
  JJá não é a primeira vez que este jornal, quando chega ao á não é a primeira vez que este jornal, quando chega ao 
fi nal de um ano, resolve fazer um balanço do que mais de relevante fi nal de um ano, resolve fazer um balanço do que mais de relevante 
aconteceu ao longo dos 12 meses no concelho de Vila Nova de Cervei-aconteceu ao longo dos 12 meses no concelho de Vila Nova de Cervei-
ra.ra.
 E seguindo nessa esteira, resolvemos assinalar, relativo a 2010,  E seguindo nessa esteira, resolvemos assinalar, relativo a 2010, 
o que de mais positivo e negativo se desenrolou na nossa terra.o que de mais positivo e negativo se desenrolou na nossa terra.
 Começando pelo positivo, o acontecimento mais importante do  Começando pelo positivo, o acontecimento mais importante do 
ano passado foi, sem dúvida, a inauguração do novo acesso à Ponte ano passado foi, sem dúvida, a inauguração do novo acesso à Ponte 
da Amizade, uma obra que em 500 dias se concretizou. Outros factos, da Amizade, uma obra que em 500 dias se concretizou. Outros factos, 
também de relevo, são de referir, tais como a entrada em funcionamento também de relevo, são de referir, tais como a entrada em funcionamento 
do Centro Escolar do Norte, localizado na freguesia de Campos, fi cando do Centro Escolar do Norte, localizado na freguesia de Campos, fi cando 
todo o espaço concelhio coberto, pois já havia o Centro Escolar da vila todo o espaço concelhio coberto, pois já havia o Centro Escolar da vila 
e um polo em Covas. Os 25 anos de existência do Colégio de Campos, e um polo em Covas. Os 25 anos de existência do Colégio de Campos, 
celebrados com muito carinho, foram, tal como o reconhecimento da celebrados com muito carinho, foram, tal como o reconhecimento da 
Bienal Internacional de Arte de Cerveira como fundação. Outros melho-Bienal Internacional de Arte de Cerveira como fundação. Outros melho-
ramentos, que é justo destacar, são a instalação do gás natural na sede ramentos, que é justo destacar, são a instalação do gás natural na sede 
do concelho e a inauguração, na freguesia de Sopo, da oitava capela do concelho e a inauguração, na freguesia de Sopo, da oitava capela 
da paróquia, esta dedicada a São Tiago Maior, e o parque de estaciona-da paróquia, esta dedicada a São Tiago Maior, e o parque de estaciona-
mento junto à igreja paroquial de Sapardos, e a exploração agropecuária mento junto à igreja paroquial de Sapardos, e a exploração agropecuária 
de Reboreda, pertencente à Sociedade de Agricultura Pontes & Carreira, de Reboreda, pertencente à Sociedade de Agricultura Pontes & Carreira, 
Lda., uma empresa de sucesso a nível nacional.Lda., uma empresa de sucesso a nível nacional.
 Mais casos salientes tiveram lugar em Vila Nova de Cerveira  Mais casos salientes tiveram lugar em Vila Nova de Cerveira 
no ano de 2010, tais como a reunião do Conselho Nacional da Liga dos no ano de 2010, tais como a reunião do Conselho Nacional da Liga dos 
Bombeiros, o VI Festival de Dança, as Festas Concelhias, a Festa da Bombeiros, o VI Festival de Dança, as Festas Concelhias, a Festa da 

História, o FILMINHO - Festival de História, o FILMINHO - Festival de 
Cinema, o Festival de Bandas de Cinema, o Festival de Bandas de 
Música, a Festa do Mel e da Cas-Música, a Festa do Mel e da Cas-
tanha e, como adorno especial, a tanha e, como adorno especial, a 
implementação do sistema de tele-implementação do sistema de tele-
alarme para idosos carenciados do alarme para idosos carenciados do 
concelho, num patrocínio da Câ-concelho, num patrocínio da Câ-
mara Municipal.mara Municipal.
 No desporto, concretamen- No desporto, concretamen-
te no futebol, a curiosidade das te no futebol, a curiosidade das 
equipas de seniores e iniciados equipas de seniores e iniciados 
do Clube Desportivo de Cerveira do Clube Desportivo de Cerveira 
terem ambas conquistado a Taça terem ambas conquistado a Taça 
Associação de Futebol de Viana do Associação de Futebol de Viana do 
Castelo.Castelo.
 No tocante ao menos po- No tocante ao menos po-
sitivo, foi o encerramento (dizem sitivo, foi o encerramento (dizem 
para obras) do Centro de Férias do para obras) do Centro de Férias do 
INATEL, que quanto ao início dos INATEL, que quanto ao início dos 
trabalhos, para já, não se vislumbra trabalhos, para já, não se vislumbra 
nada. O mesmo aconteceu com a nada. O mesmo aconteceu com a 
Pousada de D. Dinis, que conti-Pousada de D. Dinis, que conti-
nuou, e ao que parece continuará, nuou, e ao que parece continuará, 
encerrada à mercê do aparecimen-encerrada à mercê do aparecimen-
to de algum mago. Outro tema mui-to de algum mago. Outro tema mui-
to trágico, foi o cerveirense, natural to trágico, foi o cerveirense, natural 
de Campos, Fernando Graça, as-de Campos, Fernando Graça, as-
sassinado barbaramente, a tiro, no sassinado barbaramente, a tiro, no 
interior do seu estabelecimento co-interior do seu estabelecimento co-
mercial, em Lisboa, e a falta de êxi-mercial, em Lisboa, e a falta de êxi-
to de um abaixo-assinado, de 1300 to de um abaixo-assinado, de 1300 
pessoas, contra o encerramento pessoas, contra o encerramento 

do SAP (Serviço de Atendimento Permanente) do Centro de Saúde de do SAP (Serviço de Atendimento Permanente) do Centro de Saúde de 
Vila Nova de Cerveira. Do mesmo modo, também nada conseguiram os Vila Nova de Cerveira. Do mesmo modo, também nada conseguiram os 
pescadores locais, apoiados até pela Assembleia Municipal, no protesto pescadores locais, apoiados até pela Assembleia Municipal, no protesto 
contra as suas conveniências, como lesivo para os interesses do conce-contra as suas conveniências, como lesivo para os interesses do conce-
lho foi o saber-se que o PIDDACC para 2011 não tinha dotação inscrita.lho foi o saber-se que o PIDDACC para 2011 não tinha dotação inscrita.
 Mas como não queremos acabar este trabalho com aspetos ne- Mas como não queremos acabar este trabalho com aspetos ne-
gativos, vamos falar, ainda no positivo, da ação, em 2010, da Associação gativos, vamos falar, ainda no positivo, da ação, em 2010, da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários, da Santa Casa da Misericórdia, Humanitária dos Bombeiros Voluntários, da Santa Casa da Misericórdia, 
da Unisénior, do Clube Desportivo de Cerveira, do Coral Polifónico, da da Unisénior, do Clube Desportivo de Cerveira, do Coral Polifónico, da 
Associação Desportiva de Campos, da Associação Desportiva de Lo-Associação Desportiva de Campos, da Associação Desportiva de Lo-
velhe, da Juventude de Cerveira, do Centro de Cultura de Campos, de velhe, da Juventude de Cerveira, do Centro de Cultura de Campos, de 
todos os ranchos folclóricos do concelho e de outros agrupamentos cuja todos os ranchos folclóricos do concelho e de outros agrupamentos cuja 
enumeração detalhada seria fastidioso, dizendo apenas, como principal enumeração detalhada seria fastidioso, dizendo apenas, como principal 
enaltecimento, que são dirigidos por pessoas que nada ganham (ama-enaltecimento, que são dirigidos por pessoas que nada ganham (ama-
dores) e que, em alguns casos até são, por vezes, incompreendidos.dores) e que, em alguns casos até são, por vezes, incompreendidos.
 Finalmente, outro facto a destacar no decorrer do ano passado:  Finalmente, outro facto a destacar no decorrer do ano passado: 
foram as ações integradas na Rede Social, que abrangeram variados foram as ações integradas na Rede Social, que abrangeram variados 
setores.setores.
 E como o social a todos nos toca, que neste ano de 2011 certos  E como o social a todos nos toca, que neste ano de 2011 certos 
focos da chamada «miséria envergonhada» venham a ser eliminados no focos da chamada «miséria envergonhada» venham a ser eliminados no 
concelho de Vila Nova de Cerveira, já que em 2010, infelizmente, ainda concelho de Vila Nova de Cerveira, já que em 2010, infelizmente, ainda 
havia alguns.havia alguns.
 Um bom ano para todos. Um bom ano para todos.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves
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EditorialEditorial
O mais e o menos positivo que O mais e o menos positivo que 
em 2010 aconteceu no concelho em 2010 aconteceu no concelho 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira

Árvores que não Árvores que não 
são de Natal e são de Natal e 
que, graças a um que, graças a um 
feliz adorno, foram feliz adorno, foram 
atração natalíciaatração natalícia
Em Crónica da Em Crónica da 
quinzena quinzena 
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Assembleia Assembleia 
Municipal de Municipal de 
Cerveira aprovou Cerveira aprovou 
grandes opções do grandes opções do 
Plano e Orçamento Plano e Orçamento 
para 2011 para 2011 
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Apoio a jovens Apoio a jovens 
cerveirenses com cerveirenses com 
necessidades necessidades 
especiais especiais 
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Bombeiros de Bombeiros de 
Cerveira nas Cerveira nas 
buscas de uma buscas de uma 
mulher, com cerca mulher, com cerca 
de 50 anos, que de 50 anos, que 
desapareceu nas desapareceu nas 
águas do rio Minhoáguas do rio Minho
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RECEBEMOSRECEBEMOS
 Entre os dias 2 de novembro de 2010 e 2 de dezem- Entre os dias 2 de novembro de 2010 e 2 de dezem-
bro de 2010, tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas bro de 2010, tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas 
anuidades os seguintes assinantes:anuidades os seguintes assinantes:

 D. Maria de Fátima Fernandes Queiroz, de Lisboa; D.  D. Maria de Fátima Fernandes Queiroz, de Lisboa; D. 
Maria Teresa Martins Vicente Nascimento, de Lisboa; António Maria Teresa Martins Vicente Nascimento, de Lisboa; António 
Conde, de VNCerveira; António Maria da Costa, de Lisboa; D. Conde, de VNCerveira; António Maria da Costa, de Lisboa; D. 
Maria Isabel Queiroz, de Sopo; João Batista Barros Silva, de Maria Isabel Queiroz, de Sopo; João Batista Barros Silva, de 
Lisboa; José Augusto Sousa Calheiros, de Valença; D. Maria Lisboa; José Augusto Sousa Calheiros, de Valença; D. Maria 
Adelaide Monteiro Encarnação, da França; Aristides Joaquim Adelaide Monteiro Encarnação, da França; Aristides Joaquim 
Ramalho Lemos, de Reboreda; D. Maria Fernanda Outeiro Sim Ramalho Lemos, de Reboreda; D. Maria Fernanda Outeiro Sim 
Sim, da Cova da Piedade; D. Maria Manuel Barbosa Neves, Sim, da Cova da Piedade; D. Maria Manuel Barbosa Neves, 
de Lisboa; Gaspar Gomes Batista, de VNCerveira; D. Aurora de Lisboa; Gaspar Gomes Batista, de VNCerveira; D. Aurora 
Maria Fernandes, de Campos; Virgílio Gonçalves Cunha, do Maria Fernandes, de Campos; Virgílio Gonçalves Cunha, do 
Porto; Nuno José Rodrigues Pinto Osório, de Vila Nova de Porto; Nuno José Rodrigues Pinto Osório, de Vila Nova de 
Gaia; D. Maria da Conceição Duro Castro Rua, de VNCerveira; Gaia; D. Maria da Conceição Duro Castro Rua, de VNCerveira; 
IS - Equipamento de Escritório, Lda., de VNCerveira; Gallaécia IS - Equipamento de Escritório, Lda., de VNCerveira; Gallaécia 
- Escola Superior de Estudos Universitários, de VNCerveira; - Escola Superior de Estudos Universitários, de VNCerveira; 
Luís Lages, de VNCerveira; Augusto José da Encarnação Va-Luís Lages, de VNCerveira; Augusto José da Encarnação Va-
lentim, de Loivo; Denis Martins & Filhos, Lda., de VNCerveira; lentim, de Loivo; Denis Martins & Filhos, Lda., de VNCerveira; 
Claudino Pereira, de Gondarém; Agostinho de Jesus Ferreira Claudino Pereira, de Gondarém; Agostinho de Jesus Ferreira 
Sousa, de Lisboa; António Vilaça Almeida, de Campos; Arcádio Sousa, de Lisboa; António Vilaça Almeida, de Campos; Arcádio 
Henrique Gonçalves Roleira, do Canadá; João Lima Duro, de Henrique Gonçalves Roleira, do Canadá; João Lima Duro, de 
VNCerveira; Eng. Luís Mário Moreira Lobo, de Lisboa; Alba-VNCerveira; Eng. Luís Mário Moreira Lobo, de Lisboa; Alba-
no Luís Dantas, de Candemil; José Maria Faria Barbosa, de no Luís Dantas, de Candemil; José Maria Faria Barbosa, de 
Candemil; Telmo Jorge Bravo Diz, de VNCerveira; D. Florin-Candemil; Telmo Jorge Bravo Diz, de VNCerveira; D. Florin-
da Cunha Gonçalves, da França; Fernando Martins Graça, de da Cunha Gonçalves, da França; Fernando Martins Graça, de 
Lisboa; António Joaquim Felgueiras Costa, de Reboreda; Ma-Lisboa; António Joaquim Felgueiras Costa, de Reboreda; Ma-
nuel Alberto Lopes Fonseca, de Lovelhe; Luís Augusto Esteves nuel Alberto Lopes Fonseca, de Lovelhe; Luís Augusto Esteves 
Videira, de Lisboa; D. Maria Teresa Dias Martins Vicente, de Videira, de Lisboa; D. Maria Teresa Dias Martins Vicente, de 
Lisboa; D. Maria Carolina Vicente Flores, de Lisboa; António Lisboa; D. Maria Carolina Vicente Flores, de Lisboa; António 
Bouçós - Eletricidade Unipessoal, Lda., de VNCerveira; José Bouçós - Eletricidade Unipessoal, Lda., de VNCerveira; José 
Joaquim Roda, de VNCerveira; José Vilas Leal, de VNCervei-Joaquim Roda, de VNCerveira; José Vilas Leal, de VNCervei-
ra; D. Madalena Dias Lopes, de Vila Nova de Gaia; D. Maria ra; D. Madalena Dias Lopes, de Vila Nova de Gaia; D. Maria 
Margarida Batista Tavares, do Barreiro; D. Maria Casimira Ve-Margarida Batista Tavares, do Barreiro; D. Maria Casimira Ve-
nade Araújo Pereira, de Lovelhe; Fernando Gonçalves Chedas, nade Araújo Pereira, de Lovelhe; Fernando Gonçalves Chedas, 
da França; António Silva Cantinho, da França; Mónica Araújo, da França; António Silva Cantinho, da França; Mónica Araújo, 
dos E.U.A.; Paulo José Queirós Ribeiro, de Sopo; D. Amélia dos E.U.A.; Paulo José Queirós Ribeiro, de Sopo; D. Amélia 
Cândida A. F. Sousa, de Campos; D. Ermelinda Pontedeira, de Cândida A. F. Sousa, de Campos; D. Ermelinda Pontedeira, de 
Campos; José António Amorim Conde, de Gondarém; Benigno Campos; José António Amorim Conde, de Gondarém; Benigno 
Fernandes Gonçalves Costa, de Lovelhe; António Rodrigues Fernandes Gonçalves Costa, de Lovelhe; António Rodrigues 
Ribeiro Castro, de Reboreda; D. Arminda Maria M. Conde Pa-Ribeiro Castro, de Reboreda; D. Arminda Maria M. Conde Pa-
checo Campos, de Torredeita; D. Carolina Vitoria S. Afonso, de checo Campos, de Torredeita; D. Carolina Vitoria S. Afonso, de 
Gondarém; Alberto Manuel Santos Afonso, de Aldeia de Paio Gondarém; Alberto Manuel Santos Afonso, de Aldeia de Paio 
Pires; Manuel José Gomes, de VNCerveira; NÓSSOMOS, Pires; Manuel José Gomes, de VNCerveira; NÓSSOMOS, 
Lda., de VNCerveira; e D. Maria de Lourdes Caldas Carneiro, Lda., de VNCerveira; e D. Maria de Lourdes Caldas Carneiro, 
de S. Tomé de Negrelos.de S. Tomé de Negrelos.
 A todos estes nossos fi éis e estimados assinantes  A todos estes nossos fi éis e estimados assinantes 
agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de ma-agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de ma-
nutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certifi quem nutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certifi quem 
da data de vencimento.da data de vencimento.
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Um natural do concelho de Vila Nova de Cerveira no BrasilUm natural do concelho de Vila Nova de Cerveira no Brasil
Entrevista com Zé PortuguêsEntrevista com Zé Português
UM EUROPEU QUE ESCOLHEU RIO BRANCO PARA VIVERUM EUROPEU QUE ESCOLHEU RIO BRANCO PARA VIVER

 Um português fez o caminho  Um português fez o caminho 
inverso de muitos brasileiros: se mudou inverso de muitos brasileiros: se mudou 
para o Brasil, precisamente Visconde do para o Brasil, precisamente Visconde do 
Rio Branco. Vindo de uma região próspera Rio Branco. Vindo de uma região próspera 
de seu país, José António Gomes Rego, de seu país, José António Gomes Rego, 
mais conhecido como Zé português, fala mais conhecido como Zé português, fala 
que encontrou o cantinho que tanto queria que encontrou o cantinho que tanto queria 
no mundo na nossa querida cidade e que no mundo na nossa querida cidade e que 
é aqui o lugar ideal para criar os fi lhos que é aqui o lugar ideal para criar os fi lhos que 
ele e sua esposa, Adriana Machado Rego, ele e sua esposa, Adriana Machado Rego, 
pretendem ter.pretendem ter.

Vocês sentiram um choque cultural Vocês sentiram um choque cultural 
muito forte quando chegaram?muito forte quando chegaram?
 Quando cheguei na cidade, fi nal  Quando cheguei na cidade, fi nal 
de setembro de 2007, foi muito difícil a de setembro de 2007, foi muito difícil a 
adaptação. Foi um ano de seca prolonga-adaptação. Foi um ano de seca prolonga-
da, com uma estiagem de cinco meses. Eu da, com uma estiagem de cinco meses. Eu 
vim do Rio de Janeiro para cá vendo pas-vim do Rio de Janeiro para cá vendo pas-
tos secos, carcaças de animais mortos na tos secos, carcaças de animais mortos na 
beira da estrada e pensei “Para que lugar beira da estrada e pensei “Para que lugar 
que eu vim?!”. Quando conheci as pesso-que eu vim?!”. Quando conheci as pesso-
as daqui, me senti melhor pela recetivida-as daqui, me senti melhor pela recetivida-
de dos riobranquenses, recebendo eu e de dos riobranquenses, recebendo eu e 
minha esposa com carinho.minha esposa com carinho.
 A parte que eu mais gosto daqui  A parte que eu mais gosto daqui 
é a zona rural, e hoje eu moro lá. Eu vim é a zona rural, e hoje eu moro lá. Eu vim 
de Vila Nova de Cerveira, cidade peque-de Vila Nova de Cerveira, cidade peque-
na do norte do país com belas paisagens na do norte do país com belas paisagens 
campestres. Acho que me atraio pela zona campestres. Acho que me atraio pela zona 
rural de Minas por ter esta ligação com o rural de Minas por ter esta ligação com o 
diferencial das plantas brasileiras, diferen-diferencial das plantas brasileiras, diferen-
tes das que conheci em Portugal e lindas.tes das que conheci em Portugal e lindas.

Como aconteceu a vinda de Portugal Como aconteceu a vinda de Portugal 
para a zona da mata mineira?para a zona da mata mineira?
 Foi em convite da família Cos- Foi em convite da família Cos-
ta, também de Portugal e proprietários do ta, também de Portugal e proprietários do 
grupo Pif Paf. Eu fui chamado para de-grupo Pif Paf. Eu fui chamado para de-
senvolver um projeto no Varejão Pif Paf senvolver um projeto no Varejão Pif Paf 
juntamente com a avó da minha esposa, juntamente com a avó da minha esposa, 
que já estava aqui antes. O objetivo era que já estava aqui antes. O objetivo era 
aumentar a carteira de clientes e criar um aumentar a carteira de clientes e criar um 
novo ambiente de trabalho. Infelizmente, a novo ambiente de trabalho. Infelizmente, a 
dona Maria acabou falecendo e nós, eu e dona Maria acabou falecendo e nós, eu e 
a minha esposa Adriana, assumimos o Va-a minha esposa Adriana, assumimos o Va-
rejão. Remodelamos apostando no marke-rejão. Remodelamos apostando no marke-
ting aumentando a carteira externa para ting aumentando a carteira externa para 
430 clientes.430 clientes.

Qual é o público do Varejão Pif Paf?Qual é o público do Varejão Pif Paf?
 O público-alvo são sete cidades  O público-alvo são sete cidades 
no entorno de Rio Branco, entre elas São no entorno de Rio Branco, entre elas São 
Geraldo, Guiricema, Ervália e Coimbra. Geraldo, Guiricema, Ervália e Coimbra. 
Nelas atuamos como distribuidores, re-Nelas atuamos como distribuidores, re-

vendendo a marca Pif Paf para mercados, vendendo a marca Pif Paf para mercados, 
principalmente servimos a Rio Branco principalmente servimos a Rio Branco 
com o supermercado ao lado da indústria com o supermercado ao lado da indústria 
que atende os funcionários da empresa. que atende os funcionários da empresa. 
Vendemos toda linha Pif Paf, carne para Vendemos toda linha Pif Paf, carne para 
churrasco e mercadorias em geral, com churrasco e mercadorias em geral, com 
a loja funcionando de segunda a sábado, a loja funcionando de segunda a sábado, 
de 7h30 às 19h00, sendo sábado até ao de 7h30 às 19h00, sendo sábado até ao 
meio-dia.meio-dia.
 Para mim o grande diferencial  Para mim o grande diferencial 
que eu trouxe e fez o Varejão crescer é que eu trouxe e fez o Varejão crescer é 
a assessoria que dou ao cliente. Hoje eu a assessoria que dou ao cliente. Hoje eu 
sei o nome de cada pessoa que compra sei o nome de cada pessoa que compra 
comigo, estando na porta de seu comércio comigo, estando na porta de seu comércio 
de dois em dois meses, para conhecer sua de dois em dois meses, para conhecer sua 
realidade e ajudá-los a crescerem.realidade e ajudá-los a crescerem.

Então, como surgiu o Tuga’s?Então, como surgiu o Tuga’s?
 Como o espírito empreendedor  Como o espírito empreendedor 
não sossega, nós inauguramos o Tuga’s não sossega, nós inauguramos o Tuga’s 
lanches em novembro de 2009, obser-lanches em novembro de 2009, obser-
vando a brecha do mercado na área de vando a brecha do mercado na área de 
fast-food (comida rápida). O bolinho de fast-food (comida rápida). O bolinho de 
bacalhau e a batata recheada com baca-bacalhau e a batata recheada com baca-
lhoada são nossas grandes novidades. lhoada são nossas grandes novidades. 
Futuramente iremos colocar no cardápio o Futuramente iremos colocar no cardápio o 
famoso pastelinho de Belém, entre outras famoso pastelinho de Belém, entre outras 
novidades.novidades.

O que é o Tuga’s?O que é o Tuga’s?
 É um empreendimento que nas- É um empreendimento que nas-
ceu da ideia de trazer o fast-food para ceu da ideia de trazer o fast-food para 
VRB. A lanchonete à noite vira barzinho, VRB. A lanchonete à noite vira barzinho, 
que tem porções diferentes do que você que tem porções diferentes do que você 
encontra em outros lugares. Nosso alvo é encontra em outros lugares. Nosso alvo é 
atrair com bebidas diferenciadas: um vasto atrair com bebidas diferenciadas: um vasto 
menu de vitaminas e sucos, como o “suco menu de vitaminas e sucos, como o “suco 
para curar ressaca” e a “bomba de vitami-para curar ressaca” e a “bomba de vitami-
na C”.na C”.
 Também temos o exclusivo cho- Também temos o exclusivo cho-
pe artesanal que vem de Belo Horizon-pe artesanal que vem de Belo Horizon-
te, comercializado somente para poucos te, comercializado somente para poucos 
clientes (cerca de dez bares) com sabor clientes (cerca de dez bares) com sabor 
completamente diferente do industrializa-completamente diferente do industrializa-
do.do.
 Não posso deixar de citar o lan- Não posso deixar de citar o lan-
che com o pão de sal. Trabalhamos com che com o pão de sal. Trabalhamos com 
uma linha saudável, que hoje é muito fo-uma linha saudável, que hoje é muito fo-
calizada na alimentação. Tem a batatinha calizada na alimentação. Tem a batatinha 
característica mas o pão é mais benéfi co. característica mas o pão é mais benéfi co. 
É fast-food de olho na nutrição.É fast-food de olho na nutrição.

O ambiente foi planejado por quem?O ambiente foi planejado por quem?
 Além de mim e da minha esposa,  Além de mim e da minha esposa, 
fomos assessorados pela Viviane Bouçós fomos assessorados pela Viviane Bouçós 

e pela Cidinha Bonisson, sendo a primeira e pela Cidinha Bonisson, sendo a primeira 
design e a segunda a grande incentiva-design e a segunda a grande incentiva-
dora, sendo hoje a gerente do estabeleci-dora, sendo hoje a gerente do estabeleci-
mento. Hoje é a Cidinha e toda a equipe mento. Hoje é a Cidinha e toda a equipe 
Tuga’s que está tocando o negócio pra Tuga’s que está tocando o negócio pra 
frente.frente.

