Lima;
• Adjudicação da elaboração do projecto de construção de um parque de estacionamento subterrâneo com

capacidade de cerca de 115 viaturas;
• Alargamento do período de abertura da Biblioteca Municipal em ergime experimental atéàs 22:00 horas, à terça

feira;
• Aprovação do projecto para execução de rampas adoçadas aos passeios no âmbito do programa HORIZON e na

zona urbana de Ponte de Lima.
• Adjudicação da Empreitada de Construção da Escola do Ensino Básico de Anais;
• Adjudicação da Elaboração do Projecto do Parque de Estacionamento junto aos Paços do Concelho de Ponte de Lima;
• Fixação da taxa de 1,0% a aplicar na Contribuição Autárquica referente ao ano de 1997;
• Foi deliberado celebrar protocolo cÇ)m a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros, para a

construção da totalidade dos equipamentos do polidesportivo e constrção da sede social;
• Aprovação da participação do Município na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) na edição de 1998;
• Tomada de conhecimento da decisão de executar a variante à EN 203 que ligará o nó da A3 na Ribeira até à EN

201 na Feitosa;
• Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Friastelas para aquisição de Carrinha para transporte de crianças

do Ensino Primário e Pré-Primário;
• Lançado o concurso público para a elaboração do Plano de Urbanização de Refoios.
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===========C ACTIVIDADES:=::>
-INFORMACAO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS DE JULHO AOUTUBRO,

• Ratificação do Protocolo celebrado com o Ministério da Administação Interna para a construção do Quartel da
GNR de Ponte de Lima;

• Abertura de concurso Público para o Plano de Urbanização da Correlhã;
• Aprovação do Programa Base do projecto de restauro do Edifício dos Paços do Marquês para Actividades

Culturais;

OUTRAS DELIBERAÇÕES
• Aquisição de uma viatura de transporte especial para cidadãos deficientes no âmbito do Programa HORIZON;
• Aquisição de uma viatura pesada de transporte de materiais para os serviços de obras da Câmara Municipal para

apoio às Freguesias e às acções de interesse Municipal;
Além das deliberações da Câmaras Municipal outras acções foram desenvolvidas no âmbito da Actividade

Municipal das quais se destacam:
• Acompanhamento da visita do Sr. Ministro da Agricultura ao Concelho;
• Acompanhamento da visita do Sr. Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território ao

Concelho por ocasião da inauguração do troço da A3 entre Braga e Ponte de Lima, com reunião de trabalho para
discussão de assuntos respeitantes às acessibilidades no Vale do Lima;

• Reunião com o Delegado Distrital do INDESP para celebração de Protocolo com diversas colectividades
desportivas;

• Reunião da Comissão Distrital de Segurança Rodoviária;
• Reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano de Urbanização de Ponte de Lima;
• Reunião com a Comissão de Coordenação da Região do Norte para definição do Programa de Revisão do PDM;
• Reunião de trabalho com o Delegado Distrital do Instituto Português da Juventude;
• Reunião da equipa de trabalho para atracção de investimento ao Vale do Lima, liderada pelo Professor Daniel

Bessa;
• Concerto da Banda da Região Militar do norte;
• Participação em diversos festivais de folclore organizados pelas diversas colectividades do Concelho;
• Reunião de Parceiros do Programa de Luta contra a Pobreza;
• Reunião com a BRISA - Auto-estradas de Portugal, S.A. para negociação de pavimentação de estradas de

caminhos municipais e vicinais;
• Reunião da Comissão de Acompanhamento do GTL;
Reunião do Conselho de Administração da Valima;

• Reunião da Comissão de Trânsito;
• Reunião com o Presidente da Comissão organizadora do Rallye de Portugal;
• Reunião com o Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do território;
• Reunião com o Director Distrital da Junta Autónoma de Estradas;
• Reunião com diversas colectividades do Concelho;
• Contacto permanente com as Juntas de Freguesia tendo sido efectuadas diversas deslocações às Freguesias para

apreciação de diversas propostas de desenvolvimento de actividades;
• Representação do Município em diversos actos oficiais, seminários, conferências e exposições;
• Realização da Feira do Livro.