Você quer formar sua família aqui?Você quer formar sua família aqui?
 Quero. Este ambiente, com ar  Quero. Este ambiente, com ar 
puro e calmo é o que desejo para meus puro e calmo é o que desejo para meus 
fi lhos. No meu país eu era fi scal de obras, fi lhos. No meu país eu era fi scal de obras, 
trabalhando só em cidade grande, com trabalhando só em cidade grande, com 
muita agitação: passava seis horas por dia muita agitação: passava seis horas por dia 
dentro do carro. Ia de uma obra a outra, dentro do carro. Ia de uma obra a outra, 
todo mundo stressado, correndo para lá e todo mundo stressado, correndo para lá e 
para cá. Aqui as coisas acontecem mais para cá. Aqui as coisas acontecem mais 
devagar, com o tranquilo jeito mineiro.devagar, com o tranquilo jeito mineiro.

O que você diria para os jovens que O que você diria para os jovens que 
querem sair de Rio Branco para empre-querem sair de Rio Branco para empre-
ender seu próprio negócio?ender seu próprio negócio?
 Eu vejo um grande coração nos  Eu vejo um grande coração nos 
riobranquenses, já andei por várias ci-riobranquenses, já andei por várias ci-
dades do mundo e nunca encontrei uma dades do mundo e nunca encontrei uma 
recetividade tão boa como aqui. Nesta ci-recetividade tão boa como aqui. Nesta ci-
dade estão alojadas grandes empresas, dade estão alojadas grandes empresas, 
então é importante que se procure ajuda então é importante que se procure ajuda 
do Sebrae, que realiza um trabalho exce-do Sebrae, que realiza um trabalho exce-
lente de consultoria empresarial, e alcance lente de consultoria empresarial, e alcance 
aqui seus sonhos, como eu tenho conse-aqui seus sonhos, como eu tenho conse-
guido realizar os meus.guido realizar os meus.

Quer deixar algumas palavras de agra-Quer deixar algumas palavras de agra-
decimento?decimento?
 Sim. Em primeiro lugar, agrade- Sim. Em primeiro lugar, agrade-
cer tudo aquilo que hoje sou e por tudo cer tudo aquilo que hoje sou e por tudo 
aquilo que pretendo ser a uma pessoa aquilo que pretendo ser a uma pessoa 
maravilhosa que, acredito, mora dentro maravilhosa que, acredito, mora dentro 
do coração de cada riobranquense: Dona do coração de cada riobranquense: Dona 
Maria Costa Machado. Também a toda a Maria Costa Machado. Também a toda a 
família Costa por confi ar em meu trabalho, família Costa por confi ar em meu trabalho, 
aos meus pais por tudo que me ensinaram aos meus pais por tudo que me ensinaram 
e principalmente a minha esposa Adria-e principalmente a minha esposa Adria-
na, minha fi lha Lara, que é por elas que a na, minha fi lha Lara, que é por elas que a 
cada dia tem sentido especial. E por fi m, cada dia tem sentido especial. E por fi m, 
ao povo riobranquense pela recetividade e ao povo riobranquense pela recetividade e 
carinho.carinho.

Por Keila LimaPor Keila Lima
(In Revista Mídia VRB, de (In Revista Mídia VRB, de 

dezembro/2010)dezembro/2010)

Nota: o entrevistado é natural de Sopo, Nota: o entrevistado é natural de Sopo, 
fi lho de João Lourenço Abreu Enes fi lho de João Lourenço Abreu Enes 
Rego.Rego.

ALIMENTACION  - ESTACO
MANUEL ALVAREZMANUEL ALVAREZ

Produtos alimentares  /  Tabacos  /  Gás Repsol
Produtos para o campo  /  Jornais e revistas

Serviço ao domicílio
Vilar de Matos - Forcadela

(No entroncamento para Tomiño)
Telf.: (0034) 986 62 20 41

ETAP promoveu campanha de ETAP promoveu campanha de 
solidariedade na comunidadesolidariedade na comunidade
 A ETAP - Escola Profi ssional, em colaboração com a  A ETAP - Escola Profi ssional, em colaboração com a 
Associação de Pais e Associações de Estudantes, promoveu Associação de Pais e Associações de Estudantes, promoveu 
pelo quarto ano consecutivo, uma Campanha de Solidariedade pelo quarto ano consecutivo, uma Campanha de Solidariedade 
“Por um Natal diferente!” da qual resultou a angariação de 29 “Por um Natal diferente!” da qual resultou a angariação de 29 
cabazes de Natal, que foram distribuídos a mais de uma dezena cabazes de Natal, que foram distribuídos a mais de uma dezena 
de instituições de reconhecido mérito social do distrito de Viana de instituições de reconhecido mérito social do distrito de Viana 
do Castelo.do Castelo.
      Consideramos que este pequeno gesto de solidariedade       Consideramos que este pequeno gesto de solidariedade 
poderá ter contribuído para um Natal diferente, eventualmente, poderá ter contribuído para um Natal diferente, eventualmente, 
mais feliz, daqueles que mais precisam. mais feliz, daqueles que mais precisam. 
      Esta iniciativa promove, também, o desenvolvimento de uma       Esta iniciativa promove, também, o desenvolvimento de uma 
educação para a cidadania nos alunos, imersos numa sociedade educação para a cidadania nos alunos, imersos numa sociedade 
cada vez mais competitiva e desigual, revelando um verdadeiro cada vez mais competitiva e desigual, revelando um verdadeiro 
sentido de solidariedade.sentido de solidariedade.

      José Carlos Silva      José Carlos Silva

 Nos passados dias 16 e 17 de dezembro os cursos téc- Nos passados dias 16 e 17 de dezembro os cursos téc-
nicos de Fotografi a (10º) e Comunicação (12º) da ETAP de Vila nicos de Fotografi a (10º) e Comunicação (12º) da ETAP de Vila 
Nova de Cerveira realizaram uma visita de estudo à cidade do Nova de Cerveira realizaram uma visita de estudo à cidade do 
Porto que incluiu um programa diversifi cado.Porto que incluiu um programa diversifi cado.
 Na Fundação Serralves foram explorados os espaços  Na Fundação Serralves foram explorados os espaços 
arquitectónicos e o Museu de Arte Contemporânea com a expo-arquitectónicos e o Museu de Arte Contemporânea com a expo-
sição “Às Artes, Cidadãos!”. No Centro Português de Fotografi a sição “Às Artes, Cidadãos!”. No Centro Português de Fotografi a 
foi analisada a exposição “Mãos” de Fernando Carvalho, “Re-foi analisada a exposição “Mãos” de Fernando Carvalho, “Re-
sistência. Da alternativa Republicana à luta contra a Ditadura sistência. Da alternativa Republicana à luta contra a Ditadura 
(1891-1974)”, “Espólio de José de Andrade”, assim como a Co-(1891-1974)”, “Espólio de José de Andrade”, assim como a Co-
lecção de Câmaras Fotográfi cas de António Pedro Vicente. Na lecção de Câmaras Fotográfi cas de António Pedro Vicente. Na 
Biblioteca Almeida Garrett, assistiram ao documentário “Stanley Biblioteca Almeida Garrett, assistiram ao documentário “Stanley 
Kubrick” integrado no ciclo de cinema da Invicta Filmes apresen-Kubrick” integrado no ciclo de cinema da Invicta Filmes apresen-
tado por Lauro António e no Hard Club (Mercado Ferreira Bor-tado por Lauro António e no Hard Club (Mercado Ferreira Bor-
ges) à exposição “Portuenses à moda do Porto” de Aloísio Brito. ges) à exposição “Portuenses à moda do Porto” de Aloísio Brito. 
E, por fi m, no Museu da Imprensa, onde para além da História da E, por fi m, no Museu da Imprensa, onde para além da História da 
Imprensa, visitaram a exposição Porto Cartoon 2010 com o tema Imprensa, visitaram a exposição Porto Cartoon 2010 com o tema 
“Aviões e Máquinas voadoras”.“Aviões e Máquinas voadoras”.
 Os alunos, apesar das diferenças dos anos de forma- Os alunos, apesar das diferenças dos anos de forma-
ção, estabeleceram uma boa interacção pessoal, tendo servido ção, estabeleceram uma boa interacção pessoal, tendo servido 
de motivação mútua as afi nidades dos perfi s dos cursos e os de motivação mútua as afi nidades dos perfi s dos cursos e os 
objectivos comuns de interdisciplinaridade.objectivos comuns de interdisciplinaridade.
 Todo este conjunto de actividades desenvolvidas nes- Todo este conjunto de actividades desenvolvidas nes-
tes dois dias é um importante contributo para o enriquecimento tes dois dias é um importante contributo para o enriquecimento 
de saberes e competências, pessoais, sociais e profi ssionais, de saberes e competências, pessoais, sociais e profi ssionais, 
dando assim resposta ao que é esperado do ensino profi ssio-dando assim resposta ao que é esperado do ensino profi ssio-
nal.nal.

Patrick EstevesPatrick Esteves
Director de Curso Director de Curso 

Palavras e sons no Centro de Palavras e sons no Centro de 
Cultura de CamposCultura de Campos
 O Centro de Cultura de Campos voltou a animar uma  O Centro de Cultura de Campos voltou a animar uma 
noite cultural, desta vez com uma conferência sobre a vida e noite cultural, desta vez com uma conferência sobre a vida e 
obra de Camilo Castelo Branco, sendo palestrante o Prof. Dr. obra de Camilo Castelo Branco, sendo palestrante o Prof. Dr. 
Sérgio de Sousa, catedrático da Universidade do Minho, que dis-Sérgio de Sousa, catedrático da Universidade do Minho, que dis-
sertou sobre a realidade da vida rural e da vida urbana, do século sertou sobre a realidade da vida rural e da vida urbana, do século 
XIX, encarnada por algumas das personagens dos romances de XIX, encarnada por algumas das personagens dos romances de 
Camilo, bem como da interpretação que o próprio autor fazia das Camilo, bem como da interpretação que o próprio autor fazia das 
mudanças que se estavam a verifi car na sociedade Portuguesa mudanças que se estavam a verifi car na sociedade Portuguesa 
daqueles tempos, quando se passava de um conservadorismo daqueles tempos, quando se passava de um conservadorismo 
atávico, para o que então se considerava a “modernice” soprante atávico, para o que então se considerava a “modernice” soprante 
da Europa!da Europa!
 Seguiu-se uma soberba interpretação do Orfeão de  Seguiu-se uma soberba interpretação do Orfeão de 
Vila Praia de Âncora, sob a regência do Maestro Francisco Pre-Vila Praia de Âncora, sob a regência do Maestro Francisco Pre-
sa, apresentando obras dos mais diversos autores, que encanta-sa, apresentando obras dos mais diversos autores, que encanta-
ram a assistência.ram a assistência.
 Apesar da noite chuvosa e fria, prenunciadora do in- Apesar da noite chuvosa e fria, prenunciadora do in-
verno, foi estimulante a presença das pessoas e muito proveito-verno, foi estimulante a presença das pessoas e muito proveito-
sas as intervenções a que pudemos assistir, que nos deram uma sas as intervenções a que pudemos assistir, que nos deram uma 
nova perspetiva sobre a leitura e sobre a arte dos sons, cultivada nova perspetiva sobre a leitura e sobre a arte dos sons, cultivada 
por amadores, mas com uma fi nura, um rigor e uma magia que por amadores, mas com uma fi nura, um rigor e uma magia que 
muitos profi ssionais decerto invejariam! Parabéns ao Orfeão de muitos profi ssionais decerto invejariam! Parabéns ao Orfeão de 
Vila Praia de Âncora!Vila Praia de Âncora!

Campos, Dez./10Campos, Dez./10
R. M.R. M.

Cursos de fotografi a e Cursos de fotografi a e 
comunicação na invictacomunicação na invicta
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Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de

transferência bancária para a conta com otransferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

AdAd aeternum, lda.aeternum, lda.
Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações 
Sepulturas | Florista ! Documentação

(linha directa - 24 horas)
Tel: 251 709 900 / 251 709 901 |Telm: 967 159 786 / 963 143 900

E-mail: ad_aeternum@live.com.pt
Edifício Alto das Veigas, R/C - Fracção J - Apartado 67

4924-909 VILA NOVA DE CERVEIRA

Agência Funerária 
António Guerreiro, Lda.
ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES

FUNERAL SOCIAL: 375,75 €, MAS COM MAIS OPÇÕES

Quinta das Corgas / 4920-020 Candemil VNC
Tlf.: 251 795 250 / Tlm.: 917532788 e 916928214

Agência AdrianoAgência Adriano
(FUNDADA EM 1862)

Adriano Gonçalves da Cunha
Armador

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕESFUNERAIS E TRANSLADAÇÕES
Arão / 4930 VALENÇA

Telf.: 251 822 476  -  251 823 546
Telm.: 969 703 739  -  965 803 222

CREDIVISÃOCREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS10 MESES SEM JUROS

VILA NOVA DE CERVEIRA
- C. C. Ilha dos Amores, Lj 6 - Tel.: 251 792 500

PONTE DE LIMA
- Lot. Escola Secundária, Lt. 2 - Lj. E - Tel.: 258 931 200

CAMINHA
- Praça Cons. Silva Torres, 49-51 - Tel.: 258 724 300

Especialistas em grelhados e caça  /  Carnes exóticasEspecialistas em grelhados e caça  /  Carnes exóticas
Costeletas de Crocodilo, Lombo de JavaliCosteletas de Crocodilo, Lombo de Javali

Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado, Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado, 
Avestruz, Zebra, Gazela e KanguruAvestruz, Zebra, Gazela e Kanguru

Chamosinhos, 37  /  SÃO PEDRO DA TORREChamosinhos, 37  /  SÃO PEDRO DA TORRE
Telefone: 251 839 256  /  Fax: 251 837 691Telefone: 251 839 256  /  Fax: 251 837 691

NÃO ACEITAMOS RESERVASNÃO ACEITAMOS RESERVAS

RECEITAS  DE COZINHARECEITAS  DE COZINHA
PERNA DE PORCOPERNA DE PORCO
COM CASTANHASCOM CASTANHAS

INGREDIENTESINGREDIENTES

6 Dentes de alho6 Dentes de alho• • 
1 Perna de porco1 Perna de porco• • 
1 Kg. de castanhas1 Kg. de castanhas• • 

MODO DE PREPARAÇÃO MODO DE PREPARAÇÃO 
  Num almofariz, pise grãos de pimenta preta junta-  Num almofariz, pise grãos de pimenta preta junta-
mente com os alhos descascados, sal e colorau. Com a pasta mente com os alhos descascados, sal e colorau. Com a pasta 
obtida, barre a peça de carne. Regue com o sumo de uma obtida, barre a peça de carne. Regue com o sumo de uma 
laranja, um cheirinho de rum e junte uma folha de louro em laranja, um cheirinho de rum e junte uma folha de louro em 
bocadinhos. Deixe tomar gosto algumas horas, virando a car-bocadinhos. Deixe tomar gosto algumas horas, virando a car-
ne de vez em quando.ne de vez em quando.
 Espalhe por cima da carne margarina e banha em  Espalhe por cima da carne margarina e banha em 
bocadinhos e leve a assar no forno com algumas cebolinhas.bocadinhos e leve a assar no forno com algumas cebolinhas.
 Entretanto, lave as castanhas, enxague-as e dê- Entretanto, lave as castanhas, enxague-as e dê-
lhe um golpe a toda a volta. Frite as castanhas em óleo bem lhe um golpe a toda a volta. Frite as castanhas em óleo bem 
quente e depois escorra-as. quente e depois escorra-as. 
 Quando estiverem mornas descasque-as e junte a  Quando estiverem mornas descasque-as e junte a 
carne antes de estar completamente assada.carne antes de estar completamente assada.

Confi ra em www.receitasdecozinha.comConfi ra em www.receitasdecozinha.com

VENDE-SE EM SEIXAS
Vivenda nova, no lugar de Coura de Seixas.
Boa oportunidade de negócio!
    Área coberta: 
 248 m2 x 2
    Área descoberta: 
 952 m2

Contacto:
Telm.: 963 040 429

F L O R F L O R 
E  A R T EE  A R T E

FloristaFlorista
Maria da Graça B. A. GomesMaria da Graça B. A. Gomes

       Mercado Municipal       Mercado Municipal
       4920 VILA NOVA DE CERVEIRA       4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

    Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948    Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948

Doença reumática crónica mais comum nas criançasDoença reumática crónica mais comum nas crianças

BEBÉS QUE CONTRAEM INFECÇÕES GRAVES NO PRIMEIRO BEBÉS QUE CONTRAEM INFECÇÕES GRAVES NO PRIMEIRO 
ANO DE VIDA TÊM O DOBRO DA PROBABILIDADE DE ANO DE VIDA TÊM O DOBRO DA PROBABILIDADE DE 
DESENVOLVER ARTRITE REUMATÓIDEDESENVOLVER ARTRITE REUMATÓIDE
 Os bebés que sofrem uma  Os bebés que sofrem uma 
infecção grave no primeiro ano de infecção grave no primeiro ano de 
vida têm o dobro do risco de vir a ter vida têm o dobro do risco de vir a ter 
Artrite Reumatóide, revela um estudo Artrite Reumatóide, revela um estudo 
publicado no jornal médico Annals of publicado no jornal médico Annals of 
the Rheumatic Diseases. Esta desco-the Rheumatic Diseases. Esta desco-
berta levanta a hipótese de as infec-berta levanta a hipótese de as infec-
ções alterarem, de alguma maneira, ções alterarem, de alguma maneira, 
a forma como o sistema imunitário se a forma como o sistema imunitário se 
desenvolve. A investigação analisou desenvolve. A investigação analisou 
3500 pessoas, doentes e saudáveis, 3500 pessoas, doentes e saudáveis, 
nascidas entre 1973 e 2002 e concluiu nascidas entre 1973 e 2002 e concluiu 
que as crianças que sofreram infec-que as crianças que sofreram infec-
ções graves, nos primeiros 12 meses ções graves, nos primeiros 12 meses 
de vida, têm o dobro da probabilidade de vida, têm o dobro da probabilidade 
de desenvolver Artrite Reumatóide de desenvolver Artrite Reumatóide 
enquanto jovens adultos.enquanto jovens adultos.
 “Estes dados só vêm reforçar  “Estes dados só vêm reforçar 
a importância do acompanhamento a importância do acompanhamento 
precoce da população mais jovem precoce da população mais jovem 
que apresente sintomas suspeitos que apresente sintomas suspeitos 
da patologia. O tratamento da Artrite da patologia. O tratamento da Artrite 
Reumatóide, quando diagnosticada Reumatóide, quando diagnosticada 
precocemente, tem elevadas taxas precocemente, tem elevadas taxas 
de sucesso e os doentes conseguem de sucesso e os doentes conseguem 

manter uma qualidade de vida perfei-manter uma qualidade de vida perfei-
tamente normal. O grande inimigo do tamente normal. O grande inimigo do 
problema é o tempo e o acompanha-problema é o tempo e o acompanha-
mento clínico inefi caz. Aos primeiros mento clínico inefi caz. Aos primeiros 
sinais, é fundamental que as pesso-sinais, é fundamental que as pesso-
as consultem um médico reumatolo-as consultem um médico reumatolo-
gista. Mais ainda se, como refere o gista. Mais ainda se, como refere o 
estudo, tenham sofrido algum tipo de estudo, tenham sofrido algum tipo de 
infecção grave na infância”, afi rma o infecção grave na infância”, afi rma o 
Dr. Luís Miranda, Director Clínico Ad-Dr. Luís Miranda, Director Clínico Ad-
junto do Instituto Português de Reu-junto do Instituto Português de Reu-
matologia. A Artrite Reumatóide é a matologia. A Artrite Reumatóide é a 
principal doença reumática sistémica, principal doença reumática sistémica, 
devido à prevalência e problemas as-devido à prevalência e problemas as-
sociados. É uma patologia infl amató-sociados. É uma patologia infl amató-
ria, crónica, de origem desconhecida. ria, crónica, de origem desconhecida. 
Os primeiros sintomas podem apare-Os primeiros sintomas podem apare-
cer em qualquer idade e, quando não cer em qualquer idade e, quando não 
tratada precoce e correctamente, a tratada precoce e correctamente, a 
Artrite Reumatóide acarreta graves Artrite Reumatóide acarreta graves 
consequências. Em 90% dos casos consequências. Em 90% dos casos 
a doença evolui com uma destruição a doença evolui com uma destruição 
progressiva e irreversível das arti-progressiva e irreversível das arti-
culações, provocando, deste modo, culações, provocando, deste modo, 
deformação articular e consequente-deformação articular e consequente-

mente incapacidade funcional. Amente incapacidade funcional. A
Artrite Reumatóide afecta cerca de 20 Artrite Reumatóide afecta cerca de 20 
milhões de pessoas em todo o mun-milhões de pessoas em todo o mun-
do e há 40 mil casos em Portugal. É do e há 40 mil casos em Portugal. É 
a doença reumática crónica mais co-a doença reumática crónica mais co-
mum nas crianças.mum nas crianças.
 A Schering-Plough é uma  A Schering-Plough é uma 
multinacional farmacêutica, sedeada multinacional farmacêutica, sedeada 
nos EUA e presente em mais de 140 nos EUA e presente em mais de 140 
países. Emprega 51 mil colaborado-países. Emprega 51 mil colaborado-
res e, em 2008, facturou 18.5 mil mi-res e, em 2008, facturou 18.5 mil mi-
lhões de dólares, sendo que 3.5 mil lhões de dólares, sendo que 3.5 mil 
milhões foram investidos em I&D. As milhões foram investidos em I&D. As 
principais áreas terapêuticas em que principais áreas terapêuticas em que 
actua são: Doenças Cardiovascula-actua são: Doenças Cardiovascula-
res, Distúrbios do Sistema Nervoso res, Distúrbios do Sistema Nervoso 
Central, Imunologia e Doenças Infec-Central, Imunologia e Doenças Infec-
ciosas, Oncologia, Doenças Respira-ciosas, Oncologia, Doenças Respira-
tórias e Saúde da Mulher. A Unidade tórias e Saúde da Mulher. A Unidade 
de Imunologia inclui as divisões Gas-de Imunologia inclui as divisões Gas-
troenterologia, Reumatologia etroenterologia, Reumatologia e
Dermatologia.Dermatologia.

Grupo InforpressGrupo Inforpress
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O PORTAL DO 
MUNICÍPIO  

NA INTERNET:  
http://www.cm-vncerveira.pt

9 de Dezembro9 de Dezembro

REUNIÃO DO EXECUTIVOREUNIÃO DO EXECUTIVO
Ordem do DiaOrdem do Dia

Órgão ExecutivoÓrgão Executivo

Aprovação da acta da reunião de 30 de Novembro de Aprovação da acta da reunião de 30 de Novembro de • • 
20102010
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempe-Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempe-• • 
nho na Administração pública – Alteração de posiciona-nho na Administração pública – Alteração de posiciona-
mento remuneratório por opção gestionária – Artigo 46º mento remuneratório por opção gestionária – Artigo 46º 
e 47º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiroe 47º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro
Festa de Natal dos trabalhadores municipaisFesta de Natal dos trabalhadores municipais• • 
Aquamuseu – Prestação de Serviços – Fixação de Aquamuseu – Prestação de Serviços – Fixação de • • 
preçospreços

Rendas e ConcessõesRendas e Concessões

Maria Teresa Franco Giestal Soares – Pedido de revi-Maria Teresa Franco Giestal Soares – Pedido de revi-• • 
são da renda apoiadasão da renda apoiada

Assuntos de Pessoal MunicipalAssuntos de Pessoal Municipal

David Gomes da Costa Amorim/Processo disciplinar – David Gomes da Costa Amorim/Processo disciplinar – • • 
Relatório fi nalRelatório fi nal
Rolando Tenedório Eliseo/Processo disciplinar – Rela-Rolando Tenedório Eliseo/Processo disciplinar – Rela-• • 
tório fi naltório fi nal

Expediente e Assuntos DiversosExpediente e Assuntos Diversos

EP – Estradas de Portugal, S.A – Protocolos de inte-EP – Estradas de Portugal, S.A – Protocolos de inte-• • 
gração paisagística da rotunda entre a EN302/303 e gração paisagística da rotunda entre a EN302/303 e 
a benefi ciação do entroncamento em Candemil e da a benefi ciação do entroncamento em Candemil e da 
rotunda de Gondarém (junto ao Pingo Doce), localizada rotunda de Gondarém (junto ao Pingo Doce), localizada 
na EN 13, ao Km 101,200, a celebrar com o Município na EN 13, ao Km 101,200, a celebrar com o Município 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira
EP – Estradas de Portugal, S.A – Proposta de protocolo EP – Estradas de Portugal, S.A – Proposta de protocolo • • 
de desclassifi cação da EN 302 Candemil/Covasde desclassifi cação da EN 302 Candemil/Covas
Resumo diário da tesourariaResumo diário da tesouraria• • 
Aprovação da acta em minutaAprovação da acta em minuta• • 

30 de Novembro30 de Novembro

REUNIÃO DO EXECUTIVOREUNIÃO DO EXECUTIVO
Ordem do DiaOrdem do Dia

Órgão ExecutivoÓrgão Executivo
Aprovação da acta da reunião de 10 de Novembro de Aprovação da acta da reunião de 10 de Novembro de • • 
20102010
Despacho PR 23/2010 – Alteração do dia da reunião Despacho PR 23/2010 – Alteração do dia da reunião • • 
ordinária do dia 24 de Novembroordinária do dia 24 de Novembro
Despacho PR 24/2010 – Alteração do dia da reunião Despacho PR 24/2010 – Alteração do dia da reunião • • 
ordinária do dia 8 de Dezembroordinária do dia 8 de Dezembro
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2011Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2011• • 
Fundamentação para autorização de recrutamento ex-Fundamentação para autorização de recrutamento ex-• • 
cepcional de trabalhadores para ocupação de postos de cepcional de trabalhadores para ocupação de postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal 
do município de Vila Nova de Cerveirado município de Vila Nova de Cerveira
IRS para 2011/Fixação de percentagemIRS para 2011/Fixação de percentagem• • 
Derrama para o ano 2011Derrama para o ano 2011• • 

Rendas e ConcessõesRendas e Concessões
José António Fernandes – accionamento de caução/José António Fernandes – accionamento de caução/• • 
reposiçãoreposição
Stelvio Fernandes Paulo/Ivaldo Fernandes Paulo – Pe-Stelvio Fernandes Paulo/Ivaldo Fernandes Paulo – Pe-• • 
dido de revisão da renda apoiadadido de revisão da renda apoiada

Regulamentos MunicipaisRegulamentos Municipais
Projecto de Regulamento Municipal de Promoção à Projecto de Regulamento Municipal de Promoção à • • 
Construção de Habitação Própria e Reabilitação de Construção de Habitação Própria e Reabilitação de 
Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavore-Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavore-
cidos – Proposta fi nalcidos – Proposta fi nal
Projecto de Regulamento Municipal para Concessão de Projecto de Regulamento Municipal para Concessão de • • 
Subsídios – Proposta fi nalSubsídios – Proposta fi nal

Juntas de FreguesiaJuntas de Freguesia
Junta de Freguesia de Loivo – Pedido de aprovação da Junta de Freguesia de Loivo – Pedido de aprovação da • • 
toponímiatoponímia
Junta de Freguesia de Reboreda – Pedido de instala-Junta de Freguesia de Reboreda – Pedido de instala-• • 
çõesções

Emissão de PareceresEmissão de Pareceres
Parecer jurídico – Pedido de substituição de garantia Parecer jurídico – Pedido de substituição de garantia • • 
bancária – Magniestop Unipessoal Ldabancária – Magniestop Unipessoal Lda
Parecer jurídico – Danos provocados por águas pluviais Parecer jurídico – Danos provocados por águas pluviais • • 
– Emília Queiroz da Costa– Emília Queiroz da Costa
- Parecer jurídico – Sant`iacob, Comércio de Têxteis, - Parecer jurídico – Sant`iacob, Comércio de Têxteis, • • 
Lda Transmissão de lugar da feira semanal de Vila Lda Transmissão de lugar da feira semanal de Vila 
Nova de CerveiraNova de Cerveira

Associações Culturais, Desportivas, Associações Culturais, Desportivas, 
Humanitárias e ClubesHumanitárias e Clubes

Clube Desportivo de Cerveira – Iluminação do Estádio Clube Desportivo de Cerveira – Iluminação do Estádio • • 
MunicipalMunicipal

Escolas do ConcelhoEscolas do Concelho
Escola Superior Gallaecia – Utilização do auditório da Escola Superior Gallaecia – Utilização do auditório da • • 
Biblioteca MunicipalBiblioteca Municipal

Assuntos de Pessoal MunicipalAssuntos de Pessoal Municipal
Actualização do salário mínimoActualização do salário mínimo• • 

Expediente e Assuntos DiversosExpediente e Assuntos Diversos
AIA – Associação Intermunicipal de Água da região de AIA – Associação Intermunicipal de Água da região de • • 
Setúbal – Declaração conjunta dos municípios da As-Setúbal – Declaração conjunta dos municípios da As-
sociação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal sociação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal 
– Dia Nacional da Água 2010– Dia Nacional da Água 2010
AEVC – Associação Empresarial de Viana do Castelo – AEVC – Associação Empresarial de Viana do Castelo – • • 
Convite/Estudo de casos de sucessoConvite/Estudo de casos de sucesso
CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-• • 
Lima – Projecto Ecominho – Reabilitação e dinamização Lima – Projecto Ecominho – Reabilitação e dinamização 
da rede de ecossistemas interdiais e ribeirinhos do Vale da rede de ecossistemas interdiais e ribeirinhos do Vale 
do Minhodo Minho
CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do Minho-CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do Minho-• • 
Lima – Contribuição canil intermunicipalLima – Contribuição canil intermunicipal
CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do Minho-CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do Minho-• • 
Lima – Prestação de serviços de promoção e divulga-Lima – Prestação de serviços de promoção e divulga-
ção de conteúdos com relevância nos dez municípios ção de conteúdos com relevância nos dez municípios 
da CIM Alto Minho no Porto Canalda CIM Alto Minho no Porto Canal
EP – Estradas de Portugal, S.A – Auto de transferência EP – Estradas de Portugal, S.A – Auto de transferência • • 
para o Município de Vila Nova de Cerveira dos acessos para o Município de Vila Nova de Cerveira dos acessos 
à Ponte Internacional de Cerveira – Goianà Ponte Internacional de Cerveira – Goian
EP – Estradas de Portugal, S.A – Protocolo a celebrar EP – Estradas de Portugal, S.A – Protocolo a celebrar • • 
com o Município de Vila Nova de Cerveiracom o Município de Vila Nova de Cerveira
ARS Norte – Administração Regional de Saúde do Nor-ARS Norte – Administração Regional de Saúde do Nor-• • 
te, I.P – Mapa de turnos das farmácias 2011te, I.P – Mapa de turnos das farmácias 2011
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – Registo SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – Registo • • 
de cidadãos nacionais de países da União Europeia e de cidadãos nacionais de países da União Europeia e 
membros das suas famíliasmembros das suas famílias
Autoridade Nacional Florestal – Pedido de protocolo de Autoridade Nacional Florestal – Pedido de protocolo de • • 
gestão de imóveis – Casa de Guarda Cumieira , A-112, gestão de imóveis – Casa de Guarda Cumieira , A-112, 
E Quartel, A-267, Freguesia de Covas, Vila Nova de E Quartel, A-267, Freguesia de Covas, Vila Nova de 
CerveiraCerveira
João Lagos Sport – Volta a Portugal/Etapa em Vila João Lagos Sport – Volta a Portugal/Etapa em Vila • • 
Nova de Cerveira – Pedido de patrocínioNova de Cerveira – Pedido de patrocínio
Resumo diário da tesourariaResumo diário da tesouraria• • 
Aprovação da acta em minutaAprovação da acta em minuta• • 
Período de intervenção aberto ao públicoPeríodo de intervenção aberto ao público• • 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVOU GRANDES ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVOU GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2011OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2011
Avaliado em 21,2 milhões de euros, menos cerca de 3,2 milhões de euros em relação ao presente ano, Avaliado em 21,2 milhões de euros, menos cerca de 3,2 milhões de euros em relação ao presente ano, 
documentos continuam a privilegiar as “funções sociais” e apostam na concretização dos investimentos documentos continuam a privilegiar as “funções sociais” e apostam na concretização dos investimentos 
apoiados pelo QREN.apoiados pelo QREN.

AA Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira  Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira 
aprovou, por maioria, com duas abstenções da bancada do aprovou, por maioria, com duas abstenções da bancada do 
PSD, as grandes opções do plano e orçamento para o pró-PSD, as grandes opções do plano e orçamento para o pró-
ximo ano. Os documentos representam um investimento de ximo ano. Os documentos representam um investimento de 
21,2 milhões de euros, menos cerca de 3,2 milhões de euros 21,2 milhões de euros, menos cerca de 3,2 milhões de euros 
comparativamente ao deste ano.comparativamente ao deste ano.
Esta redução, compreensível devido às medidas de auste-Esta redução, compreensível devido às medidas de auste-
ridade adoptadas pelo governo, nota-se em todas as áreas, ridade adoptadas pelo governo, nota-se em todas as áreas, 
continuando, no entanto, as “funções sociais” e as “funções continuando, no entanto, as “funções sociais” e as “funções 
económicas” a reunir a parte mais signifi cativa do esforço fi -económicas” a reunir a parte mais signifi cativa do esforço fi -
nanceiro previsto para o próximo ano.nanceiro previsto para o próximo ano.
Desta forma, o município cerveirense prosseguirá a sua Desta forma, o município cerveirense prosseguirá a sua 
estratégia de promoção social junto das crianças, idosos e estratégia de promoção social junto das crianças, idosos e 
famílias mais desfavorecidas do concelho, privilegiando os famílias mais desfavorecidas do concelho, privilegiando os 
investimentos apoiados pelo QREN que se encontram em investimentos apoiados pelo QREN que se encontram em 
execução.execução.
Neste particular, destaca-se a remodelação da Praça da Ga-Neste particular, destaca-se a remodelação da Praça da Ga-
liza, a regeneração urbana da Avenida das Comunidades/liza, a regeneração urbana da Avenida das Comunidades/
Entrada Norte da Vila, a requalifi cação das zonas industriais Entrada Norte da Vila, a requalifi cação das zonas industriais 
(Pólo 1), e o pavilhão multiusos, inserido na 3ª fase do Centro (Pólo 1), e o pavilhão multiusos, inserido na 3ª fase do Centro 

de Apoio às Empresas.de Apoio às Empresas.

Apesar das limitações fi nanceiras que prejudicam a defi nição Apesar das limitações fi nanceiras que prejudicam a defi nição 
de novos projectos, o município avançou com a aplicação de novos projectos, o município avançou com a aplicação 
do orçamento participativo, tendo sido reservado 1 milhão do orçamento participativo, tendo sido reservado 1 milhão 
de euros para a concretização de projectos nas freguesias de euros para a concretização de projectos nas freguesias 
resultantes da auscultação e indicação das respectivas po-resultantes da auscultação e indicação das respectivas po-
pulações.pulações.

“Com a redução das transferências da administração central, “Com a redução das transferências da administração central, 
o próximo ano será exigente para a gestão do município” o próximo ano será exigente para a gestão do município” 
assinala José Manuel Carpinteira, ressalvando: “vamos con-assinala José Manuel Carpinteira, ressalvando: “vamos con-
tinuar a apoiar quem mais necessita e executar os investi-tinuar a apoiar quem mais necessita e executar os investi-
mentos apoiados pelo QREN com responsabilidade e rigor mentos apoiados pelo QREN com responsabilidade e rigor 
económico”.económico”.

Com as regras do equilíbrio orçamental a serem devidamen-Com as regras do equilíbrio orçamental a serem devidamen-
te respeitadas prevê-se que, no próximo ano, as despesas te respeitadas prevê-se que, no próximo ano, as despesas 
correntes atinjam 8,6 milhões de euros, menos 1,86% do que correntes atinjam 8,6 milhões de euros, menos 1,86% do que 
em 2010. Quanto às despesas de capital, superarão os 12,6 em 2010. Quanto às despesas de capital, superarão os 12,6 
milhões de euros, menos 19,33 que o previsto para o pre-milhões de euros, menos 19,33 que o previsto para o pre-
sente ano. sente ano. 

“OS IDOSOS QUE VIVEM SÓZINHOS ESTÃO MAIS “OS IDOSOS QUE VIVEM SÓZINHOS ESTÃO MAIS 
PROTEGIDOS”PROTEGIDOS”
Município entregou primeiros dez dispositivos de tele-alarme a idosos com difi culdades económicas que Município entregou primeiros dez dispositivos de tele-alarme a idosos com difi culdades económicas que 
vivem sozinhos. De fácil utilização, o dispositivo pode ser colocado à volta do pescoço, no pulso ou no vivem sozinhos. De fácil utilização, o dispositivo pode ser colocado à volta do pescoço, no pulso ou no 
bolso, podendo ser usado em casa ou qualquer outro local. Para accionar, basta carregar no botão.bolso, podendo ser usado em casa ou qualquer outro local. Para accionar, basta carregar no botão.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira avançou com a A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira avançou com a 
implementação do sistema de tele-alarme no concelho com a implementação do sistema de tele-alarme no concelho com a 
entrega, no passado sábado, na Biblioteca Municipal, de dez entrega, no passado sábado, na Biblioteca Municipal, de dez 
dispositivos (pulseira com botão) a igual número de idosos dispositivos (pulseira com botão) a igual número de idosos 
com difi culdades económicas que vivem sozinhos. com difi culdades económicas que vivem sozinhos. 

Para accionar o sistema, o idoso apenas tem de carregar no Para accionar o sistema, o idoso apenas tem de carregar no 
botão, sendo atendido por uma técnica de saúde que, con-botão, sendo atendido por uma técnica de saúde que, con-
forme a natureza e gravidade da situação, entra em contacto forme a natureza e gravidade da situação, entra em contacto 
com a corporação de bombeiros, Guarda Nacional Republi-com a corporação de bombeiros, Guarda Nacional Republi-
cana ou familiares.cana ou familiares.

De fácil utilização, o dispositivo pode ser colocado à volta do De fácil utilização, o dispositivo pode ser colocado à volta do 
pescoço, no pulso ou no bolso, podendo ser usado em casa pescoço, no pulso ou no bolso, podendo ser usado em casa 
ou qualquer outro local. A partir de Janeiro, este apoio será ou qualquer outro local. A partir de Janeiro, este apoio será 
alargado a mais idosos necessitados, prevendo-se que, nes-alargado a mais idosos necessitados, prevendo-se que, nes-
ta fase, possa chegar a meia centena. ta fase, possa chegar a meia centena. 

Os idosos identifi cados pelo Serviço de Acção Social da au-Os idosos identifi cados pelo Serviço de Acção Social da au-
tarquia recebem o dispositivo sem qualquer custo económico, tarquia recebem o dispositivo sem qualquer custo económico, 
uma vez que todos os encargos fi nanceiros serão suportados uma vez que todos os encargos fi nanceiros serão suportados 
pelo Município. Quem pretender comprá-lo pelos seus meios, pelo Município. Quem pretender comprá-lo pelos seus meios, 
pode faze-lo junto da empresa promotora.pode faze-lo junto da empresa promotora.

Presente na cerimónia, o autarca local, José Manuel Car-Presente na cerimónia, o autarca local, José Manuel Car-
pinteira, realçou que “o dispositivo de tele-alarme é um ins-pinteira, realçou que “o dispositivo de tele-alarme é um ins-
trumento de grande proximidade” porque “do outro lado, a trumento de grande proximidade” porque “do outro lado, a 
qualquer hora, estará sempre alguém que acciona os meca-qualquer hora, estará sempre alguém que acciona os meca-
nismos adequados para garantir o auxílio necessário“nismos adequados para garantir o auxílio necessário“
“Os idosos que vivem sozinhos ganham segurança e auto-“Os idosos que vivem sozinhos ganham segurança e auto-
nomia e passam e estar mais protegidos” sublinhou José nomia e passam e estar mais protegidos” sublinhou José 
Manuel Carpinteira, esclarecendo que “ o sistema que imple-Manuel Carpinteira, esclarecendo que “ o sistema que imple-
mentamos no concelho é o mais avançado que existe actual-mentamos no concelho é o mais avançado que existe actual-
mente no mercado”.mente no mercado”.

Após efectuar uma pequena demonstração da forma como Após efectuar uma pequena demonstração da forma como 
funciona o dispositivo, António Sousa, da Empresa Tcare, funciona o dispositivo, António Sousa, da Empresa Tcare, 
destacou a sua importância no conforto, bem-estar e pro-destacou a sua importância no conforto, bem-estar e pro-
tecção do idoso. “Permite um acompanhamento individual tecção do idoso. “Permite um acompanhamento individual 
permanente para uma vida segura e tranquila” disse António permanente para uma vida segura e tranquila” disse António 
Sousa, lembrando aos idosos que “a única coisa que têm de Sousa, lembrando aos idosos que “a única coisa que têm de 
fazer é pressionar o botão e explicar o que se passa a quem fazer é pressionar o botão e explicar o que se passa a quem 
está do outro lado” está do outro lado” 

Com o sistema de telealarme, o município pretende colocar Com o sistema de telealarme, o município pretende colocar 
à disposição da população idosa um serviço de assistência à disposição da população idosa um serviço de assistência 
24 horas por dia, disponibilizando uma resposta efectiva a 24 horas por dia, disponibilizando uma resposta efectiva a 
situações de emergência. Procura ainda incutir confi ança nos situações de emergência. Procura ainda incutir confi ança nos 
idosos para continuarem a viver, em tranquilidade e com se-idosos para continuarem a viver, em tranquilidade e com se-
gurança, nas suas casas.gurança, nas suas casas.

Traduzindo-se em maior qualidade de vida e bem-estar dos Traduzindo-se em maior qualidade de vida e bem-estar dos 
utilizadores, pretende-se, minimizar as consequências de utilizadores, pretende-se, minimizar as consequências de 
acidentes, quedas e assaltos em casa, promovendo, ao mes-acidentes, quedas e assaltos em casa, promovendo, ao mes-
mo tempo, uma cultura de segurança e independência dos mo tempo, uma cultura de segurança e independência dos 
idosos no domicílio. idosos no domicílio. 



6 | Informação do Concelho6 | Informação do Concelho Cerveira Nova - 5 de janeiro de 2011Cerveira Nova - 5 de janeiro de 2011

CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
(Fundado em 5 de Novembro de 1970)

DEPÓSITO LEGAL: 74184/94  /  R.I.C.S.: 100 891

Proprietário:
Eduardo Jorge Creio da Costa Caldas
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA

Editor:
Aurora Conceição Ribeiro Creio C. Caldas
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA

NIF: 144 609 150

Director: José Lopes Gonçalves
                  E-mail: cerveiranova@iol.pt

Chefe de Redacção: José Lopes Gonçalves

Redacção, Assinaturas e Publicidade:
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone: (+ 351) 251 794 762
Fax: (+ 351) 251 797 278
E-mail: geral@cerveiranova.pt

Edição electrónica: http://www.cerveiranova.pt

Impressão: 
EMPRESA DO DIÁRIO DO MINHO, LDA.
Rua de Santa Margarida, 4 A
4710-306 BRAGA

Tiragem desta edição: 1450 exemplares

Assinaturas:
 Portugal - anuidade..................   € 18,00
 Estrangeiro - anuidade.............   € 30,00
 Digital - anuidade......................   € 12,50

   (Pagamento adiantado, em dinheiro, cheque, vale postal ou 
transferência bancária).

FUNDADORES:
Firmino Puga Gonçalves Costa; Germano Lopes Cantinho; 
Inocêncio José Barbosa; Jaime Artur Amado Morgado; João 
Novais Alves; José Augusto Lopes Gonçalves; José da Encar-
nação Ramos Pereira Pedreira; José Henrique Paula Ferrei-
ra da Costa; Luís Pedro Pinto Barbosa; Manuel Bonifácio de 
Portugal Marreca Gonçalves Costa; Manuel Puga Gonçalves 
Costa; e Manuel da Purifi cação Rodrigues.

MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Camioneta que tombou na Camioneta que tombou na 
rotunda em Gondarém motivou rotunda em Gondarém motivou 
condicionamento de trânsito condicionamento de trânsito 
durante cerca de quatro horasdurante cerca de quatro horas
 O ter-se voltado uma camioneta, carregada de gravilha,  O ter-se voltado uma camioneta, carregada de gravilha, 
na rotunda, em Gondarém (de acesso ao Pingo Doce), originou na rotunda, em Gondarém (de acesso ao Pingo Doce), originou 
que o trânsito estivesse condicionado na EN 13 durante mais de que o trânsito estivesse condicionado na EN 13 durante mais de 
quatro horas.quatro horas.
 Aconteceu este acidente em fi ns do passado mês de  Aconteceu este acidente em fi ns do passado mês de 
dezembro e, ao que foi revelado, houve um veículo ligeiro que dezembro e, ao que foi revelado, houve um veículo ligeiro que 
chegou a ser envolvido no sinistro, mas, felizmente, não houve chegou a ser envolvido no sinistro, mas, felizmente, não houve 
feridos a registar.feridos a registar.
 Mais uma vez se comprova que a “rotunda das Faias”  Mais uma vez se comprova que a “rotunda das Faias” 
continua a ser perigosa para a passagem de pesados, pelo que continua a ser perigosa para a passagem de pesados, pelo que 
os condutores de tais veículos têm de tomar as maiores precau-os condutores de tais veículos têm de tomar as maiores precau-
ções quando por ali circulam.ções quando por ali circulam.

Festa de Natal no Lar Maria Festa de Natal no Lar Maria 
Luísa animada e participadaLuísa animada e participada
 No passado mês de dezembro, exatamente no dia 22,  No passado mês de dezembro, exatamente no dia 22, 
realizou-se a festa de Natal do Lar Maria Luísa, valência de gran-realizou-se a festa de Natal do Lar Maria Luísa, valência de gran-
de importância ligada à Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de importância ligada à Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 
de Cerveira.de Cerveira.
 Do variado programa festivo constou a atuação das  Do variado programa festivo constou a atuação das 
crianças do jardim infantil, da apresentação de números de circo, crianças do jardim infantil, da apresentação de números de circo, 
da exibição de utentes da instituição e a interpretação de fados a da exibição de utentes da instituição e a interpretação de fados a 
cargo de Américo - Kalunga e Fernanda Galamba, não faltando, cargo de Américo - Kalunga e Fernanda Galamba, não faltando, 
também, a participação dos Cavaquinhos de Lovelhe.também, a participação dos Cavaquinhos de Lovelhe.
 No fi nal desta festa de Natal, muito animada e partici- No fi nal desta festa de Natal, muito animada e partici-
pada, houve para todos os presentes um lanche/jantar.pada, houve para todos os presentes um lanche/jantar.

Capela da invocação de São Miguel Arcanjo (século XVII)Capela da invocação de São Miguel Arcanjo (século XVII)

Mensagens de boas-festasMensagens de boas-festas
 Tiveram a gentileza de enviarem mensagens de boas- Tiveram a gentileza de enviarem mensagens de boas-
festas ao jornal Cerveira Nova:festas ao jornal Cerveira Nova:
 José Manuel Carpinteira, presidente da Câmara; As- José Manuel Carpinteira, presidente da Câmara; As-
sembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira; ETAP - Escola Pro-sembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira; ETAP - Escola Pro-
fi ssional (Cerveira); Margarida Barbosa, diretora pedagógica do fi ssional (Cerveira); Margarida Barbosa, diretora pedagógica do 
Colégio de Campos; Auto RPM (Reboreda); Crédito Agrícola (VN Colégio de Campos; Auto RPM (Reboreda); Crédito Agrícola (VN 
Cerveira); Junta de Freguesia de Mentrestido; Clube Desportivo Cerveira); Junta de Freguesia de Mentrestido; Clube Desportivo 
de Cerveira; Junta de Freguesia de Gondarém; Fernando No-de Cerveira; Junta de Freguesia de Gondarém; Fernando No-
gueira, vereador da Câmara de Cerveira; Escola Superior Galla-gueira, vereador da Câmara de Cerveira; Escola Superior Galla-
ecia; JOFICARP (VN Cerveira); Junta de Freguesia de Vila Nova ecia; JOFICARP (VN Cerveira); Junta de Freguesia de Vila Nova 
de Cerveira; FCC - Fundação para a Computação Científi ca de Cerveira; FCC - Fundação para a Computação Científi ca 
Nacional (Lisboa); Agência Adriano, Lda. (Valença); Casa Cer-Nacional (Lisboa); Agência Adriano, Lda. (Valença); Casa Cer-
veirense em Lisboa; Grupo Mateus (Entroncamento); Euclides veirense em Lisboa; Grupo Mateus (Entroncamento); Euclides 
Cavaco (Canadá); Redação do jornal “O Valenciano”; Fernando Cavaco (Canadá); Redação do jornal “O Valenciano”; Fernando 
Cabodeira, chefe de gabinete do Governo Civil de Viana do Cas-Cabodeira, chefe de gabinete do Governo Civil de Viana do Cas-
telo; Associação de Ciclismo do Minho; Eduardo Daniel Cerquei-telo; Associação de Ciclismo do Minho; Eduardo Daniel Cerquei-
ra (Paredes de Coura); Joaquim Antunes (França); União Des-ra (Paredes de Coura); Joaquim Antunes (França); União Des-
portiva de Lanheses; Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova portiva de Lanheses; Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 
de Cerveira (Lar Maria Luísa); Grupo Desportivo Castanheira; de Cerveira (Lar Maria Luísa); Grupo Desportivo Castanheira; 
Rede Social de Vila Nova de Famalicão; EXPONOR - Feira In-Rede Social de Vila Nova de Famalicão; EXPONOR - Feira In-
ternacional do Porto; Âncora Praia Futebol Clube; Comédias ternacional do Porto; Âncora Praia Futebol Clube; Comédias 
do Minho; Gabinete de Imprensa, Comunicação e Imagem da do Minho; Gabinete de Imprensa, Comunicação e Imagem da 
Câmara Municipal de Monção; A & Q - Contabilidade, Lda. (VN Câmara Municipal de Monção; A & Q - Contabilidade, Lda. (VN 
Cerveira); Semanário Mundo Português; Auto Rabal (Viana do Cerveira); Semanário Mundo Português; Auto Rabal (Viana do 
Castelo); Fundação Bienal de Cerveira; Deucriste Sport Clube; Castelo); Fundação Bienal de Cerveira; Deucriste Sport Clube; 
Associação Desportiva Artur Rego; Associação Desportiva Cul-Associação Desportiva Artur Rego; Associação Desportiva Cul-
tural da Correlhã; Associação Desportiva e Cultural Juventude tural da Correlhã; Associação Desportiva e Cultural Juventude 
de Cerveira; MOVIJOVEM - Pousada da Juventude de Vila Nova de Cerveira; MOVIJOVEM - Pousada da Juventude de Vila Nova 
de Cerveira; METATHEKE (Aveiro); Avelino Costa (Brasil); Jornal de Cerveira; METATHEKE (Aveiro); Avelino Costa (Brasil); Jornal 
d’O Interior; API - Associação Portuguesa de Imprensa; Bibliote-d’O Interior; API - Associação Portuguesa de Imprensa; Bibliote-
ca Municipal Camilo Castelo Branco; Município de Vila Nova de ca Municipal Camilo Castelo Branco; Município de Vila Nova de 
Famalicão; Rosália Carvalho; Conselho Empresarial dos Vales Famalicão; Rosália Carvalho; Conselho Empresarial dos Vales 
do Minho e Lima; Associação Desportiva de Chafé; Armando Co-do Minho e Lima; Associação Desportiva de Chafé; Armando Co-
elho do Vale (Amadora); Associação Empresarial de Viana do elho do Vale (Amadora); Associação Empresarial de Viana do 
Castelo; Jornal da Golpilheira; Tempo Livre - Centro Comunitário Castelo; Jornal da Golpilheira; Tempo Livre - Centro Comunitário 
de Desporto e Tempos Livres (Guimarães); Marcelo Cerveira de de Desporto e Tempos Livres (Guimarães); Marcelo Cerveira de 
Paula (Brasil); Gabriel Rodrigues (França); e diretor do Agrupa-Paula (Brasil); Gabriel Rodrigues (França); e diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Nova de Cerveira.mento de Escolas de Vila Nova de Cerveira.