BIBLIOTECA ABRE ÀNOITE EM REGIME EXPERIMENTAL

Informam-se todos os munícipes que a Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, nas terças-feira
passará a encerrar às 22 horas. Trata-se de uma alteração de horário que irá funcionar a título

experimental.
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BRIGADEIRO LEMOS CALDAS
"Comandante Geral da GNR em exercício

ELISA FERREIRA
"Ministra do Ambiente

~()/»W~~ /]jfYJldda/]j~

<YVacUmd~J em~J

~-me O()/J'}'b a aó:Jin~ do~jla/Jta

a~ do?W/iJO~da/]j~ e~

à6~ de .P?0nÚ3 de Zma aJ.~

~.

ALBERTO COSTA
"Ministro da Administração Interna"

úJY~ da CO/ltI"~J no~ de umza

~dedeó~~nar,ua/a

~e~k~~

éumzajwça~

C2.!10 k em r~~:Je vê

~ tvmajwça de:Jh~

~k~doZma-~a

~~~~jwro-e~

ao~ tMnfw r;ue:Je dá um",jtaMo~

no:Jerdúfo de ~/)t a~~ k ~

~Jr;ue~:Jaddo~.

~~juvJr-a ?1Win wm/!Indo

jwWdér ~ nede k ~u'vo e4h

k./I44iJna P?0nÚ3 de ZmaJ a~ do

P?~da~~~o&~

C~ti44JM

HIJ, .P.úJJuJ, rk JlOHIIIJ,
rkP~rk~ ...


	Capa
	Sumário
	Ficha Técnica

	Editorial
	Cumprimos os objectivos

	1 | Acontecimentos 
	Ministro da Administração Internaem Ponte de Lima
	Câmara Municipal assina protocolo para construção de novo Quartel da G.N.R. 
	Alberto Costa visita o nosso concelho 
	Ponte de Lima recebe Ministra do Ambiente
	O Secretário de Estado dos Desportos visitou Ponte de Lima 
	Feiras Novas 97: Uma multidão, centenas de concertinas e muita alegria! 
	Feira do Livro
	Sessão da Expo' 98
	130 anos do nascimento do General Norton de Matos 
	Voleibol de praia - Open de Ponte de Lima 
	Exposições
	D. Carlos Pinheiro lança livro 
	Exposição sobre o património limiano 
	Limianos que não desaparecem...
	Manuel de Barros Armada 
	António Leiras
	José Matos Fiuza

	Programa de apoio contra a pobreza 
	Câmara Municipal apoia intervenção social: Programa Solis 


	2 | Obras
	Continua o Processo de Construção de Novas Estradas e Caminhos
	Novos caminhos e estradas no Concelho
	Mais caminhos e estradas no Concelho
	Beneficiação de Caminhos e Estradas
	Outras Beneficiações 
	Auto-estrada chega a Ponte de Lima
	Inauguração do troço Braga-Anais 
	Entrada em funcionamento do lanço Anais-Ponte de Lima 
	Nova variante de ligação do nó da Ribeira à Feitosa 

	Mais segurança na circulação rodoviária 
	Rede de Saneamento e abastedmento de água
	Abastecimento de água a Anais e Pólo Industrial da Queiiada
	Água para Rebordões - Souto, Rebordões Santa Maria, Queiiada e Fornelos
	Boalhosa iá tem água nas torneiras

	Já em andamento as obras do Centro Coordenador de Transportes 
	Obras de ampliação e restauro no Cemitério Municipal 
	Planos de urbanização para Correlhã e Refoios
	Diversos equipamentos municipais em fase de conclusão
	Teatro Diogo Bernardes quase pronto
	Torre da Cadeia Velha
	Paços do Marquês 
	Obras no Centro Histórico praticamente concluídas
	Mais verbas para instituições e colectividades 
	Apoios para 12 Sedes de Juntas de Freguesia
	Protocolo com a E.D.P. financia obras nas margens do Lima a 100%
	Açude, Parque da Guia e Centro Náutico foram pagos por fundos não municipais
	Aberto o concurso público para construção do Pavilhão Desportivo na Escola EB 2,3 de Freixo 
	Novo parque de estacionamento subterrâneo para Ponte de Lima
	Deliberações: A Câmara vai construir mais 9 Polidesportivos

	3 | Educação
	Obras na rede escolar
	Pré - Primária e 1º Ciclo do Ensino Básico
	Ensino Pré-Primário e 1º Ciclo
	Obras nas escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância 


	4 | Actividades
	Informação de actividades municipais de Julho a Outubro
	Adjudicações
	Aprovações
	Outras deliberações
	Biblioteca abre à noite em regime experimental

	Contracapa
	Escreveram assim no livro de honra de Ponte de Lima... 