O recital de Natal na igreja O recital de Natal na igreja 
Matriz de Vila Nova de Cerveira Matriz de Vila Nova de Cerveira 
já se torna numa tradiçãojá se torna numa tradição
 Já é visto como uma tradição o recital de Natal que no  Já é visto como uma tradição o recital de Natal que no 
dia 25 de dezembro costuma ter lugar na igreja Matriz de Vila dia 25 de dezembro costuma ter lugar na igreja Matriz de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.
 Com início às 21 horas, esse acontecimento musical  Com início às 21 horas, esse acontecimento musical 
contou com a atuação do Coral Polifónico de Cerveira e do sex-contou com a atuação do Coral Polifónico de Cerveira e do sex-
teto Vox Angelis.teto Vox Angelis.
 O recital de Natal teve o apoio da Câmara Municipal e  O recital de Natal teve o apoio da Câmara Municipal e 
contou com a presença de elevado número de pessoas, como contou com a presença de elevado número de pessoas, como 
aliás tem sido o registado em edições anteriores.aliás tem sido o registado em edições anteriores.

 Creio ser a capela com mais história no concelho de  Creio ser a capela com mais história no concelho de 
Vila Nova de Cerveira, pelo menos, no que respeita a mudan-Vila Nova de Cerveira, pelo menos, no que respeita a mudan-
ças, uma vez que tem sido a que mais vezes mudou de local ças, uma vez que tem sido a que mais vezes mudou de local 
em relação à sua primeira implantação. Actualmente apeada, em relação à sua primeira implantação. Actualmente apeada, 
encontra-se no adro da Igreja Paroquial de Lovelhe, onde era encontra-se no adro da Igreja Paroquial de Lovelhe, onde era 
para ser montada, fi cando ao serviço da freguesia como capelo para ser montada, fi cando ao serviço da freguesia como capelo 
mortuária, embora, segundo consta, tal já não vai acontecer e, mortuária, embora, segundo consta, tal já não vai acontecer e, 
assim, encontra-se um tanto ou quanto esquecida e à espera de assim, encontra-se um tanto ou quanto esquecida e à espera de 
que, quem de direito, a mande reedifi car em local digno, uma vez que, quem de direito, a mande reedifi car em local digno, uma vez 
que faz parte do património cultural e religioso do povo do nosso que faz parte do património cultural e religioso do povo do nosso 
concelho.concelho.
 Segundo pesquisa documental, o que me foi possível  Segundo pesquisa documental, o que me foi possível 
encontrar nos meus alfarrábios, foi o que a seguir transcrevo encontrar nos meus alfarrábios, foi o que a seguir transcrevo 
dando conta dos locais por onde tem passado, estando assim à dando conta dos locais por onde tem passado, estando assim à 
espera da sua quarta implantação:espera da sua quarta implantação:
 - Do livro “O Barroco no Alto Minho”, da autoria de Ma- - Do livro “O Barroco no Alto Minho”, da autoria de Ma-
nuel António Fernandes Moreira, de 2006, editado pelo CER, nuel António Fernandes Moreira, de 2006, editado pelo CER, 
pág. 36:pág. 36:
  “Freguesia de Vila Nova de Cerveira; designação do “Freguesia de Vila Nova de Cerveira; designação do 
templo: templo: São Miguel-o-AnjoSão Miguel-o-Anjo; Ermida; Ano: 1656; fonte: (Registo ; Ermida; Ano: 1656; fonte: (Registo 
geral ADB ou ADVC), 16,272”.geral ADB ou ADVC), 16,272”.
 - Do opúsculo editado pela Comissão de Festas do  - Do opúsculo editado pela Comissão de Festas do 
Concelho de Vila Nova de Cerveira no ano de 1969, sem nota de Concelho de Vila Nova de Cerveira no ano de 1969, sem nota de 
autor:autor:
  “Notas sobre as Capelas existentes em Vila Nova de “Notas sobre as Capelas existentes em Vila Nova de 
Cerveira: ANJO DA GUARDA. Da invocação de Cerveira: ANJO DA GUARDA. Da invocação de São Miguel Ar-São Miguel Ar-
canjocanjo estive primitivamente na feira do gado (actual Largo 16 de  estive primitivamente na feira do gado (actual Largo 16 de 
Fevereiro); em 1670 mudaram-na para o fundo da rua do Arra-Fevereiro); em 1670 mudaram-na para o fundo da rua do Arra-
balde (actual Largo do Anjo da Guarda) e, em 1880, foi transferi-balde (actual Largo do Anjo da Guarda) e, em 1880, foi transferi-
da para o Cemitério (Municipal, em Lovelhe)”.da para o Cemitério (Municipal, em Lovelhe)”.
 - Do livro “As Freguesias do Concelho de Vila Nova de  - Do livro “As Freguesias do Concelho de Vila Nova de 
Cerveira nas Memórias Paroquiais de 1758”, de 2005, coordena-Cerveira nas Memórias Paroquiais de 1758”, de 2005, coordena-
do por José Viriato Capela, pág. 499:do por José Viriato Capela, pág. 499:
 “Tem esta villa dentro de seus muros três capellas, a  “Tem esta villa dentro de seus muros três capellas, a 
saber, a da Senhora da Ajuda, (…). A de S. Sebastião no fi m da saber, a da Senhora da Ajuda, (…). A de S. Sebastião no fi m da 
rua que chamam da Igreja rua que chamam da Igreja e a de São Miguel no fi m da rua a e a de São Miguel no fi m da rua a 
que chamam do Arrabaldeque chamam do Arrabalde.”.”
 - Do Dicionário Portugal Antigo e Moderno, de Pinho  - Do Dicionário Portugal Antigo e Moderno, de Pinho 
Leal, de 1886, vol. 11º, pág. 811:Leal, de 1886, vol. 11º, pág. 811:
 “Há também na villa a egreja da Misericórdia dentro  “Há também na villa a egreja da Misericórdia dentro 
da cidadella, junto ao hospital da Santa Casa, - e as capellas de da cidadella, junto ao hospital da Santa Casa, - e as capellas de 
Nossa Senhora da Ajuda, à entrada do Castello, - de São Sebas-Nossa Senhora da Ajuda, à entrada do Castello, - de São Sebas-
tião, junto ao cães, com um bom retábulo antigo, - e a tião, junto ao cães, com um bom retábulo antigo, - e a do Anjo do Anjo 
da Guardada Guarda, todas públicas – e 4 particulares:(…)“., todas públicas – e 4 particulares:(…)“.
 - Do Jornal “Cerveira Nova”, nº 752, de 05.07.2004: - Do Jornal “Cerveira Nova”, nº 752, de 05.07.2004:
 “Capela do Cemitério Municipal transferida para outro  “Capela do Cemitério Municipal transferida para outro 
lugar de Lovelhe. A capela que há longos anos existia no Ce-lugar de Lovelhe. A capela que há longos anos existia no Ce-
mitério Municipal de Vila Nova de Cerveira foi apeada e levada mitério Municipal de Vila Nova de Cerveira foi apeada e levada 
para as traseiras da Igreja Paroquial de Lovelhe para, segundo para as traseiras da Igreja Paroquial de Lovelhe para, segundo 
se diz, vir, num futuro, a ser utilizada como casa mortuária. No se diz, vir, num futuro, a ser utilizada como casa mortuária. No 
local onde, no Campo Santo, estava colocada a capela será, ao local onde, no Campo Santo, estava colocada a capela será, ao 
que consta, preparada uma entrada para os funerais vindos de que consta, preparada uma entrada para os funerais vindos de 
Lovelhe, já que o Cemitério Municipal é para os habitantes das Lovelhe, já que o Cemitério Municipal é para os habitantes das 
freguesias de Cerveira e Lovelhe. É voz popular de que a capela freguesias de Cerveira e Lovelhe. É voz popular de que a capela 
a que vimos a fazer referência, antes de estar no Cemitério Muni-a que vimos a fazer referência, antes de estar no Cemitério Muni-

cipal de Vila Nova de Cerveira, encontrava-se erguida no “Largo cipal de Vila Nova de Cerveira, encontrava-se erguida no “Largo 
de S. Cipriano”, na sede do concelho”.de S. Cipriano”, na sede do concelho”.
 No que respeita às consecutivas mudanças da capela  No que respeita às consecutivas mudanças da capela 
em questão, pode-se concluir o seguinte: é fundada em 1656 no em questão, pode-se concluir o seguinte: é fundada em 1656 no 
Largo da Feira do Gado; em 1670 é mudada para a Rua do Arra-Largo da Feira do Gado; em 1670 é mudada para a Rua do Arra-
balde; em 1880 é transferida para o Cemitério Municipal, sito na balde; em 1880 é transferida para o Cemitério Municipal, sito na 
freguesia de Lovelhe e, em 2004, é apeada e são colocadas as freguesia de Lovelhe e, em 2004, é apeada e são colocadas as 
suas pedras no adro da Igreja Paroquial da freguesia de Lovelhe, suas pedras no adro da Igreja Paroquial da freguesia de Lovelhe, 
até aos dias de hoje.até aos dias de hoje.
 Estão a ser queimados os últimos dias em relação ao  Estão a ser queimados os últimos dias em relação ao 
ano de 2010 e, por tal, com o Natal à porta, assim seria de se co-ano de 2010 e, por tal, com o Natal à porta, assim seria de se co-
locar na “botinha” de São Miguel Arcanjo a ideia relacionada com locar na “botinha” de São Miguel Arcanjo a ideia relacionada com 
o local para a próxima implantação da ermida de sua invocação o local para a próxima implantação da ermida de sua invocação 
que, há cerca de seis anos, está à espera de uma resolução para que, há cerca de seis anos, está à espera de uma resolução para 
a sua nova localização.a sua nova localização.

Magalhães Costa - 2010Magalhães Costa - 2010
(Cerveira)(Cerveira)

Documentos CerveirensesDocumentos Cerveirenses

Carta ao diretorCarta ao diretor
Exmo. Sr. Lopes GonçalvesExmo. Sr. Lopes Gonçalves

 Será possível a publicação deste breve, mas elucidati- Será possível a publicação deste breve, mas elucidati-
vo apontamento nesta quadra de saudade?vo apontamento nesta quadra de saudade?
 Grande amigo Manuel Martins, natural de Lovelhe -  Grande amigo Manuel Martins, natural de Lovelhe - 
Cerveira, recentemente falecido e sepultado no cemitério local. Cerveira, recentemente falecido e sepultado no cemitério local. 
Sempre, mas hoje, data festiva, lembrado com saudade pela sua Sempre, mas hoje, data festiva, lembrado com saudade pela sua 
família e pelos bons amigos.família e pelos bons amigos.
 Descanse em paz. Descanse em paz.
 À viúva, D. Helena, e toda a família os meus sinceros  À viúva, D. Helena, e toda a família os meus sinceros 
pêsames. Descanse em paz o amigo que não esqueço.pêsames. Descanse em paz o amigo que não esqueço.

Salvador J. Pestana de CarvalhoSalvador J. Pestana de Carvalho

Apoio a jovens cerveirenses Apoio a jovens cerveirenses 
com problemas especiaiscom problemas especiais
 Para deslocações a instituições de concelhos vizinhos,  Para deslocações a instituições de concelhos vizinhos, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira deliberou ceder a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira deliberou ceder 
transporte a alunos com problemas especiais.transporte a alunos com problemas especiais.
 Foi de 12 o número de alunos que benefi ciaram dessa  Foi de 12 o número de alunos que benefi ciaram dessa 
regalia, sendo a distribuição, por instituições, a seguinte: sete regalia, sendo a distribuição, por instituições, a seguinte: sete 
para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão De-para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão De-
fi ciente Mental de Viana do Castelo; 4 para a delegação (APPA-fi ciente Mental de Viana do Castelo; 4 para a delegação (APPA-
CDM) de Valença; e 1 para instalações de Monção.CDM) de Valença; e 1 para instalações de Monção.
 Este benefício veio na sequência de idênticas posições  Este benefício veio na sequência de idênticas posições 
tomadas em anos anteriores pela autarquia cerveirense, sendo, tomadas em anos anteriores pela autarquia cerveirense, sendo, 
portanto, um considerável apoio a familiares que têm a seu cargo portanto, um considerável apoio a familiares que têm a seu cargo 
pessoas com necessidades especiais.pessoas com necessidades especiais.

Parcialmente destruída, devido Parcialmente destruída, devido 
a incêndio, uma adega em a incêndio, uma adega em 
GondarémGondarém
 Na madrugada de 31 de janeiro declarou-se um incên- Na madrugada de 31 de janeiro declarou-se um incên-
dio numa adega particular situada no lugar de Seixo, na fregue-dio numa adega particular situada no lugar de Seixo, na fregue-
sia de Gondarém.sia de Gondarém.
 Ao que se presume, o sinistro teria origem num curto- Ao que se presume, o sinistro teria origem num curto-
circuito que aconteceu nesse espaço e a sua propagação teria circuito que aconteceu nesse espaço e a sua propagação teria 
contribuído para a destruição parcial da adega.contribuído para a destruição parcial da adega.
 Os prejuízos foram consideráveis, já que, no local, ha- Os prejuízos foram consideráveis, já que, no local, ha-
via artigos de valor considerável.via artigos de valor considerável.
 Os Bombeiros Voluntários locais atuaram na extinção  Os Bombeiros Voluntários locais atuaram na extinção 
do sinistro e evitaram que se registasse a sua propagação.do sinistro e evitaram que se registasse a sua propagação.

“Enfeites para o pinheiro de “Enfeites para o pinheiro de 
Natal” uma exposição, até 9 de Natal” uma exposição, até 9 de 
janeiro, na Biblioteca Municipal janeiro, na Biblioteca Municipal 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira
 A exposição documental “Enfeites para o pinheiro de  A exposição documental “Enfeites para o pinheiro de 
Natal” continua patente ao público até ao dia 9 de janeiro.Natal” continua patente ao público até ao dia 9 de janeiro.
 O local é a Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cervei- O local é a Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cervei-
ra e o evento teve início no passado dia 10 de dezembro.ra e o evento teve início no passado dia 10 de dezembro.
 Entretanto, a exposição/venda “Saberes tradicionais de  Entretanto, a exposição/venda “Saberes tradicionais de 
Cerveira” continua a fazer o seu percurso, aos fi ns de semana, Cerveira” continua a fazer o seu percurso, aos fi ns de semana, 
na Casa do Artesão.na Casa do Artesão.
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  Embora no último número deste jornal (20/12/2010) Embora no último número deste jornal (20/12/2010) 
tivéssemos feito referência às iluminações do Terreiro de Cer-tivéssemos feito referência às iluminações do Terreiro de Cer-
veira e a outros adornos que ali se encontram, estávamos veira e a outros adornos que ali se encontram, estávamos 
longe de pensar que um setor desses adereços se iria tornar longe de pensar que um setor desses adereços se iria tornar 
numa atração, não só para os locais, como ainda para pesso-numa atração, não só para os locais, como ainda para pesso-
as vindas de outras terras, mais concretamente de concelhos as vindas de outras terras, mais concretamente de concelhos 
vizinhos.vizinhos.
 Estou a referir-me às quatro árvores existentes na  Estou a referir-me às quatro árvores existentes na 
sala de visitas da sede do concelho cerveirense, em que, gra-sala de visitas da sede do concelho cerveirense, em que, gra-
ças ao feliz enquadramento de luzes, a sua confi guração so-ças ao feliz enquadramento de luzes, a sua confi guração so-
bressai ainda mais, tornando o espaço do Terreiro num visto-bressai ainda mais, tornando o espaço do Terreiro num visto-
so cenário. Ao que se poderá incluir, como parte coreográfi ca, so cenário. Ao que se poderá incluir, como parte coreográfi ca, 
o presépio junto à Igreja Matriz e a iluminação da “Memória”.o presépio junto à Igreja Matriz e a iluminação da “Memória”.
 Mas o forte da questão é que, embora nesta quadra  Mas o forte da questão é que, embora nesta quadra 
natalícia as iluminações em Cerveira tenham sido mais mo-natalícia as iluminações em Cerveira tenham sido mais mo-

destas (o que, olhando à atual conjuntura, não deveria ser, destas (o que, olhando à atual conjuntura, não deveria ser, 
nem julgo que será, motivo de crítica negativa), o certo é que nem julgo que será, motivo de crítica negativa), o certo é que 
as árvores do Terreiro têm sido brilhantes estrelas, mesmo as árvores do Terreiro têm sido brilhantes estrelas, mesmo 
em noites de crise.em noites de crise.
 Resta-nos acrescentar, para aqueles que possam  Resta-nos acrescentar, para aqueles que possam 
ter lido este texto, mas não tenham visto o cenário que des-ter lido este texto, mas não tenham visto o cenário que des-
crevi, que as árvores do Terreiro não foram colocadas recen-crevi, que as árvores do Terreiro não foram colocadas recen-
temente para enfeite das festas. Elas encontram-se ali todo o temente para enfeite das festas. Elas encontram-se ali todo o 
ano, muito bem tratadas, razão porque agora, mercê de uma ano, muito bem tratadas, razão porque agora, mercê de uma 
atraente iluminação, se destacam ainda mais.atraente iluminação, se destacam ainda mais.
 E assim:  E assim: árvores que não são de Natal, graças a árvores que não são de Natal, graças a 
um feliz adorno, foram atração de natalíciaum feliz adorno, foram atração de natalícia..

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena
Árvores que não são de Natal, graças a um feliz adorno, Árvores que não são de Natal, graças a um feliz adorno, 

foram atração natalíciaforam atração natalícia

Clube Celtas do Minho Clube Celtas do Minho 
organiza, em Cerveira, organiza, em Cerveira, 
seminários sobre defesa seminários sobre defesa 
pessoalpessoal
 O Clube Celtas do Minho, em colaboração com a Asso- O Clube Celtas do Minho, em colaboração com a Asso-
ciação Portuguesa de ciação Portuguesa de Wing ChunWing Chun Tradicional  Tradicional Kung FuKung Fu, vai levar , vai levar 
a cabo em Vila Nova de Cerveira, nos dias 8, 15 e 22 de janeiro a cabo em Vila Nova de Cerveira, nos dias 8, 15 e 22 de janeiro 
de 2011, um conjunto de Seminários sobre Defesa Pessoal ba-de 2011, um conjunto de Seminários sobre Defesa Pessoal ba-
seado na efi caz arte marcial de seado na efi caz arte marcial de Wing ChunWing Chun. Estes seminários . Estes seminários 
visam iniciar os participantes na 1ª forma de aprendizagem desta visam iniciar os participantes na 1ª forma de aprendizagem desta 
arte de defesa pessoal e conta por isso com o responsável má-arte de defesa pessoal e conta por isso com o responsável má-
ximo e representante nacional do ximo e representante nacional do Wing ChunWing Chun, o Mestre António , o Mestre António 
Carlos Santos, o qual demonstrará e ensinará as diversas técni-Carlos Santos, o qual demonstrará e ensinará as diversas técni-
cas de defesa.cas de defesa.
 As inscrições já se encontram abertas através do  As inscrições já se encontram abertas através do sitesite  
do clube: www.celtasdominho.org ou pelos contactos telefónicos: do clube: www.celtasdominho.org ou pelos contactos telefónicos: 
251 822 130 / 962 699 981. A atividade está aberta a todo o pú-251 822 130 / 962 699 981. A atividade está aberta a todo o pú-
blico com mais de 6 anos de idade.blico com mais de 6 anos de idade.

FUNERAIS
EM SOPO

No Cemitério Paroquial de Sopo foi a No Cemitério Paroquial de Sopo foi a 
sepultar sepultar JOAQUIM JOSÉ PEREIRA DA JOAQUIM JOSÉ PEREIRA DA 
CUNHACUNHA, de 69 anos, casado, que residia no , de 69 anos, casado, que residia no 
lugar de Campo Redondolugar de Campo Redondo

MARIA AUGUSTA RODRIGUES LIMAMARIA AUGUSTA RODRIGUES LIMA, , 
de 83 anos de idade, que residia no lugar de 83 anos de idade, que residia no lugar 
de Cabral e que era viúva, foi a sepultar no de Cabral e que era viúva, foi a sepultar no 
Cemitério Paroquial de Sopo.Cemitério Paroquial de Sopo.

Com 36 anos de idade, foi sepultada no Com 36 anos de idade, foi sepultada no 
Cemitério Paroquial Cemitério Paroquial MARIA JOANA MAR-MARIA JOANA MAR-
TINS DE SÁ BARROS,TINS DE SÁ BARROS, casada, natural da  casada, natural da 
freguesia de Cerdal, mas residente no lugar freguesia de Cerdal, mas residente no lugar 
da Veiga, na freguesia de Sopo.da Veiga, na freguesia de Sopo.

Ainda em Sopo, foi sepultada Ainda em Sopo, foi sepultada ISILDA ISILDA 
CECÍLIA ALVES,CECÍLIA ALVES, solteira, de 74 anos de  solteira, de 74 anos de 
idade, que residia no lugar da Aldeia, naque-idade, que residia no lugar da Aldeia, naque-
la freguesia.la freguesia.

EM LOIVOEM LOIVO
Foi enterrado, no Cemitério Paroquial de Foi enterrado, no Cemitério Paroquial de 

Loivo, Loivo, JAIME JOSÉ DA COSTA OLIVEIRAJAIME JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, , 
de 73 anos, casado, que residia no lugar de de 73 anos, casado, que residia no lugar de 
Bouça Vedra.Bouça Vedra.

EM SAPARDOSEM SAPARDOS
Com a avançada idade de 94 anos, foi a Com a avançada idade de 94 anos, foi a 

sepultar, no Cemitério Paroquial de Sapar-sepultar, no Cemitério Paroquial de Sapar-
dos, dos, EMÍLIA DA CONCEIÇÃO ESTEVESEMÍLIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES. . 
Era viúva e residia no lugar do Cruzeiro.Era viúva e residia no lugar do Cruzeiro.

NO CANADÁNO CANADÁ
VALDEMAR JOÃO DA CUNHA,VALDEMAR JOÃO DA CUNHA, viúvo,  viúvo, 

com 87 anos de idade, natural de Sopo, emi-com 87 anos de idade, natural de Sopo, emi-
grado no Canadá há muitos anos, faleceu no grado no Canadá há muitos anos, faleceu no 
dia 17 de dezembro de 2010 e foi sepultado dia 17 de dezembro de 2010 e foi sepultado 
em Ontário - Canadá.em Ontário - Canadá.

EM REBOREDA
 Aos 79 anos de idade foi sepultado, no  Aos 79 anos de idade foi sepultado, no 

Cemitério Paroquial de Reboreda, Cemitério Paroquial de Reboreda, SEBAS-SEBAS-
TIÃO JOSÉ GONÇALVES,TIÃO JOSÉ GONÇALVES, capitão do Exér- capitão do Exér-
cito aposentado. O falecido, que era viúvo, cito aposentado. O falecido, que era viúvo, 
residia no lugar de Gamil.residia no lugar de Gamil.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Poesia de Manuel Bandeira na Poesia de Manuel Bandeira na 
Porta Treze, em Cerveira, no Porta Treze, em Cerveira, no 
dia 8 de janeirodia 8 de janeiro
 Ao longo do dia 8 de janeiro, sábado, a Porta Treze  Ao longo do dia 8 de janeiro, sábado, a Porta Treze 
abre as suas “portas” à celebração da poesia do poeta brasileiro abre as suas “portas” à celebração da poesia do poeta brasileiro 
Manuel Bandeira. Exposição de livros, cartas, poemas, música, Manuel Bandeira. Exposição de livros, cartas, poemas, música, 
café e muito convívio estão à espera de todos os que querem café e muito convívio estão à espera de todos os que querem 
usufruir desta iniciativa.usufruir desta iniciativa.
 A sessão, que começa às 16 horas, será animada pelo  A sessão, que começa às 16 horas, será animada pelo 
professor Arnaldo Saraiva que falará sobre o autor e a obra. Du-professor Arnaldo Saraiva que falará sobre o autor e a obra. Du-
rante a celebração, todos os que queiram podem dizer poemas rante a celebração, todos os que queiram podem dizer poemas 
de Manuel Bandeira ou ouvi-los, em gravação, pela voz do pró-de Manuel Bandeira ou ouvi-los, em gravação, pela voz do pró-
prio Poeta.prio Poeta.
 A Porta Treze, como já tivemos oportunidade de divul- A Porta Treze, como já tivemos oportunidade de divul-
gar, é um espaço cultural situado na rua Queirós Ribeiro, na sede gar, é um espaço cultural situado na rua Queirós Ribeiro, na sede 
do concelho cerveirense.do concelho cerveirense.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
FALTA DE PASSADEIRASFALTA DE PASSADEIRAS

 Verifi cando-se gran- Verifi cando-se gran-
de movimento na avenida de de movimento na avenida de 
Tominho, próximo ao Estádio Tominho, próximo ao Estádio 
Municipal Rafael Pedreira, Municipal Rafael Pedreira, 
principalmente em dias de jo-principalmente em dias de jo-
gos, o mesmo acontecendo gos, o mesmo acontecendo 
em dias de visitas ao cemitério, em dias de visitas ao cemitério, 
especialmente dias de fi nados, especialmente dias de fi nados, 
seria de enaltecer a existência seria de enaltecer a existência 
de “passadeiras” nessas proxi-de “passadeiras” nessas proxi-
midades, pelo que seria dese-midades, pelo que seria dese-
jável a concretização de mais jável a concretização de mais 
este útil melhoramento para a este útil melhoramento para a 
nossa vila e para bem da se-nossa vila e para bem da se-
gurança dos transeuntes que gurança dos transeuntes que 
circulam nesses locais.circulam nesses locais.

Associação Educativa Associação Educativa 
Cultural Recreativa para o Cultural Recreativa para o 
Desenvolvimento Humano Desenvolvimento Humano 
com sede em Covascom sede em Covas
 Foi recentemente revelado que a Associação Educati- Foi recentemente revelado que a Associação Educati-
va Cultural e Recreativa para o Desenvolvimento Humano tem va Cultural e Recreativa para o Desenvolvimento Humano tem 
sede na freguesia de Covas.sede na freguesia de Covas.
 Esta instituição, que também tem instalações no Porto,  Esta instituição, que também tem instalações no Porto, 
acaba de publicar o boletim Vida Alternativa, onde, entre outros acaba de publicar o boletim Vida Alternativa, onde, entre outros 
temas, sobressaem: Como ajudar os pais a relacionarem-se me-temas, sobressaem: Como ajudar os pais a relacionarem-se me-
lhor com os seus fi lhos; O jardim dos avós - um sonho mais perto lhor com os seus fi lhos; O jardim dos avós - um sonho mais perto 
de se tornar realidade; Permacultura, sustentabilidade e desen-de se tornar realidade; Permacultura, sustentabilidade e desen-
volvimento; e a “Voz dos avós”, um programa de rádio que quer volvimento; e a “Voz dos avós”, um programa de rádio que quer 
dar que falar.dar que falar.Bombeiros de Cerveira nas Bombeiros de Cerveira nas 

buscas de uma pessoa, do buscas de uma pessoa, do 
sexo feminino, com cerca de sexo feminino, com cerca de 
50 anos, que desapareceu nas 50 anos, que desapareceu nas 
águas do rio Minhoáguas do rio Minho
 Foi no passado dia 29 de dezembro que houve um  Foi no passado dia 29 de dezembro que houve um 
alerta para a Polícia Marítima de Caminha de que teria desapa-alerta para a Polícia Marítima de Caminha de que teria desapa-
recido no rio Minho, em Monção, uma pessoa do sexo feminino. recido no rio Minho, em Monção, uma pessoa do sexo feminino. 
A desaparecida era natural daquela vila do Alto Minho, onde tra-A desaparecida era natural daquela vila do Alto Minho, onde tra-
balhava numa pastelaria. Contava 48 anos e o seu automóvel balhava numa pastelaria. Contava 48 anos e o seu automóvel 
fora encontrado abandonado junto ao cais da Lodeira. O corpo fora encontrado abandonado junto ao cais da Lodeira. O corpo 
acabaria, também, por ser encontrado, mas só no dia 1 de ja-acabaria, também, por ser encontrado, mas só no dia 1 de ja-
neiro, nas águas do Minho, e foi transportado para o Hospital de neiro, nas águas do Minho, e foi transportado para o Hospital de 
Viana do Castelo para ser autopsiado.Viana do Castelo para ser autopsiado.
 Elementos dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira  Elementos dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira 
chagaram a participar nas buscas onde também se integraram, chagaram a participar nas buscas onde também se integraram, 
além das autoridades marítimas, os voluntários de Monção, Va-além das autoridades marítimas, os voluntários de Monção, Va-
lença e Caminha, com a colaboração do Comando Distrital de lença e Caminha, com a colaboração do Comando Distrital de 
Operações de Socorro de Viana do Castelo.Operações de Socorro de Viana do Castelo.

Muita movimentação de Muita movimentação de 
pessoas no Parque de Lazer pessoas no Parque de Lazer 
do Castelinho nos dias 1 e 2 de do Castelinho nos dias 1 e 2 de 
janeirojaneiro
 Os primeiros dois dias do ano 2011 foram de muita mo- Os primeiros dois dias do ano 2011 foram de muita mo-
vimentação para o Parque de Lazer do Castelinho, em Vila Nova vimentação para o Parque de Lazer do Castelinho, em Vila Nova 
de Cerveira, onde, principalmente, na parte da tarde, as pessoas de Cerveira, onde, principalmente, na parte da tarde, as pessoas 
eram em número bastante elevado.eram em número bastante elevado.
 Além da animação dos adultos, sobressaía a alegria  Além da animação dos adultos, sobressaía a alegria 
das crianças que tinham à disposição os diversos e habituais das crianças que tinham à disposição os diversos e habituais 
brinquedos, a que se poderia juntar um insufl ável, onde a diver-brinquedos, a que se poderia juntar um insufl ável, onde a diver-
são da pequenada podia ser ampliada.são da pequenada podia ser ampliada.
 Assim, continuando o que já havia acontecido em mui- Assim, continuando o que já havia acontecido em mui-
tas jornadas em 2010, o novo ano, nesse sentido, também en-tas jornadas em 2010, o novo ano, nesse sentido, também en-
trou com ótimas pesrpetivas.trou com ótimas pesrpetivas.
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  E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a 
santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma 
grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o 
mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
 E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras  E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras 
são verdadeiras e fi éis. Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu fi lho (Apocalipse 21: 1-7).são verdadeiras e fi éis. Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu fi lho (Apocalipse 21: 1-7).

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2011-01-A)(2011-01-A)

EXISTEM NOVOS CÉUS E TERRA?EXISTEM NOVOS CÉUS E TERRA?
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

 Neste século atual conhecido como o espaço de tem- Neste século atual conhecido como o espaço de tem-
po mais evoluído, no respeitante à vida materialista incluindo a po mais evoluído, no respeitante à vida materialista incluindo a 
vida física, social e científi ca. Envolvendo a maneira de vida e vida física, social e científi ca. Envolvendo a maneira de vida e 
modo de viver da nossa pobre humanidade, demonstram mui-modo de viver da nossa pobre humanidade, demonstram mui-
ta ignorância e desconhecimento dos oráculos de Deus. Para ta ignorância e desconhecimento dos oráculos de Deus. Para 
aqueles que se dizem Ministros do Deus vivo, deveriam estar aqueles que se dizem Ministros do Deus vivo, deveriam estar 
melhor informados na teologia exegética da Palavra de Deus, da melhor informados na teologia exegética da Palavra de Deus, da 
existência dos terceiros céus, do paraíso de Deus, do lugar onde existência dos terceiros céus, do paraíso de Deus, do lugar onde 
Jesus nos foi preparar e da Nova Jerusalém.Jesus nos foi preparar e da Nova Jerusalém.
 Neste comentário, preste muita atenção ao que a se- Neste comentário, preste muita atenção ao que a se-
guir vou dizer, e peça ao Altíssimo que o ajude a decepar, para guir vou dizer, e peça ao Altíssimo que o ajude a decepar, para 
fora de sua mente, tudo que é contrário aos oráculos de Deus. fora de sua mente, tudo que é contrário aos oráculos de Deus. 
Por outras palavras, não nos convém jamais alojar em nosso ser, Por outras palavras, não nos convém jamais alojar em nosso ser, 
tudo aquilo que não provém da fonte de Vida, mas que foi crian-tudo aquilo que não provém da fonte de Vida, mas que foi crian-
do existência em nossa vida através da tradição, que por falta de do existência em nossa vida através da tradição, que por falta de 
conhecimento divino, se foi acumulando em nós. Peçamos ao conhecimento divino, se foi acumulando em nós. Peçamos ao 
Altíssimo, que só Ele tudo em nossas vidas nos pode ajudar.Altíssimo, que só Ele tudo em nossas vidas nos pode ajudar.

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO

 Sobre o relato das Escrituras que hoje vamos falar, ex- Sobre o relato das Escrituras que hoje vamos falar, ex-
plicar, esclarecer tirando dúvidas e decepar para fora das nossas plicar, esclarecer tirando dúvidas e decepar para fora das nossas 
mentes as crenças religiosas, ou tudo aquilo que tem estado há mentes as crenças religiosas, ou tudo aquilo que tem estado há 
muito tempo no nosso pensamento, no profundo da nossa alma, muito tempo no nosso pensamento, no profundo da nossa alma, 

que ignorantemente e erradamente temos nutrido em nossa vida que ignorantemente e erradamente temos nutrido em nossa vida 
diária, dia após dia, ano após ano.diária, dia após dia, ano após ano.
 Quando o apóstolo João foi exilado para a ilha dos Pat- Quando o apóstolo João foi exilado para a ilha dos Pat-
mos, se pensa que foi o último apóstolo vivente. Estando ele mos, se pensa que foi o último apóstolo vivente. Estando ele 
nesse lugar, Deus lhe revelou tudo o que está escrito no livro nesse lugar, Deus lhe revelou tudo o que está escrito no livro 
de Apocalipse, e das muitas coisas que lá se podem ler e saber, de Apocalipse, e das muitas coisas que lá se podem ler e saber, 
uma das mais valiosas é no Apocalipse, capitulo 21, onde fala da uma das mais valiosas é no Apocalipse, capitulo 21, onde fala da 
existência de Novos Céus e Terra. Não sou eu que falo, mas são existência de Novos Céus e Terra. Não sou eu que falo, mas são 
as Escrituras Sagradas que o dizem, que na realidade, há os tais as Escrituras Sagradas que o dizem, que na realidade, há os tais 
Novos Céus e nova Terra, nisso não temos qualquer dúvida.Novos Céus e nova Terra, nisso não temos qualquer dúvida.
 João escreveu aquilo que não se podia ver, o que lhe  João escreveu aquilo que não se podia ver, o que lhe 
estava oculto, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, não estava oculto, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, não 
permitiu que seus fi lhos vindouros continuassem na escuridão permitiu que seus fi lhos vindouros continuassem na escuridão 
das trevas, e nos revelou para nós todos não perdermos a espe-das trevas, e nos revelou para nós todos não perdermos a espe-
rança, como os demais, que se deixam enganar pelo inimigo ou rança, como os demais, que se deixam enganar pelo inimigo ou 
seja o espírito mentiroso, carnal e diabólico. Mas tu, amigo leitor, seja o espírito mentiroso, carnal e diabólico. Mas tu, amigo leitor, 
dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus, que nunca por nunca te dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus, que nunca por nunca te 
deixará, desde que creias no Senhor Jesus e o aceites como teu deixará, desde que creias no Senhor Jesus e o aceites como teu 
Salvador pessoal (Rom. 9: 9).Salvador pessoal (Rom. 9: 9).
 Antes de prosseguimos o comentário sobre esta maté- Antes de prosseguimos o comentário sobre esta maté-
ria, vamos esclarecer o seguinte:ria, vamos esclarecer o seguinte:
 Primeiro Céu: É esta expansão que habitamos, e isto  Primeiro Céu: É esta expansão que habitamos, e isto 
inclui a terra, nuvens, atmosfera, que fazem parte do primeiro inclui a terra, nuvens, atmosfera, que fazem parte do primeiro 
Céu, aonde os aviões sobrevoam. Céu, aonde os aviões sobrevoam. 
 Segundo Céu: É essa expansão estrelar ou conhecida  Segundo Céu: É essa expansão estrelar ou conhecida 

Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de
transferência bancária transferência bancária 

para a conta com opara a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

por cósmica, aí se alojam o sol e todas as estrelas, que fazem por cósmica, aí se alojam o sol e todas as estrelas, que fazem 
parte do sistema solar. Ainda podemos alcançar com os nossos parte do sistema solar. Ainda podemos alcançar com os nossos 
próprios olhos, essas maravilhas que embora as vejamos em for-próprios olhos, essas maravilhas que embora as vejamos em for-
ma bem reduzida pela distância entre nós, elas são enormes, o ma bem reduzida pela distância entre nós, elas são enormes, o 
que vemos em miniatura, que Deus criou (Génesis 1).que vemos em miniatura, que Deus criou (Génesis 1).
 Terceiro Céu: Ou sejam os Novos Céus e Nova Terra.  Terceiro Céu: Ou sejam os Novos Céus e Nova Terra. 
Esta enorme expansão está-nos oculta daqui deste planeta. É Esta enorme expansão está-nos oculta daqui deste planeta. É 
lá aonde está a Nova Jerusalém, o Paraíso de Deus, o Trono de lá aonde está a Nova Jerusalém, o Paraíso de Deus, o Trono de 
Deus e o nosso lugar permanente e eterno. Deus e o nosso lugar permanente e eterno. 
 Vamos pedir ao Altíssimo que nos ajude a crer naquilo  Vamos pedir ao Altíssimo que nos ajude a crer naquilo 
que não conseguimos ver, mas pela fé o vamos um dia alcançar, que não conseguimos ver, mas pela fé o vamos um dia alcançar, 
porque o Senhor Jesus o prometeu, conforme se lê. Não se turve porque o Senhor Jesus o prometeu, conforme se lê. Não se turve 
o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-
lo teria dito; vou preparar-vos lugar (João 14:1-2).lo teria dito; vou preparar-vos lugar (João 14:1-2).
 Este lugar faz parte dos Novos Céus e Nova Terra, ou  Este lugar faz parte dos Novos Céus e Nova Terra, ou 
sejam os terceiros Céus, pelo que não vamos de maneira algu-sejam os terceiros Céus, pelo que não vamos de maneira algu-
ma ser incrédulos e viver neste planeta, ignorando e alimentando ma ser incrédulos e viver neste planeta, ignorando e alimentando 
o nosso espírito, lendo livros de pura infl uência maligna, ouvin-o nosso espírito, lendo livros de pura infl uência maligna, ouvin-
do pessoas que só nos querem impingir coisas procedentes do do pessoas que só nos querem impingir coisas procedentes do 
ocultismo e carnais, que de cima nada tem e levam multidões ocultismo e carnais, que de cima nada tem e levam multidões 
cativas à ignorância, daquilo que Deus já tem preparado para cativas à ignorância, daquilo que Deus já tem preparado para 
nós.nós.
 O apóstolo das gentes, Paulo, conforme é conhecido,  O apóstolo das gentes, Paulo, conforme é conhecido, 
nos diz assim: Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã nos diz assim: Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã 
doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para 
si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e des-si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e des-
viarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas (2ª Timóteo viarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas (2ª Timóteo 
4:3-4).4:3-4).
 Quero falar a todo aquele que se diz religioso, na qua- Quero falar a todo aquele que se diz religioso, na qua-
lidade de Ministro do Evangelho, ou mesmo Serviçal, que tem lidade de Ministro do Evangelho, ou mesmo Serviçal, que tem 
passado parte já de sua vida, alimentando-se religiosamente passado parte já de sua vida, alimentando-se religiosamente 
com puras doutrinas de homens, conhecidas por dogmas, que com puras doutrinas de homens, conhecidas por dogmas, que 
não tem acento no Cânon Sagrado, nem no antigo nem no Novo não tem acento no Cânon Sagrado, nem no antigo nem no Novo 
Testamento, por conseguinte devem ser banidas das nossas Testamento, por conseguinte devem ser banidas das nossas 
mentes, aonde tem estado alojadas há já largos anos. Não nos mentes, aonde tem estado alojadas há já largos anos. Não nos 
convém manter essa ferrugem dogmática, jamais em nossas vi-convém manter essa ferrugem dogmática, jamais em nossas vi-
das em nossa forma de viver.das em nossa forma de viver.
 Por que digo isto? Somos ou não templo do Espírito  Por que digo isto? Somos ou não templo do Espírito 
Santo! Ou armazém de demónios, conforme se lê: Ou não sabeis Santo! Ou armazém de demónios, conforme se lê: Ou não sabeis 
que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em 
vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? (1ª vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? (1ª 
Coríntios 6:19).Coríntios 6:19).

CONCLUINDOCONCLUINDO

 Isto é falar-vos com toda a verdade, nada de presun- Isto é falar-vos com toda a verdade, nada de presun-
ção, vaidade, mentiras ou coisa semelhante, mas sim da parte ção, vaidade, mentiras ou coisa semelhante, mas sim da parte 
sagrada da fonte de águas vivas, da parte de Jesus Cristo, que sagrada da fonte de águas vivas, da parte de Jesus Cristo, que 
muito nos ama, dando Ele sua vida por nós, há dois mil anos, muito nos ama, dando Ele sua vida por nós, há dois mil anos, 
vertendo seu sangue na cruz do calvário, para nos perdoar todos vertendo seu sangue na cruz do calvário, para nos perdoar todos 
os nossos pecados. Depois de eles serem limpos podemos crer os nossos pecados. Depois de eles serem limpos podemos crer 
e dizer: o meu corpo agora é templo do Espírito Santo.e dizer: o meu corpo agora é templo do Espírito Santo.
 À ainda uma coisa a mencionar, para isso acontecer, é pedir a  À ainda uma coisa a mencionar, para isso acontecer, é pedir a 
Ele (Deus), em nome de Jesus, que nos venha ajudar a vencer, Ele (Deus), em nome de Jesus, que nos venha ajudar a vencer, 
todos esses preconceitos e difi culdades dos erros dogmáticos e todos esses preconceitos e difi culdades dos erros dogmáticos e 
nos auxilie a fi rmar em toda a ordem Bíblica.nos auxilie a fi rmar em toda a ordem Bíblica.
Só assim é que o amado leitor poderá alcançar vitória e a sal-Só assim é que o amado leitor poderá alcançar vitória e a sal-
vação eterna, então tornará a acreditar no seu lugar preparado vação eterna, então tornará a acreditar no seu lugar preparado 
nos Terceiros Céus. Que Deus o ajude e abençoe, são meus nos Terceiros Céus. Que Deus o ajude e abençoe, são meus 
desejos, ámen.  desejos, ámen.  

IMPORTANTEIMPORTANTE

 Se o amado leitor deseja melhores esclarecimentos,  Se o amado leitor deseja melhores esclarecimentos, 
pode contactar comigo através do telf. 251 823 463 – Portugal pode contactar comigo através do telf. 251 823 463 – Portugal 
- ou telf: 00 631 666 9238 - USA - ou ainda com o nosso repre-- ou telf: 00 631 666 9238 - USA - ou ainda com o nosso repre-
sentante para Portugal, Sra. D. Isabel Tenedório, pelo telf. 251 sentante para Portugal, Sra. D. Isabel Tenedório, pelo telf. 251 
104 019 ou Tml. 964 262 007.104 019 ou Tml. 964 262 007.
 Visite o nosso site na Internet em http://www.igrejae- Visite o nosso site na Internet em http://www.igrejae-
manuel.org ou contacte-nos através do E-mail: pastorvenade@manuel.org ou contacte-nos através do E-mail: pastorvenade@
yahoo.com yahoo.com 

 Pode ainda escrever para: Pode ainda escrever para:

 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
 14 Connecticut Ave. 14 Connecticut Ave.
 BAY SHORE, NY 11706-3007 BAY SHORE, NY 11706-3007
 USA USA

REBOREDA - Vila Nova de CerveiraREBOREDA - Vila Nova de Cerveira

SEBASTIÃO JOSÉSEBASTIÃO JOSÉ
GONÇALVESGONÇALVES

(Faleceu em 22 de dezembro de 2010)(Faleceu em 22 de dezembro de 2010)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, muito sensibilizada com as inúme-, muito sensibilizada com as inúme-
ras provas de carinho e amizade recebidas aquando do ras provas de carinho e amizade recebidas aquando do 
velório e funeral do saudoso extinto, vem, por este ÚNI-velório e funeral do saudoso extinto, vem, por este ÚNI-

CO MEIO, agradecer muito CO MEIO, agradecer muito 
reconhecidamente a todas as reconhecidamente a todas as 
pessoas que lhe manifestaram pessoas que lhe manifestaram 
o seu sentimento de pesar e o seu sentimento de pesar e 
solidariedade.solidariedade.

 Agradece igualmente a todos  Agradece igualmente a todos 
quantos estiveram presentes quantos estiveram presentes 
na Missa do 7.º Dia em sufrá-na Missa do 7.º Dia em sufrá-
gio da alma do seu ente queri-gio da alma do seu ente queri-
do.do.

SOPO - Vila Nova de CerveiraSOPO - Vila Nova de Cerveira

MARIA AUGUSTAMARIA AUGUSTA
RODRIGUES LIMARODRIGUES LIMA

(Faleceu em 26 de dezembro de 2010)(Faleceu em 26 de dezembro de 2010)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pes-, na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer, mui-soalmente, vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer, mui-
ta reconhecidamente, as manifestações de solidariedade, ta reconhecidamente, as manifestações de solidariedade, 

amizade e pesar demonstradas amizade e pesar demonstradas 
por ocasião do falecimento e fu-por ocasião do falecimento e fu-
neral do seu ente querido.neral do seu ente querido.

 Também àqueles que, por  Também àqueles que, por 
qualquer outro modo, apresen-qualquer outro modo, apresen-
taram os seus sentimentos de taram os seus sentimentos de 
pesar manifesta o seu mais pesar manifesta o seu mais 
profundo reconhecimento, não profundo reconhecimento, não 
esquecendo as pessoas que esquecendo as pessoas que 
participaram na Missa do 7.º participaram na Missa do 7.º 
Dia em sufrágio da sua alma.Dia em sufrágio da sua alma.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

SAPARDOS - Vila Nova de CerveiraSAPARDOS - Vila Nova de Cerveira

EMÍLIA DA CONCEIÇÃOEMÍLIA DA CONCEIÇÃO
ESTEVESESTEVES

(Faleceu em 25 de dezembro de 2010)(Faleceu em 25 de dezembro de 2010)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente s00ensibilizada , profundamente s00ensibilizada 
com as inúmeras provas de carinho e amizade recebidas com as inúmeras provas de carinho e amizade recebidas 

aquando do velório e funeral da aquando do velório e funeral da 
saudosa extinta, vem agrade-saudosa extinta, vem agrade-
cer, muito reconhecidamente, cer, muito reconhecidamente, 
a todas as pessoas que lhe a todas as pessoas que lhe 
manifestaram o seu sentimen-manifestaram o seu sentimen-
to de pesar e solidariedade.to de pesar e solidariedade.

 Agradece igualmente a todos  Agradece igualmente a todos 
quantos estiveram presentes quantos estiveram presentes 
na Missa do 7.º Dia em sufrá-na Missa do 7.º Dia em sufrá-
gio da alma do seu ente queri-gio da alma do seu ente queri-
do.do.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

LOIVO - Vila Nova de Cerveira

JAIME JOSÉ DA
COSTA OLIVEIRA

(Faleceu em 22 de dezembro de 2010)

AGRADECIMENTO
  SUSUA FAMÍLIAA FAMÍLIA vem, por este ÚNICO MEIO,  vem, por este ÚNICO MEIO, 
muito sensibilizada e na impossibilidade de o fazer muito sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer reconhecidamente a todas pessoalmente, agradecer reconhecidamente a todas 

as pessoas que se incorpo-as pessoas que se incorpo-
raram no funeral do saudoso raram no funeral do saudoso 
extinto, bem como àqueles extinto, bem como àqueles 
que, de qualquer forma, lhe que, de qualquer forma, lhe 
manifestaram pesar. manifestaram pesar. 

Também agradece a todos Também agradece a todos 
aqueles que a honraram com aqueles que a honraram com 
a sua  presença na Missa do a sua  presença na Missa do 
7.º Dia em sufrágio da sua 7.º Dia em sufrágio da sua 
alma.alma.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira
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CERVEIRA NOVA, O SEU JORNALCERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL

GAC Alto Minho investe 4,3 milhões de euros na zona GAC Alto Minho investe 4,3 milhões de euros na zona 
costeira do Litoral Norte até 2013, com Vila Nova de costeira do Litoral Norte até 2013, com Vila Nova de 
Cerveira incluídaCerveira incluída
 Foi a Estratégia de  Foi a Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimento Sustentável 
do Grupo de Ação Costeira do do Grupo de Ação Costeira do 
Litoral Norte (GAC Alto Minho), Litoral Norte (GAC Alto Minho), 
para a zona costeira do Litoral para a zona costeira do Litoral 
Norte. De acordo com o presi-Norte. De acordo com o presi-
dente da Câmara Municipal de dente da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo, José Maria Viana do Castelo, José Maria 
Costa, que assume também a Costa, que assume também a 
presidência deste organismo, presidência deste organismo, 
o GAC vai apoiar nos próximos o GAC vai apoiar nos próximos 
anos, no âmbito do Eixo 4 De-anos, no âmbito do Eixo 4 De-
senvolvimento Sustentável das senvolvimento Sustentável das 
Zonas de Pesca do PROMAR – Zonas de Pesca do PROMAR – 
Programa Operacional da Pes-Programa Operacional da Pes-
ca 2007-2013, projetos que te-ca 2007-2013, projetos que te-
nham como objetivo contribuir nham como objetivo contribuir 
para o desenvolvimento das para o desenvolvimento das 
zonas e comunidades piscató-zonas e comunidades piscató-
rias do Litoral Norte, sendo o rias do Litoral Norte, sendo o 
investimento previsto na ordem investimento previsto na ordem 
dos 4,3 milhões de euros.dos 4,3 milhões de euros.
 Ao abrigo do Eixo  Ao abrigo do Eixo 
4 do PROMAR que, segundo 4 do PROMAR que, segundo 

José Maria Costa, constitui um José Maria Costa, constitui um 
instrumento de apoio inovador, instrumento de apoio inovador, 
quaisquer pessoas individu-quaisquer pessoas individu-
ais ou coletivas, públicas ou ais ou coletivas, públicas ou 
privadas podem apresentar privadas podem apresentar 
candidaturas relacionadas, por candidaturas relacionadas, por 
exemplo, com a criação de no-exemplo, com a criação de no-
vas atividades económicas e o vas atividades económicas e o 
desenvolvimento de produtos desenvolvimento de produtos 
alternativos, como a extração alternativos, como a extração 
das algas para fi ns gastronó-das algas para fi ns gastronó-
micos e o aproveitamento dos micos e o aproveitamento dos 
ouriços-do-mar e dos percebes ouriços-do-mar e dos percebes 
para produtos gourmet; e a va-para produtos gourmet; e a va-
lorização das atividades eco-lorização das atividades eco-
nómicas existentes, de forma a nómicas existentes, de forma a 
aumentar a sua competitivida-aumentar a sua competitivida-
de e o valor acrescentado das de e o valor acrescentado das 
atividades ligadas à pesca.atividades ligadas à pesca.
 A aplicação deste  A aplicação deste 
eixo será feita localmente pelo eixo será feita localmente pelo 
GAC Alto Minho, organismo GAC Alto Minho, organismo 
constituído sob a forma de par-constituído sob a forma de par-
cerias entre agentes públicos e cerias entre agentes públicos e 

privados dos diversos setores privados dos diversos setores 
socioeconómicos, incluindo do socioeconómicos, incluindo do 
setor da pesca, e cuja entida-setor da pesca, e cuja entida-
de gestora é a Comunidade de gestora é a Comunidade 
Intermunicipal do Minho-Lima Intermunicipal do Minho-Lima 
(CIM Alto Minho). O GAC irá (CIM Alto Minho). O GAC irá 
interagir como organismo inter-interagir como organismo inter-
médio, entre os promotores e a médio, entre os promotores e a 
Autoridade de Gestão do PRO-Autoridade de Gestão do PRO-
MAR, tendo por funções dele-MAR, tendo por funções dele-
gadas a dinamização, receção, gadas a dinamização, receção, 
avaliação e acompanhamento avaliação e acompanhamento 
de projetos que benefi ciem as de projetos que benefi ciem as 
comunidades locais e que se comunidades locais e que se 
enquadrem na área geográfi ca enquadrem na área geográfi ca 
de intervenção correspondente de intervenção correspondente 
às 21 freguesias litorais e es-às 21 freguesias litorais e es-
tuarinas dos concelhos de Vila tuarinas dos concelhos de Vila 
Nova de Cerveira, Caminha, Nova de Cerveira, Caminha, 
Viana do Castelo e Esposen-Viana do Castelo e Esposen-
de.de.
 Refi ra-se que o GAC  Refi ra-se que o GAC 
Alto Minho lançou já os dois Alto Minho lançou já os dois 
primeiros avisos de concurso, primeiros avisos de concurso, 

destinados a apoiar projetos destinados a apoiar projetos 
relacionados com o reforço da relacionados com o reforço da 
competitividade das zonas de competitividade das zonas de 
pesca e valorização dos seus pesca e valorização dos seus 
produtos e a diversifi cação e produtos e a diversifi cação e 
re-estruturação das atividades re-estruturação das atividades 
de pesca. No primeiro caso de pesca. No primeiro caso 
a comparticipação de investi-a comparticipação de investi-
mentos pode atingir os 60 por mentos pode atingir os 60 por 
cento para entidades com fi ns cento para entidades com fi ns 
lucrativos e os 70 por cento lucrativos e os 70 por cento 
para entidades sem fi ns lucra-para entidades sem fi ns lucra-
tivos, e no segundo os 60 por tivos, e no segundo os 60 por 
cento. A dotação fi nanceira de-cento. A dotação fi nanceira de-
fi nida para estes avisos foi de fi nida para estes avisos foi de 
100 e 200 mil euros, respeti-100 e 200 mil euros, respeti-
vamente, sendo que os apoios vamente, sendo que os apoios 
serão concedidos sob a forma serão concedidos sob a forma 
de subsídio a fundo perdido. A de subsídio a fundo perdido. A 
formalização de candidaturas formalização de candidaturas 
decorre até 24 de fevereiro de decorre até 24 de fevereiro de 
2011.2011.

COOPETAPE - Cooperativa de Ensino integra a Rede COOPETAPE - Cooperativa de Ensino integra a Rede 
Social de Viana do CasteloSocial de Viana do Castelo
 A Rede Social do mu- A Rede Social do mu-
nicípio de Viana do Castelo é nicípio de Viana do Castelo é 
integrado por um leque muito integrado por um leque muito 
diversifi cado de entidades liga-diversifi cado de entidades liga-
das às problemáticas sociais e das às problemáticas sociais e 
a sua acção assenta no princí-a sua acção assenta no princí-
pio da parceria e do reconhe-pio da parceria e do reconhe-
cimento de complementarida-cimento de complementarida-
des. des. 
 A Rede Social organi- A Rede Social organi-
za-se a nível municipal através za-se a nível municipal através 
do CLAS - Conselhos Locais do CLAS - Conselhos Locais 
de Acção Social e, com a sua de Acção Social e, com a sua 
actuação, pretende-se contri-actuação, pretende-se contri-
buir, quer para a erradicação buir, quer para a erradicação 
ou atenuação da pobreza e da ou atenuação da pobreza e da 
exclusão social, quer para a exclusão social, quer para a 
melhoria em geral da qualidade melhoria em geral da qualidade 
de vida de todos os residentes de vida de todos os residentes 
no concelho.no concelho.
 A Rede Social defi ne- A Rede Social defi ne-
se como um fórum de articula-se como um fórum de articula-
ção e congregação de esforços ção e congregação de esforços 
baseado na livre adesão por baseado na livre adesão por 

parte das autarquias e das en-parte das autarquias e das en-
tidades públicas ou privadas tidades públicas ou privadas 
sem fi ns lucrativos que nela sem fi ns lucrativos que nela 
queiram participar.queiram participar.
 A COOPETAPE – Co- A COOPETAPE – Co-
operativa de Ensino, enquanto operativa de Ensino, enquanto 
entidade proprietária da ETAP entidade proprietária da ETAP 
– Escola Profi ssional, tendo em – Escola Profi ssional, tendo em 
conta que vem actuando, há conta que vem actuando, há 
muitos anos, na comunidade muitos anos, na comunidade 
vianense disponibilizou-se para vianense disponibilizou-se para 
integrar a Rede Social de Viana integrar a Rede Social de Viana 
do Castelo. do Castelo. 
 O CLAS da Rede So- O CLAS da Rede So-
cial de Viana do Castelo, na cial de Viana do Castelo, na 
reunião ordinária realizada no reunião ordinária realizada no 
Salão Nobre da Câmara Mu-Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal, inscreveu na Ordem nicipal, inscreveu na Ordem 
de Trabalhos a apreciação da de Trabalhos a apreciação da 
proposta de integração da CO-proposta de integração da CO-
OPETAPE na Rede Social via-OPETAPE na Rede Social via-
nense, tendo a proposta sido nense, tendo a proposta sido 
aprovada por unanimidade.aprovada por unanimidade.
Antes da votação, que concitou Antes da votação, que concitou 

a unanimidade dos membros a unanimidade dos membros 
do Conselho Local de Acção do Conselho Local de Acção 
Social, coube ao Presidente Social, coube ao Presidente 
da Direcção da COOPETAPE, da Direcção da COOPETAPE, 
José Luis Presa e ao Coorde-José Luis Presa e ao Coorde-
nador Pedagógico da Unida-nador Pedagógico da Unida-
de de Formação da ETAP de de de Formação da ETAP de 
Viana do Castelo, Paulo Alves, Viana do Castelo, Paulo Alves, 
fazer uma breve apresentação fazer uma breve apresentação 
das actividades desenvolvidas das actividades desenvolvidas 
pela Escola Profi ssional ao lon-pela Escola Profi ssional ao lon-
go dos 21 anos de actividade. go dos 21 anos de actividade. 
Foi bastante sublinhado o facto Foi bastante sublinhado o facto 
da ETAP sempre ter dado um da ETAP sempre ter dado um 
importante contributo para a importante contributo para a 
valorização pessoal e profi s-valorização pessoal e profi s-
sional dos jovens e adultos do sional dos jovens e adultos do 
oriundos do município de Viana oriundos do município de Viana 
do Castelo.do Castelo.
 Foi igualmente dada  Foi igualmente dada 
informação sobre as diversas informação sobre as diversas 
Unidades de Formação da Unidades de Formação da 
ETAP – Escola Profi ssional, ge-ETAP – Escola Profi ssional, ge-
ografi camente distribuídas por ografi camente distribuídas por 

Valença, Vila Nova de Cerveira, Valença, Vila Nova de Cerveira, 
Caminha, Vila Praia de Âncora, Caminha, Vila Praia de Âncora, 
Ponte de Lima e Viana do Cas-Ponte de Lima e Viana do Cas-
telo e sobre a multiplicidade de telo e sobre a multiplicidade de 
áreas de formação promovidas áreas de formação promovidas 
que vão desde a Hotelaria e que vão desde a Hotelaria e 
Turismo, a Construção Civil, o Turismo, a Construção Civil, o 
Ambiente e Recursos Naturais, Ambiente e Recursos Naturais, 
as Informáticas, a Multimédia, as Informáticas, a Multimédia, 
as Artes Gráfi cas e a Adminis-as Artes Gráfi cas e a Adminis-
tração, Gestão, Comércio e tração, Gestão, Comércio e 
Serviços.Serviços.
 Referiu-se ainda o  Referiu-se ainda o 
papel da ETAP na formação papel da ETAP na formação 
contínua dos adultos nas mais contínua dos adultos nas mais 
diversas áreas de formação e diversas áreas de formação e 
também o papel do CNO da também o papel do CNO da 
COOPETAPE no reconheci-COOPETAPE no reconheci-
mento, valorização e certifi -mento, valorização e certifi -
cação de competências dos cação de competências dos 
jovens e dos adultos, tanto na jovens e dos adultos, tanto na 
vertente escolar como profi s-vertente escolar como profi s-
sional.sional.

Antuérpia cidade refúgioAntuérpia cidade refúgio
- Impressão da Bíblia- Impressão da Bíblia
 Há 500 anos, alguns  Há 500 anos, alguns 
exemplares da Bíblia foram exemplares da Bíblia foram 
produzidos em Antuérpia - Bél-produzidos em Antuérpia - Bél-
gica. O que levou os impresso-gica. O que levou os impresso-
res da Bíblia Sagrada àquela res da Bíblia Sagrada àquela 
cidade?cidade?
 Os riscos que corriam  Os riscos que corriam 
para a imprimir? Recuemos ao para a imprimir? Recuemos ao 
século XVI. Antuérpia fi ca jun-século XVI. Antuérpia fi ca jun-
to à foz do Rio Schelde, a uns to à foz do Rio Schelde, a uns 
noventa quilómetros do Mar do noventa quilómetros do Mar do 
Norte.Norte.
 No século XVI, du- No século XVI, du-
rante a sua época áurea, a ci-rante a sua época áurea, a ci-
dade de Antuérpia atingiu uma dade de Antuérpia atingiu uma 
prosperidade económica sem prosperidade económica sem 
precedentes. Ela expandiu-se precedentes. Ela expandiu-se 
rapidamente, tornando-se o rapidamente, tornando-se o 
maior porto da Europa e uma maior porto da Europa e uma 
das poucas cidades da Europa das poucas cidades da Europa 
Ocidental com mais de 100.000 Ocidental com mais de 100.000 
habitantes.habitantes.
 Esse crescimento  Esse crescimento 
atraiu mercadores de toda a atraiu mercadores de toda a 
Europa e do Mundo, e isso, Europa e do Mundo, e isso, 
aliado à crescente riqueza, aliado à crescente riqueza, 
contribuiu para que as auto-contribuiu para que as auto-
ridades municipais tivessem ridades municipais tivessem 
uma atitude mais tolerante em uma atitude mais tolerante em 
relação à perseguição política relação à perseguição política 
que se fazia sentir noutras ci-que se fazia sentir noutras ci-
dades e outras nações.dades e outras nações.
 Assim, Antuérpia  Assim, Antuérpia 
tornou-se um centro de ideais tornou-se um centro de ideais 

vanguardistas e daí, esse cli-vanguardistas e daí, esse cli-
ma liberal atraiu impressores ma liberal atraiu impressores 
que achavam que ali era lugar que achavam que ali era lugar 
seguro para imprimir e divulgar seguro para imprimir e divulgar 
quase livremente novas ideias.quase livremente novas ideias.
 Por isso, nesse sécu- Por isso, nesse sécu-
lo, a cidade chegou a abrigar lo, a cidade chegou a abrigar 
271 impressores, editores e 271 impressores, editores e 
vendedores de livros. Os juízes vendedores de livros. Os juízes 
dessa época orgulhavam-se de dessa época orgulhavam-se de 
descrever aquela cidade como descrever aquela cidade como 
refúgio e centro de todas as ar-refúgio e centro de todas as ar-
tes, ciência, noções e virtudes.tes, ciência, noções e virtudes.
 Entre as ideias publi- Entre as ideias publi-
cadas e divulgadas, estavam cadas e divulgadas, estavam 
as de Marinho Lutero - 1543-as de Marinho Lutero - 1543-
1546 -, ele que foi o líder da 1546 -, ele que foi o líder da 
reforma, movimento religioso reforma, movimento religioso 
que deu origem ao protestan-que deu origem ao protestan-
tismo, o que originou, decor-tismo, o que originou, decor-
ridos cerca de seis meses, as ridos cerca de seis meses, as 
suas obras já eram encontra-suas obras já eram encontra-
das nas livrarias de Antuérpia, das nas livrarias de Antuérpia, 
o que não agradou à igreja ca-o que não agradou à igreja ca-
tólica, porquanto, em julho de tólica, porquanto, em julho de 
1521, promoveu a queima, em 1521, promoveu a queima, em 
público, de mais de 400 livros público, de mais de 400 livros 
considerados heréticos.considerados heréticos.
 Dois anos depois,  Dois anos depois, 
dois monges agostinianos, dois monges agostinianos, 
simpatizantes das ideias de Lu-simpatizantes das ideias de Lu-
tero, foram queimados vivos na tero, foram queimados vivos na 
estaca. - Esses violentos atos estaca. - Esses violentos atos 
de repressão não tiveram um de repressão não tiveram um 

grupo de corajosos editores de grupo de corajosos editores de 
Antuérpia, porquanto, com a Antuérpia, porquanto, com a 
coragem demonstrada, foi cru-coragem demonstrada, foi cru-
cial em tornar a Bíblia disponí-cial em tornar a Bíblia disponí-
vel ao homem comum.vel ao homem comum.
 Impressor que se  Impressor que se 
tornou mártir: Adrian Bergheu, tornou mártir: Adrian Bergheu, 
vendedor de livros, que em vendedor de livros, que em 
1522 foi colocado no tronco por 1522 foi colocado no tronco por 
vender livros de Lutero. A sen-vender livros de Lutero. A sen-
tença: foi condenado à prisão. tença: foi condenado à prisão. 
Porém, assim que recebeu o Porém, assim que recebeu o 
indulto, retoma o trabalho, im-indulto, retoma o trabalho, im-
primindo o novo testamento de primindo o novo testamento de 
Lutero, que foi publicado em Lutero, que foi publicado em 
1523.1523.
 Este vendedor de li- Este vendedor de li-
vros é novamente preso quan-vros é novamente preso quan-
do certa quantidade de livros do certa quantidade de livros 
considerados proscritos foi en-considerados proscritos foi en-
contrada em sua casa, na Ho-contrada em sua casa, na Ho-
landa.landa.
 Sentença: duas horas  Sentença: duas horas 
sobre o cadafalso, com alguns sobre o cadafalso, com alguns 
livros proibidos pendurados no livros proibidos pendurados no 
pescoço. Porém, mais tarde, pescoço. Porém, mais tarde, 
a sentença foi alterada para a a sentença foi alterada para a 
pena de morte. Foi decapitado pena de morte. Foi decapitado 
com a espada.com a espada.
 Na época, o maior  Na época, o maior 
impressor de bíblias sagradas, impressor de bíblias sagradas, 
em holandês, era Jacob Van em holandês, era Jacob Van 
Liesvelt. Ele publicou, nesse Liesvelt. Ele publicou, nesse 
idioma, cerca de dezoito edi-idioma, cerca de dezoito edi-

ções dessas bíblias. Foi deca-ções dessas bíblias. Foi deca-
pitado em Antuérpia em 1545.pitado em Antuérpia em 1545.
 Enquanto isso, em  Enquanto isso, em 
França, o famoso humanis-França, o famoso humanis-
ta católico Jacques Léfevre ta católico Jacques Léfevre 
d’Etaples, traduziu a Bíblia do d’Etaples, traduziu a Bíblia do 
latim para o francês. Este hu-latim para o francês. Este hu-
manista queria tornar a Bíblia manista queria tornar a Bíblia 
disponível a todos os homens. disponível a todos os homens. 
A sua boa intenção não deu re-A sua boa intenção não deu re-
sultado, teve de fugir para não sultado, teve de fugir para não 
ser morto, por heresia.ser morto, por heresia.
 Era assim aquela  Era assim aquela 
época, mas aquela obra de época, mas aquela obra de 
grande saber, enfi m, é uma re-grande saber, enfi m, é uma re-
alidade no mundo atual e para alidade no mundo atual e para 
perdurar ao longo dos séculos.perdurar ao longo dos séculos.

Escreve:Escreve:
Salvador J. PestanaSalvador J. Pestana

de Carvalhode Carvalho
(Rio Tinto)(Rio Tinto)

 Dirijo-me a todos vocês que lidam diariamente com os  Dirijo-me a todos vocês que lidam diariamente com os 
nossos jovens e crescidos de todas as idades.nossos jovens e crescidos de todas as idades.
Pais, fi lhos, avós, netos e educadores, todos temos a possibilida-Pais, fi lhos, avós, netos e educadores, todos temos a possibilida-
de de transformar o mundo para melhor.de de transformar o mundo para melhor.
 Gostaria de dar a conhecer a proposta da Vida Alterna- Gostaria de dar a conhecer a proposta da Vida Alterna-
tiva e que esta vos tocasse e caso sentam que de alguma forma tiva e que esta vos tocasse e caso sentam que de alguma forma 
pode servir  de ajuda para que juntos possamos contribuir para pode servir  de ajuda para que juntos possamos contribuir para 
uma vida mais positiva, mais saudável, mais consciente e mais uma vida mais positiva, mais saudável, mais consciente e mais 
unida, estamos de braços abertos à espera da vossa colabo-unida, estamos de braços abertos à espera da vossa colabo-
ração. Ficaremos agradecidos e felizes por contribuirmos neste ração. Ficaremos agradecidos e felizes por contribuirmos neste 
grande desafi o que é a vida na conquista de um futuro melhor.grande desafi o que é a vida na conquista de um futuro melhor.

A Vida AlternativaA Vida Alternativa é uma associação educativa, cultural e recre- é uma associação educativa, cultural e recre-
ativa para o desenvolvimento Humano, sem fi ns lucrativos.ativa para o desenvolvimento Humano, sem fi ns lucrativos.

Mais que uma associação é uma proposta de vidaMais que uma associação é uma proposta de vida. Uma pro-. Uma pro-
posta que quer ver as nossas crianças felizes, os pais dessas posta que quer ver as nossas crianças felizes, os pais dessas 
crianças com maior qualidade de vida e os nossos avós, os anci-crianças com maior qualidade de vida e os nossos avós, os anci-
ãos duma nova comunidade onde o amor é a estrutura, o néctar ãos duma nova comunidade onde o amor é a estrutura, o néctar 
da vida. da vida. 
 Porque acreditamos que é possível e porque é urgente  Porque acreditamos que é possível e porque é urgente 
unir o melhor do ser humano, este é o momento de nos pre-unir o melhor do ser humano, este é o momento de nos pre-
pararmos para esse salto tão importante no momento em que pararmos para esse salto tão importante no momento em que 
vivemos. vivemos. 
 Temos empreendido várias iniciativas mas não sufi - Temos empreendido várias iniciativas mas não sufi -
cientes, precisamos de fazer mais, chegar a todos os jovens, fa-cientes, precisamos de fazer mais, chegar a todos os jovens, fa-
zer chegar a todas as gerações um olhar diferente para a vida. zer chegar a todas as gerações um olhar diferente para a vida. 

Uma educaçãoUma educação onde as palavras ressoem nos ouvidos sem  onde as palavras ressoem nos ouvidos sem 
domínio nem violência mas sim, com tolerância, partilha e mui-domínio nem violência mas sim, com tolerância, partilha e mui-
to amor. Onde todos percebam que educar é amar, respeitar e to amor. Onde todos percebam que educar é amar, respeitar e 
onde todos ajudam a ser.onde todos ajudam a ser.

Uma saúdeUma saúde consciente do poder de autocura que existe em to- consciente do poder de autocura que existe em to-
dos nós.dos nós.

Um ambienteUm ambiente que fale por si, quando olhamos para o céu azul  que fale por si, quando olhamos para o céu azul 
e ouvimos o silêncio das aves no seu planar. Quando nos apro-e ouvimos o silêncio das aves no seu planar. Quando nos apro-
ximamos das árvores e sentimos o chilrear dos passarinhos a ximamos das árvores e sentimos o chilrear dos passarinhos a 
fazerem os seus ninhos. Quando vemos a água correr vigorosa-fazerem os seus ninhos. Quando vemos a água correr vigorosa-
mente pelos montes para chegar ao mar e abraçar o oceano… mente pelos montes para chegar ao mar e abraçar o oceano… 
então perceberemos que fazemos parte desse todo e o todo é então perceberemos que fazemos parte desse todo e o todo é 
parte integrante em nós.parte integrante em nós.

O trabalhoO trabalho tem de ser entrega, cooperação e superação. Um  tem de ser entrega, cooperação e superação. Um 
trabalho em equipa, dando o melhor de cada um para o melhor trabalho em equipa, dando o melhor de cada um para o melhor 
do grupo. O trabalho é a ação, o movimento da vida que envolve do grupo. O trabalho é a ação, o movimento da vida que envolve 
cada um de nós num projeto planetário que nos torna melhores cada um de nós num projeto planetário que nos torna melhores 
seres humanos.seres humanos.

A Vida AlternativaA Vida Alternativa está comprometida numa Educação para a  está comprometida numa Educação para a 
paz, fazer ouvir A voz dos avós, fazer ver às nossas crianças e paz, fazer ouvir A voz dos avós, fazer ver às nossas crianças e 
jovens A magia de viver e para todos aqueles que já desistiram jovens A magia de viver e para todos aqueles que já desistiram 
de lutar, sentem-se perdidos, ainda teremos a força para faze-los de lutar, sentem-se perdidos, ainda teremos a força para faze-los 
Nascer de novo.Nascer de novo.
 Estes são os nossos projetos e a nossa ação é sensi- Estes são os nossos projetos e a nossa ação é sensi-
bilizar, dinamizar e promover. Criar pontes humanas, onde não bilizar, dinamizar e promover. Criar pontes humanas, onde não 
exista distancia e vivamos numa grande casa, numa só terra, exista distancia e vivamos numa grande casa, numa só terra, 
onde todos somos um.onde todos somos um.

Deixo nas vossas mãos estas intenções.Deixo nas vossas mãos estas intenções.

                                                            Manuela Santos                                                            Manuela Santos

Para umaPara uma
Alternativa de VidaAlternativa de Vida

Bendito sucesso!Bendito sucesso!
 O artista e dramaturgo Avelino Porto certamente fi - O artista e dramaturgo Avelino Porto certamente fi -
caria muito satisfeito se pudesse ter estado no domingo, 26 caria muito satisfeito se pudesse ter estado no domingo, 26 
de dezembro, no salão do Centro de Instrução e Recreio Vi-de dezembro, no salão do Centro de Instrução e Recreio Vi-
larmourense, coletividade que comemora os seus 75 anos. A larmourense, coletividade que comemora os seus 75 anos. A 
representação da sua comédia “Bendita Queimadela”, escrita representação da sua comédia “Bendita Queimadela”, escrita 
e representada originalmente em 1949, foi um verdadeiro su-e representada originalmente em 1949, foi um verdadeiro su-
cesso e o público correspondeu com uma enchente como há cesso e o público correspondeu com uma enchente como há 
muito não se via no Teatro em Vilar de Mouros. Terão estado muito não se via no Teatro em Vilar de Mouros. Terão estado 
presentes cerca de 150 pessoas a assistir ao espetáculo e, no presentes cerca de 150 pessoas a assistir ao espetáculo e, no 
fi nal, não regatearam os aplausos aos jovens, e menos jovens, fi nal, não regatearam os aplausos aos jovens, e menos jovens, 
atores vilarmourenses pelo seu magnífi co desempenho.atores vilarmourenses pelo seu magnífi co desempenho.
 Por este êxito, merecem o maior aplauso o encena- Por este êxito, merecem o maior aplauso o encena-
dor Fernando Borlido e os atores Augusta Caldas (brilhante no dor Fernando Borlido e os atores Augusta Caldas (brilhante no 
papel de Apolinária), Alberto Porto, Amélia Barros, Rui Barro-papel de Apolinária), Alberto Porto, Amélia Barros, Rui Barro-
cas, Débora Vilarinho, César Barros, Maria do Carmo Pereira, cas, Débora Vilarinho, César Barros, Maria do Carmo Pereira, 
Gabriel Barros, Magda Barros e Clara Bento. Gabriel Barros, Magda Barros e Clara Bento. 
 De igual modo, são de louvar todos aqueles que con- De igual modo, são de louvar todos aqueles que con-
tribuíram nos bastidores para que esta peça fosse possível: tribuíram nos bastidores para que esta peça fosse possível: 
Basílio Barrocas, Carlos Pedro Barrocas e João Arieira na mú-Basílio Barrocas, Carlos Pedro Barrocas e João Arieira na mú-
sica; Carlos da Torre, no cartaz-folheto; o Grupo de Estudo e sica; Carlos da Torre, no cartaz-folheto; o Grupo de Estudo e 
Preservação do Património Vilarmourense (GEPPAV) na pes-Preservação do Património Vilarmourense (GEPPAV) na pes-
quisa e no apoio; a Direção do CIRV, com destaque para o seu quisa e no apoio; a Direção do CIRV, com destaque para o seu 
Presidente Mário Ranhada, António Fiúza, José Maria Barros Presidente Mário Ranhada, António Fiúza, José Maria Barros 
e José Pereira, em toda a logística. e José Pereira, em toda a logística. 
 De salientar ainda a presença televisiva através do  De salientar ainda a presença televisiva através do 
Porto Canal, com uma jornalista da sua delegação alto-mi-Porto Canal, com uma jornalista da sua delegação alto-mi-
nhota e um operador de câmara, que registaram imagens da nhota e um operador de câmara, que registaram imagens da 
representação e entrevistaram alguns dos responsáveis do representação e entrevistaram alguns dos responsáveis do 
CIRV.CIRV.
 Bom seria agora que a “Bendita Queimadela” fosse  Bom seria agora que a “Bendita Queimadela” fosse 
representada noutros palcos do concelho e da região, permi-representada noutros palcos do concelho e da região, permi-
tindo a mais pessoas ver Teatro e conhecer a nova geração de tindo a mais pessoas ver Teatro e conhecer a nova geração de 
atores vilarmourenses. atores vilarmourenses. 
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STAND-BANGÚSTAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

FINANCIAMENTOS ATÉ 48 MESES
É uma casa cerveirense que vos esperaÉ uma casa cerveirense que vos espera

Sede: Rua dos Anjos, 80 B e C / 1150-040 LISBOA
Telf.: 213 530 266  /  Fax: 213 541 605

Filial: Rua José Estevão, 10-B  /  1050-040 LISBOA
Telf.: 213 533 605  /  http://www.standbangu.com

O Inverno e o FrioO Inverno e o Frio
Poema na voz dum MinhotoPoema na voz dum Minhoto

O inverno está aíO inverno está aí
Já faz muito frio aquiJá faz muito frio aqui
As ruas abandonadasAs ruas abandonadas
E as luzes apagadasE as luzes apagadas

As pessoas estão em casa!As pessoas estão em casa!
Ao pé da lareira em brasaAo pé da lareira em brasa
Até o sol se escondeuAté o sol se escondeu
E o dia escureceuE o dia escureceu

Espera! Neva entretanto!Espera! Neva entretanto!
Cobrindo tudo de brancoCobrindo tudo de branco
Eu vejo um manto branquinhoEu vejo um manto branquinho
Que está cobrindo o caminhoQue está cobrindo o caminho

Mas que linda a paisagemMas que linda a paisagem
Até parece miragemAté parece miragem
Eu estou a gostar de verEu estou a gostar de ver
Mas tenho que me aquecerMas tenho que me aquecer

Tudo a neve já cobriuTudo a neve já cobriu
Entro em casa fujo ao frioEntro em casa fujo ao frio
Fui fazer uma fogueiraFui fazer uma fogueira
Dentro da minha lareiraDentro da minha lareira

Sentei-me no meu sofáSentei-me no meu sofá
Mais cómodo fi quei láMais cómodo fi quei lá
Meu pensamento voouMeu pensamento voou
P’ra sítios onde não estouP’ra sítios onde não estou

Com o frio que faz lá foraCom o frio que faz lá fora
O vento soprando agoraO vento soprando agora
Onde estará toda a gente?Onde estará toda a gente?
Estarão em sítio quente?Estarão em sítio quente?

E os que não têm nada?E os que não têm nada?
Que são gente abandonada!Que são gente abandonada!
Estão de frio a tiritar?Estão de frio a tiritar?
Sem ter onde se abrigar?Sem ter onde se abrigar?

P’ra fugir da neve geladaP’ra fugir da neve gelada
Essa gente desgraçadaEssa gente desgraçada
Tem de dormir num portalTem de dormir num portal
Como qualquer animalComo qualquer animal

São respostas que eu não seiSão respostas que eu não sei
Que fi quei triste fi quei!Que fi quei triste fi quei!
Ao lembrar a infelicidadeAo lembrar a infelicidade
Dessa desumanidadeDessa desumanidade

Por quê a vida é madrasta?Por quê a vida é madrasta?
E os pobres sempre arrasta?E os pobres sempre arrasta?
Só de pensar tenho frio!Só de pensar tenho frio!
Até sinto um arrepio!Até sinto um arrepio!

Cansado só de pensar!Cansado só de pensar!
Agora vou-me deitar!Agora vou-me deitar!
É tarde, já está na horaÉ tarde, já está na hora
Está muito frio lá foraEstá muito frio lá fora

Novo MilénioNovo Milénio
No novo milénio estamosNo novo milénio estamos
Feliz está quem aqui chegouFeliz está quem aqui chegou
Verdade é que nos lembramosVerdade é que nos lembramos
Do tempo que já passouDo tempo que já passou

É cada ano que passaÉ cada ano que passa
Que nos faz aprenderQue nos faz aprender
Apesar de tanta desgraçaApesar de tanta desgraça
Assim temos que viverAssim temos que viver

Que os nossos governantesQue os nossos governantes
Estejam do lado da razãoEstejam do lado da razão
Há coisas mais importantesHá coisas mais importantes
Para melhorar a NaçãoPara melhorar a Nação

As pensões são uma misériaAs pensões são uma miséria
Nem sequer dão para comerNem sequer dão para comer
Brinca-se com gente sériaBrinca-se com gente séria
Não dá vontade de viverNão dá vontade de viver

É certo que o homem falhaÉ certo que o homem falha
Assim como sempre falhouAssim como sempre falhou
Mas que respeitem quem trabalhaMas que respeitem quem trabalha
E quem muito trabalhouE quem muito trabalhou

Que se acabassem as cunhasQue se acabassem as cunhas
Também a discriminaçãoTambém a discriminação
Para os que tivessem unhasPara os que tivessem unhas
Explicassem sua razãoExplicassem sua razão

É mais um ano que passaÉ mais um ano que passa
É o que se pode dizerÉ o que se pode dizer
Se vai correr bem ou malSe vai correr bem ou mal
Para o novo outra desgraça?Para o novo outra desgraça?

Mais um ano que passouMais um ano que passou
Que tanta gente o viu passarQue tanta gente o viu passar
Que digam o que melhorouQue digam o que melhorou
E o que esta vai melhorarE o que esta vai melhorar

Pois cada ano que passaPois cada ano que passa
Nos deixa recordaçõesNos deixa recordações
Pede-se para que façaPede-se para que faça
Justiça nas ocasiõesJustiça nas ocasiões

Ano novo - Ano novoAno novo - Ano novo
Que nos vais tu trazerQue nos vais tu trazer
Para ansiedade do povoPara ansiedade do povo
Saúde e bom viver?Saúde e bom viver?

Fazem-se então festejosFazem-se então festejos
Danças e bons banquetesDanças e bons banquetes
Satisfazem-se os desejosSatisfazem-se os desejos
Com descarga de foguetesCom descarga de foguetes

Que o ano 2011Que o ano 2011
Nos traga prosperidadeNos traga prosperidade
Que traga para cada umQue traga para cada um
Saúde - amor e felicidadeSaúde - amor e felicidade

Salvador J. Pestana de Carvalho - (Rio Tinto)Salvador J. Pestana de Carvalho - (Rio Tinto)

Ano NovoAno Novo
P’ra celebrar a passagemP’ra celebrar a passagem
Do ano, em todo o mundoDo ano, em todo o mundo
Faz-se do tempo a contagemFaz-se do tempo a contagem
No fi m segundo a segundo !...No fi m segundo a segundo !...

Um comum comportamentoUm comum comportamento
Qu’ apraz à sociedadeQu’ apraz à sociedade
Sublimando o momentoSublimando o momento
Com pompa e solenidade ...Com pompa e solenidade ...

Há festas e euforiaHá festas e euforia
Celebrações entre o povoCelebrações entre o povo
Na transição deste diaNa transição deste dia
Para mais um Ano Novo...Para mais um Ano Novo...

Esquecem-se as arreliasEsquecem-se as arrelias
Que se afogam na bebidaQue se afogam na bebida
Entre galas e foliasEntre galas e folias
Celebra-se enfi m a vida.Celebra-se enfi m a vida.

Trocam-se saudaçõesTrocam-se saudações
Em êxtase de alegriaEm êxtase de alegria
Tomam-se resoluçõesTomam-se resoluções
Tão notórias deste dia.Tão notórias deste dia.

Chega mais um Novo AnoChega mais um Novo Ano
Que vivê-lo valha a pena.Que vivê-lo valha a pena.
Salutar pró ser humanoSalutar pró ser humano
Nesta passagem Terrena !...Nesta passagem Terrena !...

Euclides CavacoEuclides Cavaco
(Canadá)(Canadá)

Abraçam-se as ÁguasAbraçam-se as Águas
É só abrir a janelaÉ só abrir a janela
e deixar entrar a Galizae deixar entrar a Galiza
que mesmo ali em frenteque mesmo ali em frente
se banha e se estendese banha e se estende
do outro lado do mesmo Minho.do outro lado do mesmo Minho.
É só abrir a janelaÉ só abrir a janela
e deixar entrar Goián, Tominhoe deixar entrar Goián, Tominho
o segredo da brisao segredo da brisa
e o cheiro dos milheirais.e o cheiro dos milheirais.
É só abrir a janelaÉ só abrir a janela
e ceifar a terra com o olhare ceifar a terra com o olhar
que se perde e encontraque se perde e encontra
nas entranhas ancestrais.nas entranhas ancestrais.
É só abrir a janelaÉ só abrir a janela
e deixar entrar num tragoe deixar entrar num trago
o manancial do tempoo manancial do tempo
o saber das genteso saber das gentes
os Caminhos de Santiago.os Caminhos de Santiago.

E as águas abraçam-seE as águas abraçam-se
bem lá no fundobem lá no fundo
do monte de Santa Tecla.do monte de Santa Tecla.
As do rio e as do mar.As do rio e as do mar.

Adelaide GraçaAdelaide Graça
(Do livro “No Vão da Ausência”)(Do livro “No Vão da Ausência”)

O Fim da JornadaO Fim da Jornada
- Autora: Izabel Sadalla Grispino- Autora: Izabel Sadalla Grispino

A velhinha estava tão cansada...A velhinha estava tão cansada...
Recostou-se no tronco da árvore,Recostou-se no tronco da árvore,
Fixou o olhar distante, parada,Fixou o olhar distante, parada,
Tombou a cabeça, dormiu no mármore.Tombou a cabeça, dormiu no mármore.

O velho corpo exauridoO velho corpo exaurido
Ultrapassou a incógnita fronteira,Ultrapassou a incógnita fronteira,
Para o plácido céu, sem partido,Para o plácido céu, sem partido,
Fechou, em paz, a última porteira.Fechou, em paz, a última porteira.

Partiu para a etérea esfera,Partiu para a etérea esfera,
Para o pouso da eterna morada,Para o pouso da eterna morada,
Ponto fi nal dos sonhos de uma era,Ponto fi nal dos sonhos de uma era,
Foi viver diferente jornada.Foi viver diferente jornada.

Saiu dessa sufocante fornalha,Saiu dessa sufocante fornalha,
Para encontrar seus antigos amores,Para encontrar seus antigos amores,
No adeus, os seus sonhos, da mortalha,No adeus, os seus sonhos, da mortalha,
Fizeram nascer um chão de fl ores.Fizeram nascer um chão de fl ores.

As Flores que PlanteiAs Flores que Plantei
Eu gosto muito de lerEu gosto muito de ler
É a minha perdiçãoÉ a minha perdição
Como gosto de escreverComo gosto de escrever
Pois sai-me do coraçãoPois sai-me do coração

A cabeça está a girarA cabeça está a girar
Funciona minha paixãoFunciona minha paixão
E eu não quero pararE eu não quero parar
Para alívio da razãoPara alívio da razão

O que Jesus padeceuO que Jesus padeceu
Por nós foi crucifi cadoPor nós foi crucifi cado
Este dom ele me deuEste dom ele me deu
Ó Jesus és meu amadoÓ Jesus és meu amado

As fl ores que planteiAs fl ores que plantei
Foi fruto de alegriaFoi fruto de alegria
E nunca me afasteiE nunca me afastei
Dessas coisas que faziaDessas coisas que fazia

Também gostava de rirTambém gostava de rir
E tinha muita alegriaE tinha muita alegria
Depressa me quis fugirDepressa me quis fugir
Deixou minha companhiaDeixou minha companhia

Eu faço por animarEu faço por animar
E a todos quero bemE a todos quero bem
Pois só conseguia andarPois só conseguia andar
Ajudando os que não têmAjudando os que não têm

Judite CarvalhoJudite Carvalho
(VNCerveira)(VNCerveira)

A. COUTO GUERREIRO, LDA.
Compra e Venda de Propriedades

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771www.cerveiranova.pt



Cerveira Nova - 5 de janeiro de 2011Cerveira Nova - 5 de janeiro de 2011 Informação Regional | 11Informação Regional | 11

FRANCLIM & FERNANDES, Lda.FRANCLIM & FERNANDES, Lda.
VENDA DE PNEUS VENDA DE PNEUS 

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO MUDANÇAS DE ÓLEO 

ALINHAMENTO DE DIRECÇÕESALINHAMENTO DE DIRECÇÕES
PROMOÇÕESPROMOÇÕES

Lugar das Faias   /  4920-061 GONDARÉM Lugar das Faias   /  4920-061 GONDARÉM 
Vila Nova de Cerveira  /  Telefone: 251 795 562Vila Nova de Cerveira  /  Telefone: 251 795 562

Câmara Municipal de Viana do Câmara Municipal de Viana do 
Castelo aprovou projetos para Castelo aprovou projetos para 
valorizar e requalifi car frente valorizar e requalifi car frente 
ribeirinha e estuarina do Limaribeirinha e estuarina do Lima
 A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou,  A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, 
em reunião de executivo, os projetos para a requalifi cação da em reunião de executivo, os projetos para a requalifi cação da 
envolvente do Forte Santiago da Barra e núcleo piscatório, dos envolvente do Forte Santiago da Barra e núcleo piscatório, dos 
espaços degradados da sua envolvente e da requalifi cação espaços degradados da sua envolvente e da requalifi cação 
do porto de abrigo de pesca. Ao todo, a Câmara Municipal e a do porto de abrigo de pesca. Ao todo, a Câmara Municipal e a 
sociedade Polis Litoral Norte vão investir cerca de quatro milhões sociedade Polis Litoral Norte vão investir cerca de quatro milhões 
de euros na valorização desta zona até 2012.de euros na valorização desta zona até 2012.
 Em causa estão ações integradas para a valorização da  Em causa estão ações integradas para a valorização da 
frente ribeirinha de Viana do Castelo, divididas em três projetos frente ribeirinha de Viana do Castelo, divididas em três projetos 
de valorização e requalifi cação. Assim, o projeto de requalifi cação de valorização e requalifi cação. Assim, o projeto de requalifi cação 
da envolvente ao forte de Santiago da Barra e núcleo piscatório, da envolvente ao forte de Santiago da Barra e núcleo piscatório, 
no valor de 2.9 milhões de euros suportados pela Polis Litoral no valor de 2.9 milhões de euros suportados pela Polis Litoral 
Norte, junta-se ao investimento da Câmara Municipal de Viana Norte, junta-se ao investimento da Câmara Municipal de Viana 
do Castelo de cerca de 900 mil euros para requalifi car a zona do Castelo de cerca de 900 mil euros para requalifi car a zona 
ribeirinha do Campo d’Agonia. ribeirinha do Campo d’Agonia. 
 As intervenções da Polis Litoral Norte dizem respeito  As intervenções da Polis Litoral Norte dizem respeito 
à frente ribeirinha na zona do estuário do rio Lima, incluindo a à frente ribeirinha na zona do estuário do rio Lima, incluindo a 
área envolvente ao forte e espaços de enquadramento a norte, área envolvente ao forte e espaços de enquadramento a norte, 
respetivos baluartes e fosso e ainda as zonas de aprestos de respetivos baluartes e fosso e ainda as zonas de aprestos de 
apoio à atividade piscatória, tendo como principais objetivos a apoio à atividade piscatória, tendo como principais objetivos a 
valorização do núcleo de pesca artesanal e a requalifi cação de valorização do núcleo de pesca artesanal e a requalifi cação de 
espaços degradados envolventes.espaços degradados envolventes.
 A intervenção que será efetuada pela Autarquia remete  A intervenção que será efetuada pela Autarquia remete 
para os espaços degradados da frente urbana/ribeirinha a norte para os espaços degradados da frente urbana/ribeirinha a norte 
do forte e a nascente das docas dos Estaleiros Navais de Viana do forte e a nascente das docas dos Estaleiros Navais de Viana 
do Castelo, com o objetivo de valorizar a envolvente do forte e do Castelo, com o objetivo de valorizar a envolvente do forte e 
requalifi car o espaço da zona da feira semanal.requalifi car o espaço da zona da feira semanal.
 A intenção da autarquia e da Polis Litoral Norte é criar  A intenção da autarquia e da Polis Litoral Norte é criar 
ações que visam o ordenamento e requalifi cação da ocupação ações que visam o ordenamento e requalifi cação da ocupação 
territorial das zonas costeiras e estuarinas, ordenar e valorizar os territorial das zonas costeiras e estuarinas, ordenar e valorizar os 
núcleos de pesca e criar condições para o usufruto da orla como núcleos de pesca e criar condições para o usufruto da orla como 
elementos singulares da paisagem, nomeadamente com o forte, elementos singulares da paisagem, nomeadamente com o forte, 
o património e o turismo cultural da envolvente, melhorando o património e o turismo cultural da envolvente, melhorando 
igualmente o acesso poente ao pavilhão da AIMinho e aos igualmente o acesso poente ao pavilhão da AIMinho e aos 
Estaleiros Navais.Estaleiros Navais.
 Para tal, está prevista a qualifi cação do espaço público,  Para tal, está prevista a qualifi cação do espaço público, 
criação de ordenamento do estacionamento, arborização, criação de ordenamento do estacionamento, arborização, 
sinalização, demolição /relocalização de equipamentos e a sinalização, demolição /relocalização de equipamentos e a 
revitalização da frente ribeirinha com dragagem da antiga doca revitalização da frente ribeirinha com dragagem da antiga doca 
comercial onde está situado o Gil Eannes. Estas ações deverão comercial onde está situado o Gil Eannes. Estas ações deverão 
arrancar no terreno em setembro de 2011, logo após a Romaria arrancar no terreno em setembro de 2011, logo após a Romaria 
d’Agonia.d’Agonia.

CIM aposta na gestão integrada CIM aposta na gestão integrada 
da iluminação pública no Alto da iluminação pública no Alto 
MinhoMinho
  
 No âmbito das candidaturas “Ilumina Alto Minho” e “Ilu- No âmbito das candidaturas “Ilumina Alto Minho” e “Ilu-
mina Viana”, que foram recentemente aprovadas, a Comunidade mina Viana”, que foram recentemente aprovadas, a Comunidade 
Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho) vai implementar, Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho) vai implementar, 
este ano, um programa de gestão integrada da rede de ilumina-este ano, um programa de gestão integrada da rede de ilumina-
ção pública no Alto Minho, tendo em vista a redução dos consu-ção pública no Alto Minho, tendo em vista a redução dos consu-
mos energéticos e das emissões de CO2.mos energéticos e das emissões de CO2.
 Esta aposta da CIM visa igualmente dar cumprimento  Esta aposta da CIM visa igualmente dar cumprimento 
a uma das premissas do “Pacto de Autarcas”, mecanismo criado a uma das premissas do “Pacto de Autarcas”, mecanismo criado 
pela União Europeia, que será subscrito a curto prazo pelos 10 pela União Europeia, que será subscrito a curto prazo pelos 10 
municípios do Alto Minho e que incentiva a uma redução das municípios do Alto Minho e que incentiva a uma redução das 
emissões de CO2 em, pelo menos, 20 por cento até 2020, atra-emissões de CO2 em, pelo menos, 20 por cento até 2020, atra-
vés de uma maior efi ciência energética e do recurso a fontes de vés de uma maior efi ciência energética e do recurso a fontes de 
energia menos poluidoras.energia menos poluidoras.
 Para a concretização destes objetivos foram desenvol- Para a concretização destes objetivos foram desenvol-
vidos contactos entre a AREA Alto Minho (Agência Regional de vidos contactos entre a AREA Alto Minho (Agência Regional de 
Energia e Ambiente do Alto Minho), que colaborou com a CIM e Energia e Ambiente do Alto Minho), que colaborou com a CIM e 
o Município de Viana do Castelo no desenvolvimento das duas o Município de Viana do Castelo no desenvolvimento das duas 
candidaturas, e representantes da EDP Distribuição, para a de-candidaturas, e representantes da EDP Distribuição, para a de-
fi nição do modo de arranque da gestão integrada da iluminação fi nição do modo de arranque da gestão integrada da iluminação 
pública no Alto Minho.pública no Alto Minho.
 Estas candidaturas, aprovadas no âmbito do Eixo Prio- Estas candidaturas, aprovadas no âmbito do Eixo Prio-
ritário I “Competitividade, Inovação e Conhecimento” do Pro-ritário I “Competitividade, Inovação e Conhecimento” do Pro-
grama Operacional Regional do Norte 2007-2013, preveem um grama Operacional Regional do Norte 2007-2013, preveem um 
conjunto de ações com um montante máximo de comparticipa-conjunto de ações com um montante máximo de comparticipa-
ção FEDER de 1.155.251,00€ e 222.856,17€, respetivamente. ção FEDER de 1.155.251,00€ e 222.856,17€, respetivamente. 
Assim, durante o ano de 2011, em colaboração com a ÁREA Assim, durante o ano de 2011, em colaboração com a ÁREA 
Alto Minho e a EDP Distribuição, os projetos “Ilumina Alto Minho” Alto Minho e a EDP Distribuição, os projetos “Ilumina Alto Minho” 
e “Ilumina Viana” serão postos em prática, de forma a se obter e “Ilumina Viana” serão postos em prática, de forma a se obter 
uma gestão efi ciente da iluminação pública de todos os centros uma gestão efi ciente da iluminação pública de todos os centros 
urbanos do Alto Minho.urbanos do Alto Minho.
 No âmbito destes projetos, serão instalados regulado- No âmbito destes projetos, serão instalados regulado-
res de fl uxo luminoso em postos de transformação, para redução res de fl uxo luminoso em postos de transformação, para redução 
dos consumos energéticos e das subsequentes emissões de dos consumos energéticos e das subsequentes emissões de 
CO2, assim como equipamentos que permitirão a monitorização CO2, assim como equipamentos que permitirão a monitorização 
contínua dos consumos de energia elétrica associados à ilumina-contínua dos consumos de energia elétrica associados à ilumina-
ção pública.ção pública.
 Paralelamente, e nas zonas urbanas não cobertas pe- Paralelamente, e nas zonas urbanas não cobertas pe-
los reguladores de fl uxo luminoso que irão ser instalados no âm-los reguladores de fl uxo luminoso que irão ser instalados no âm-
bito dos projetos “Ilumina Alto Minho” e “Ilumina Viana”, a EDP bito dos projetos “Ilumina Alto Minho” e “Ilumina Viana”, a EDP 
Distribuição irá parametrizar, até Março de 2011, as redes de Distribuição irá parametrizar, até Março de 2011, as redes de 
iluminação trifásica para que um em cada três pontos de luz seja iluminação trifásica para que um em cada três pontos de luz seja 
desligado automaticamente, o que representará um corte de cer-desligado automaticamente, o que representará um corte de cer-
ca de 30 por cento no consumo da iluminação pública.ca de 30 por cento no consumo da iluminação pública.

Comemorações do 125º Comemorações do 125º 
Aniversário da Ponte Aniversário da Ponte 
Internacional Valença / TuiInternacional Valença / Tui
 Os concelhos de Valença e Tui (Espanha) lançaram um  Os concelhos de Valença e Tui (Espanha) lançaram um 
concurso internacional de criação de uma imagem gráfi ca relati-concurso internacional de criação de uma imagem gráfi ca relati-
va às comemorações do 125º aniversário da Ponte Internacional va às comemorações do 125º aniversário da Ponte Internacional 
entre Valença e Tui, sobre o Rio Minho.entre Valença e Tui, sobre o Rio Minho.
 O concurso é internacional, cabendo ao autor do pro- O concurso é internacional, cabendo ao autor do pro-
jeto vencedor um prémio de 1.000,00 € (mil euros). Os trabalhos jeto vencedor um prémio de 1.000,00 € (mil euros). Os trabalhos 
gráfi cos, a concurso, deverão ser entregues, até 14 de janeiro, gráfi cos, a concurso, deverão ser entregues, até 14 de janeiro, 
na Câmara de Valença ou no Concello de Tui. Regulamento do na Câmara de Valença ou no Concello de Tui. Regulamento do 
concurso em www.cm-valenca.ptconcurso em www.cm-valenca.pt
 A criação de uma imagem gráfi ca é a primeira inicia- A criação de uma imagem gráfi ca é a primeira inicia-
tiva de todo um conjunto de atividades que marcarão 2011 nas tiva de todo um conjunto de atividades que marcarão 2011 nas 
cidades de Valença e Tui e de que se destacarão exposições cidades de Valença e Tui e de que se destacarão exposições 
temáticas, jornadas históricas, concurso de fotografi a, viagens temáticas, jornadas históricas, concurso de fotografi a, viagens 
turísticas em locomotivas antigas e atividades desportivas e re-turísticas em locomotivas antigas e atividades desportivas e re-
creativas. O Ponto alto das comemorações está marcado para creativas. O Ponto alto das comemorações está marcado para 
25 de março, com os atos institucionais e protocolares.25 de março, com os atos institucionais e protocolares.
 As comemorações têm por objetivo evocar o mais em- As comemorações têm por objetivo evocar o mais em-
blemático símbolo histórico das relações entre Portugal e Espa-blemático símbolo histórico das relações entre Portugal e Espa-
nha, a antiga ponte internacional Valença / Tui, recuperando a nha, a antiga ponte internacional Valença / Tui, recuperando a 
sua memória histórica.sua memória histórica.
 Evocar os 125 anos da antiga ponte internacional pre- Evocar os 125 anos da antiga ponte internacional pre-
tende ainda: destacar o caráter inovador do ponto de vista téc-tende ainda: destacar o caráter inovador do ponto de vista téc-
nico da ponte, os motivos que levaram à sua construção, as al-nico da ponte, os motivos que levaram à sua construção, as al-
terações socioculturais, nas relações de fronteira, quais os seus terações socioculturais, nas relações de fronteira, quais os seus 
principais protagonistas e realizações; a sua projeção para o principais protagonistas e realizações; a sua projeção para o 
futuro, salientando o traço de união entre dois povos, no enqua-futuro, salientando o traço de união entre dois povos, no enqua-
dramento regional Galiza – Norte de Portugal.dramento regional Galiza – Norte de Portugal.

 Teve lugar no dia 22 de dezembro, durante a celebra- Teve lugar no dia 22 de dezembro, durante a celebra-
ção da Eucaristia, a inauguração da Capela do Edifício Vilagera-ção da Eucaristia, a inauguração da Capela do Edifício Vilagera-
ções da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez. Uma ções da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez. Uma 
cerimónia que contou com a presença do Provedor e restantes cerimónia que contou com a presença do Provedor e restantes 
membros da Mesa Administrativa, o Presidente da Assembleia-membros da Mesa Administrativa, o Presidente da Assembleia-
Geral, o Sr. Arcipreste e vários utentes do Lar e Unidades de Geral, o Sr. Arcipreste e vários utentes do Lar e Unidades de 
Cuidados Continuados da Instituição.Cuidados Continuados da Instituição.
 Após a bênção do Altar, realizada pelos Capelães da  Após a bênção do Altar, realizada pelos Capelães da 
Santa Casa da Misericórdia, fez uso da palavra Francisco Araú-Santa Casa da Misericórdia, fez uso da palavra Francisco Araú-
jo, que referiu a importância do momento para a Instituição, por jo, que referiu a importância do momento para a Instituição, por 
agora ter ao dispor dos seus utentes um local de Culto. agora ter ao dispor dos seus utentes um local de Culto. 
 De agora em diante, os serviços religiosos serão exer- De agora em diante, os serviços religiosos serão exer-
cidos pelos Capelães da Santa Casa da Misericórdia com grande cidos pelos Capelães da Santa Casa da Misericórdia com grande 
regularidade.regularidade.

Contentores colocados pela Contentores colocados pela 
Câmara Municipal dos Arcos Câmara Municipal dos Arcos 
de Valdevez para recolha de de Valdevez para recolha de 
roupas, calçado e brinquedosroupas, calçado e brinquedos

 No âmbito de um protocolo celebrado com a empresa  No âmbito de um protocolo celebrado com a empresa 
Ultriplo Lda., sedeada em Braga, a Câmara Municipal de Arcos Ultriplo Lda., sedeada em Braga, a Câmara Municipal de Arcos 
de Valdevez disponibilizou espaços para a colocação de con-de Valdevez disponibilizou espaços para a colocação de con-
tentores de recolha de roupas, brinquedos e calçado em vários tentores de recolha de roupas, brinquedos e calçado em vários 
pontos da Vila. Uma iniciativa que se tem revelado um verdadei-pontos da Vila. Uma iniciativa que se tem revelado um verdadei-
ro sucesso com várias toneladas de artigos recolhidos mensal-ro sucesso com várias toneladas de artigos recolhidos mensal-
mente. De realçar que só no passado mês de novembro, foram mente. De realçar que só no passado mês de novembro, foram 
recolhidos 10.669 kg.recolhidos 10.669 kg.
 Estes artigos recolhidos são enviados para países  Estes artigos recolhidos são enviados para países 
necessitados como África, Síria e Turquia, no entanto caso al-necessitados como África, Síria e Turquia, no entanto caso al-
gumas Instituições do concelho o solicitem, têm prioridade e os gumas Instituições do concelho o solicitem, têm prioridade e os 
bens são-lhes doados. bens são-lhes doados. 
 Ao cargo da empresa está a manutenção dos referidos  Ao cargo da empresa está a manutenção dos referidos 
contentores, a sua substituição, bem como a recolha dos bens, contentores, a sua substituição, bem como a recolha dos bens, 
que é feita três vezes por semana nos vários pontos disponíveis que é feita três vezes por semana nos vários pontos disponíveis 
– Rua Fernando Freitas; outro junto ao liceu, um terceiro junto ao – Rua Fernando Freitas; outro junto ao liceu, um terceiro junto ao 
Mercado Municipal; outro junto à antiga Garagem do Cura; um Mercado Municipal; outro junto à antiga Garagem do Cura; um 
quinto junto do edifício do Sol do Vale e um último em S. Paio, quinto junto do edifício do Sol do Vale e um último em S. Paio, 
junto à GNR.junto à GNR.
 Assim, de forma a benefi ciar o máximo de pessoas,  Assim, de forma a benefi ciar o máximo de pessoas, 
apela-se a todos os que tiverem bens para doação, que os de-apela-se a todos os que tiverem bens para doação, que os de-
positem nestes contentores disponibilizados. De salientar que as positem nestes contentores disponibilizados. De salientar que as 
pessoas também podem colocar artigos mais deteriorados nos pessoas também podem colocar artigos mais deteriorados nos 
contentores, pois estes são encaminhados para reciclagem.contentores, pois estes são encaminhados para reciclagem.

Números do mês de novembro de 2010:Números do mês de novembro de 2010:  
Roupas e tecidos – 6.370 kgRoupas e tecidos – 6.370 kg
Calçado – 1.800 kgCalçado – 1.800 kg
Brinquedos – 1.159 kgBrinquedos – 1.159 kg
Outros – 1.340 kgOutros – 1.340 kg
Total – 10.669 kgTotal – 10.669 kg
  
Reciclagem:Reciclagem:
  
Roupas e tecidos – 3.150 kgRoupas e tecidos – 3.150 kg
Calçado – 648 kgCalçado – 648 kg
Brinquedos – 900 kgBrinquedos – 900 kg
Outros – 1000 kgOutros – 1000 kg
Total – 5.698 kgTotal – 5.698 kg
  
Doações/ExportaçõesDoações/Exportações
Doações – Nacional – 1.334 kgDoações – Nacional – 1.334 kg
                Exterior – 2.458 kg                Exterior – 2.458 kg
                Exportação – 1.179 kg                Exportação – 1.179 kg
                Total – 4.971 kg                Total – 4.971 kg

Inauguração da Capela do Inauguração da Capela do 
Edifício Vilagerações, da Santa Edifício Vilagerações, da Santa 
Casa da Misericórdia dos Arcos Casa da Misericórdia dos Arcos 
de Valdevezde Valdevez

Recuperação de material Recuperação de material 
furtado – detençõesfurtado – detenções
  O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, no O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, no 
fi nal da tarde do dia 23Dec10 e através do NIC (Núcleo de Inves-fi nal da tarde do dia 23Dec10 e através do NIC (Núcleo de Inves-
tigação Criminal) do Destacamento Territorial de Arcos de Valde-tigação Criminal) do Destacamento Territorial de Arcos de Valde-
vez, desenvolveu uma operação de combate à criminalidade que vez, desenvolveu uma operação de combate à criminalidade que 
visava a detecção de indivíduos suspeitos da prática de furtos nos visava a detecção de indivíduos suspeitos da prática de furtos nos 
concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.
 A operação iniciou-se após ter sido recebida uma in- A operação iniciou-se após ter sido recebida uma in-
formação que apontava para a presença de uma viatura furtada, formação que apontava para a presença de uma viatura furtada, 
próximo de uma residência situada na freguesia da Danaia – Pon-próximo de uma residência situada na freguesia da Danaia – Pon-
te da Barca e sobre a qual foi montada uma vigilância discreta. te da Barca e sobre a qual foi montada uma vigilância discreta. 
Cerca das 16h15 os suspeitos foram localizados junto da viatura Cerca das 16h15 os suspeitos foram localizados junto da viatura 
e quando se preparavam para iniciar a marcha, foram detidos, e quando se preparavam para iniciar a marcha, foram detidos, 
sendo que posteriormente foi efectuada uma busca domiciliária à sendo que posteriormente foi efectuada uma busca domiciliária à 
mencionada moradia.mencionada moradia.
 Da busca resultou a recuperação do seguinte material,  Da busca resultou a recuperação do seguinte material, 
que se presume ser proveniente de furtos:que se presume ser proveniente de furtos:
01 Espingarda de caça cal. 12; 01 Espingarda cal. 32; 01 Shot 01 Espingarda de caça cal. 12; 01 Espingarda cal. 32; 01 Shot 
gun cal. 12; 01 Espingarda cal . 22; 52 Cartuchos cal. 12; 198 gun cal. 12; 01 Espingarda cal . 22; 52 Cartuchos cal. 12; 198 
Cartuchos cal. 22; 01 Roçadora; 01 Motosserra; e 01 Jogo de Cartuchos cal. 22; 01 Roçadora; 01 Motosserra; e 01 Jogo de 
chaves.                      chaves.                      
 Bem como outro material utilizado nas actividades cri- Bem como outro material utilizado nas actividades cri-
minosas (02 navalhas, 01 pé-de-cabra, 01 berbequim, 01 revol-minosas (02 navalhas, 01 pé-de-cabra, 01 berbequim, 01 revol-
ver, 01 machado…)ver, 01 machado…)
 Foram assim detidos 06 (seis) indivíduos, (04 do sexo  Foram assim detidos 06 (seis) indivíduos, (04 do sexo 
masculino e 02 do sexo feminino), com idades compreendidas masculino e 02 do sexo feminino), com idades compreendidas 
entre os 20 e os 60 anos de idade e residentes nos concelhos de entre os 20 e os 60 anos de idade e residentes nos concelhos de 
Ponte da Barca e Vila Verde do distrito de Braga, indiciados por Ponte da Barca e Vila Verde do distrito de Braga, indiciados por 
ligações e prática de crimes de furto.ligações e prática de crimes de furto.
 Todos os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial  Todos os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial 
da Comarca de Viana do Castelo, sendo-lhes aplicadas medidas da Comarca de Viana do Castelo, sendo-lhes aplicadas medidas 
de coação.de coação.
 De salientar que no decurso das detenções, atendendo  De salientar que no decurso das detenções, atendendo 
à resistência oferecida pelos suspeitos, um militar da GNR fi cou à resistência oferecida pelos suspeitos, um militar da GNR fi cou 
ferido sem gravidade, tendo necessitado de tratamento no Centro ferido sem gravidade, tendo necessitado de tratamento no Centro 
Hospitalar do Alto Minho em Viana do Castelo.Hospitalar do Alto Minho em Viana do Castelo.
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CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

INFANTIS CINFANTIS C
8.ª JORNADA8.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
P. Barca-Ancorense (adiado)P. Barca-Ancorense (adiado)
Campos, 13 - Guilhadeses, 1Campos, 13 - Guilhadeses, 1

Perre, 11 - Barroselas, 0Perre, 11 - Barroselas, 0
Limianos, 16 - Areosense, 0Limianos, 16 - Areosense, 0

Artur Rego, 4 -Monção, 4Artur Rego, 4 -Monção, 4
Folgou: Moreira LimaFolgou: Moreira Lima

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Perre 22

 2.º - Limianos 19

 3.º - Monção 16

 4.º - Ponte da Barca 16

 5.º - Campos 16

 6.º - Ancorense 15

 7.º - Artur Rego 13

 8.º - Guilhadeses 6

 9.º - Areosense 3

10.º - Barroselas 3

11.º - Moreira Lima 0
ANUNCIE NO N/JORNALANUNCIE NO N/JORNAL

 1.º - Paçô 21

 2.º - CD Cerveira 21

 3.º - Vianense 21

 4.º - Barroselas 13

 5.º - Chafé 12

 6.º - Âncora 12

 7.º - Bertiandos 10

 8.º - Vitorino de Piães 9

 9.º - Fontourense 8

10.º - Limianos 4

11.º - Melgacense 0

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITALDISTRITAL
INFANTISINFANTIS
(Série B)(Série B)

8.ª JORNADA8.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Paçô, 1 - Fontourense, 0Paçô, 1 - Fontourense, 0
Vit. Piães, 1 - Vianense, 8Vit. Piães, 1 - Vianense, 8
Barroselas, 14 - Chafé, 1Barroselas, 14 - Chafé, 1

Limianos, 16-Melgacense, 0Limianos, 16-Melgacense, 0
Cerveira, 5 - Bertiandos, 2Cerveira, 5 - Bertiandos, 2

Folgou - ÂncoraFolgou - Âncora

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - CD Cerveira 30

  2.º - Ponte da Barca 30

  3.º - Neves FC 23

  4.º - Correlhã 20

  5.º - Castelense 19

  6.º - Monção 16

  7.º - Artur Rego 16

  8.º - Courense 15

  9.º - Lanheses 14

10.º - Moreira Lima 13

11.º - Ancorense 13

12.º - Távora 11

13.º - Campos 8

14.º - Chafé 5

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃOI DIVISÃO
 DE HONRA DE HONRA

 12.ª JORNADA 12.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Monção, 1 - Ancorense, 0Monção, 1 - Ancorense, 0
Cerveira, 2 - Artur Rego, 0Cerveira, 2 - Artur Rego, 0
Courense, 2 - Correlhã, 1Courense, 2 - Correlhã, 1

Távora, 1 - M. Lima, 1Távora, 1 - M. Lima, 1
Lanheses, 0 - P. Barca, 0Lanheses, 0 - P. Barca, 0
Castelense, 0 - Chafé, 1Castelense, 0 - Chafé, 1

Neves, 6 - Campos, 1Neves, 6 - Campos, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Vila Franca 28

 2.º - Vitorino de Piães 26

 3.º - Vila Fria 18

 4.º - Raianos 18

 5.º - Castanheira 17

 6.º - Paçô 16

 7.º - Perre 7

 8.º - Fachense 7

 9.º - Moreira 6

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITALDISTRITAL

DA 1.ª DIVISÃODA 1.ª DIVISÃO
(Série A)(Série A)

13.ª JORNADA13.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Raianos, 1 - Vila Fria, 0Raianos, 1 - Vila Fria, 0
Fachense, 0 - Castanheira, 4Fachense, 0 - Castanheira, 4

Vila Franca, 1 - Paçô, 0Vila Franca, 1 - Paçô, 0
Vit. Piães, 3 - Moreira, 0Vit. Piães, 3 - Moreira, 0

Folgou: PerreFolgou: Perre

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Bertiandos 20

 2.º - Vitorino Donas 20

 3.º - Darquense 19

 4.º - Águias de Souto 19

 5.º - Arcozelo 18

 6.º - Ancorense B 18

 7.º - Grecudega 17

 8.º - Molededense 9

 9.º - Proselense 1

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITALDISTRITAL

DA 1.ª DIVISÃODA 1.ª DIVISÃO
(Série B)(Série B)

13.ª JORNADA13.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Proselense, 0-Moledense, 0Proselense, 0-Moledense, 0
Vit. Donas, 2 - Grecudega, 1Vit. Donas, 2 - Grecudega, 1
Bertiandos, 1 - Ancorense, 0Bertiandos, 1 - Ancorense, 0
Arcozelo, 1 - Darquense, 2Arcozelo, 1 - Darquense, 2
Folgou: Águias de SoutoFolgou: Águias de Souto

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

BENJAMINSBENJAMINS

2000 A2000 A
8.ª JORNADA8.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Meadela, 0 - Cerveira, 4Meadela, 0 - Cerveira, 4
Lançatalento,1-Barroselas,2Lançatalento,1-Barroselas,2

Perre, 2 - L. Sousa, 5Perre, 2 - L. Sousa, 5
Vianense, 12 - Valenciano, 1Vianense, 12 - Valenciano, 1
Ancorense-A. Rego (adiado)Ancorense-A. Rego (adiado)

Folgou: DarquenseFolgou: Darquense

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Darquense1.º - Darquense 1919

 2.º - Lançatalento2.º - Lançatalento 1919

 3.º - Artur Rego3.º - Artur Rego 1818

 4.º - Barroselas4.º - Barroselas 1818

 5.º - Luciano de Sousa5.º - Luciano de Sousa 1616

 6.º - Ancorense6.º - Ancorense 1616

 7.º - Perre7.º - Perre 99

 8.º - Vianense8.º - Vianense 66

 9.º - Valenciano9.º - Valenciano 66

10.º - Cerveira10.º - Cerveira 33

11.º - Meadela11.º - Meadela 00

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DODISTRITAL DO

INATELINATEL
6.ª JORNADA6.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Cepões, 1 - Longos Vales, 1Cepões, 1 - Longos Vales, 1

Anais, 2 - Adecas, 0Anais, 2 - Adecas, 0
Cabaços, 0 - Calheiros, 0Cabaços, 0 - Calheiros, 0

Folgou - Estrela de MonçãoFolgou - Estrela de Monção

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Cepões 13

 2.º - Cabaços 13

 3.º - Longos Vales 9

 4.º - Calheiros 9

 5.º - Anais 6

 6.º - Estrela de Monção 5

 7.º - Adecas 2

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
INICIADOS (B)INICIADOS (B)

11.ª JORNADA11.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Cerveira, 11 - Courense, 0Cerveira, 11 - Courense, 0
Adecas, 6 - Venade, 1Adecas, 6 - Venade, 1

Vit. Piães, 0 - Monção, 4Vit. Piães, 0 - Monção, 4
Friestense, 0 - Torre, 3Friestense, 0 - Torre, 3
Chafé, 1 - P. Barca, 0Chafé, 1 - P. Barca, 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Cerveira 30

 2.º - Chafé 27

 3.º - Ponte da Barca 24

 4.º - Monção 18

 5.º - Torre 16

 6.º - Courense 15

 7.º - Vitorino de Piães 11

 8.º - Adecas 10

 9.º - Friestense 3

10.º - Venade 0

CAMPEONATO CAMPEONATO 
DE VETERANOS DE VETERANOS 
DO ALTO MINHODO ALTO MINHO

11.ª JORNADA11.ª JORNADA

Cerveira, 5Cerveira, 5
S. Paio Dantas, 0S. Paio Dantas, 0

O CD Cerveira rececebeu O CD Cerveira rececebeu 
e venceu a equipa de S. e venceu a equipa de S. 
Paio Dantas por 5-0, tendo Paio Dantas por 5-0, tendo 
os golos sido apontados os golos sido apontados 
por Fernando Varandas por Fernando Varandas 
(3), Jorge Varandas e Ví-(3), Jorge Varandas e Ví-
tor Pinto.tor Pinto.

CAMPEONATOCAMPEONATO
NACIONALNACIONAL
3.ª DIVISÃO3.ª DIVISÃO

(Série A)(Série A)

12.ª JORNADA12.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

St. Maria, 2 - Taipas, 2St. Maria, 2 - Taipas, 2
Vianense, 1 - Mirandela, 0Vianense, 1 - Mirandela, 0
Amares, 2 - Esposende, 2Amares, 2 - Esposende, 2

Vieira, 0 - Limianos, 1Vieira, 0 - Limianos, 1
Valenciano, 1 - Fão, 2Valenciano, 1 - Fão, 2

Melgacense, 1 - M. Fonte, 2Melgacense, 1 - M. Fonte, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Mirandela1.º - Mirandela 2323

 2.º - Fão2.º - Fão 2323

 3.º - Vianense3.º - Vianense 2020

 4.º - Limianos4.º - Limianos 1818

 5.º - Melgacense5.º - Melgacense 1818

 6.º - Maria da Fonte6.º - Maria da Fonte 1818

 7.º - Taipas7.º - Taipas 1818

 8.º - Santa Maria8.º - Santa Maria 1717

 9.º - Amares9.º - Amares 1515

10.º - Vieira10.º - Vieira 1414

11.º - Esposende11.º - Esposende 1313

12.º - Valenciano12.º - Valenciano 22

 Foi em meados de dezembro de 2010 que, na pista de  Foi em meados de dezembro de 2010 que, na pista de 
atletismo de Lovelhe, o cerveirense Tiago Castro fez a estreia atletismo de Lovelhe, o cerveirense Tiago Castro fez a estreia 
como atleta do Sporting Clube de Portugal.como atleta do Sporting Clube de Portugal.
 Houve lançamentos, tendo Tiago Castro conseguido  Houve lançamentos, tendo Tiago Castro conseguido 
atingir 7,22 kg. Outros participantes no torneio foram os atletas atingir 7,22 kg. Outros participantes no torneio foram os atletas 
da Associação Desportiva de Lovelhe, Celta de Vigo e Ciclones da Associação Desportiva de Lovelhe, Celta de Vigo e Ciclones 
Sanitol de Viana do Castelo.Sanitol de Viana do Castelo.

Tiago Castro, atleta sénior do Tiago Castro, atleta sénior do 
Sporting Clube de Portugal, fez Sporting Clube de Portugal, fez 
7,22 no lançamento do martelo 7,22 no lançamento do martelo 
em Lovelheem Lovelhe

IV Quadrangular de Judo em ValençaIV Quadrangular de Judo em Valença
- Juvalença, o melhor clube do campeonato- Juvalença, o melhor clube do campeonato

 Em 2010 foram realizados 4 Torneios de Judo donde  Em 2010 foram realizados 4 Torneios de Judo donde 
participaram 195 judocas dos vários clubes dos distritos de Viana participaram 195 judocas dos vários clubes dos distritos de Viana 
Castelo, Braga, Guimarães, Aveiro e Lisboa, do sexo masculino Castelo, Braga, Guimarães, Aveiro e Lisboa, do sexo masculino 
e feminino, dos 4 aos 13 anos.e feminino, dos 4 aos 13 anos.
 Os Torneios Quadrangulares realizaram-se, o primeiro  Os Torneios Quadrangulares realizaram-se, o primeiro 
a 10/04 em Darque, o segundo a 05/06 em Viana do Castelo, a 10/04 em Darque, o segundo a 05/06 em Viana do Castelo, 
o terceiro a 23/10 em Paredes de Coura e o quarto a 11/12 no o terceiro a 23/10 em Paredes de Coura e o quarto a 11/12 no 
Pavilhão Municipal de Valença.Pavilhão Municipal de Valença.
 Antes de começar o Torneio, houve uma demonstração  Antes de começar o Torneio, houve uma demonstração 
de Defesa Pessoal com arma e mão livre, com António Pinto e de Defesa Pessoal com arma e mão livre, com António Pinto e 
Paulo Pereira, de seguida Manuel José Costa e Tiago Pereira Paulo Pereira, de seguida Manuel José Costa e Tiago Pereira 
aplicaram 4 técnicas de Judo, a uma velocidade normal de exe-aplicaram 4 técnicas de Judo, a uma velocidade normal de exe-

cução e em câmara lenta e por fi m, um pouco de teatro de ani-cução e em câmara lenta e por fi m, um pouco de teatro de ani-
mação, entre uma menina e um bruto que se armava em esperto, mação, entre uma menina e um bruto que se armava em esperto, 
Maria Fátima Oliveira e Rui Ferreira.Maria Fátima Oliveira e Rui Ferreira.
 Decorreu o Torneio com um enorme entusiasmo, tendo  Decorreu o Torneio com um enorme entusiasmo, tendo 
o staff recebido elogios, relativamente a toda a dinâmica e orga-o staff recebido elogios, relativamente a toda a dinâmica e orga-
nização.nização.
 Neste último Quadrangular foram entregues os prémios  Neste último Quadrangular foram entregues os prémios 
dos resultados fi nais, tendo os judocas - Judo Clube Valença - dos resultados fi nais, tendo os judocas - Judo Clube Valença - 
conseguido manter o alto nível como nos últimos anos, colocan-conseguido manter o alto nível como nos últimos anos, colocan-
do 24 dos seus 53 judocas no pódio, tendo assim conseguido o do 24 dos seus 53 judocas no pódio, tendo assim conseguido o 
1º lugar por clubes com 446 pontos, Juba em 2º com 281 pontos 1º lugar por clubes com 446 pontos, Juba em 2º com 281 pontos 
e Alvarães em 3º com 160 pontos - total de 12 clubes.e Alvarães em 3º com 160 pontos - total de 12 clubes.

Apoio ao Campo de Futebol de Apoio ao Campo de Futebol de 
Távora Távora 
         Decorrem a bom ritmo os trabalhos da obra de “Pavi-         Decorrem a bom ritmo os trabalhos da obra de “Pavi-
mentação e Defi nição do Parque de Estacionamento de Apoio mentação e Defi nição do Parque de Estacionamento de Apoio 
ao Campo de Futebol de Távora (Santa Maria)”, uma empreita-ao Campo de Futebol de Távora (Santa Maria)”, uma empreita-
da consignada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, no da consignada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, no 
passado mês de Julho. passado mês de Julho. 
 Esta intervenção, no valor de 61.796,15 € (S/IVA), en- Esta intervenção, no valor de 61.796,15 € (S/IVA), en-
globa a feitura de 40 lugares de estacionamento, dos quais 3 globa a feitura de 40 lugares de estacionamento, dos quais 3 
fi carão para uso exclusivo de utilizadores com mobilidade redu-fi carão para uso exclusivo de utilizadores com mobilidade redu-
zida; faixa de rodagem e estacionamento em betão betuminoso; zida; faixa de rodagem e estacionamento em betão betuminoso; 
sinalização; passeios em betonilha esquartelada; lancis em be-sinalização; passeios em betonilha esquartelada; lancis em be-
tão; iluminação pública, nomeadamente, 3 postes com braço du-tão; iluminação pública, nomeadamente, 3 postes com braço du-
plo e ainda espaços verdes preenchidos com plátanos e tílias.  plo e ainda espaços verdes preenchidos com plátanos e tílias.  
 Com conclusão apontada para breve, a obra irá bene- Com conclusão apontada para breve, a obra irá bene-
fi ciar, em muito, as instalações do Campo de Futebol de Távora fi ciar, em muito, as instalações do Campo de Futebol de Távora 
que, no passado tinham o terreno de servidão ao campo em terra que, no passado tinham o terreno de servidão ao campo em terra 
batida e sem as condições adequadas ao estacionamento dos batida e sem as condições adequadas ao estacionamento dos 
veículos ligeiros e autocarros das equipas.veículos ligeiros e autocarros das equipas.


