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SAI NOS DIAS 5 E 20
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CONTAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA,
RELATIVAS A 2011, APROVADAS SEM VOTOS CONTRA
NA PÁGINA 9

NA PÁGINA 7

Fim de semana
gastronómico
com a aderência
de treze
restaurantes do
concelho, de 27 a
29 de abril

REPRESENTAÇÃO DO TESTAMENTO E QUEIMA DE
JUDAS, AO RITMO DO FADO, NO CASTELO DE CERVEIRA
NA PÁGINA 4

JUVENTUDE DE CERVEIRA
LEVA REMO AO CASTELINHO

NA PÁGINA 7

PASSADOS 34 ANOS O
REGRESSO, A CERVEIRA, DA
“NOITE DO SANTO”

I Encontro LusoGalaico de
Autocaravanas
vai acontecer,
em Vila Nova de
Cerveira de 27 a
29 de abril
NA PÁGINA 4

- Em crónica da quinzena

Município
de Cerveira
galardoado pela
Associação de
Atletismo de
Viana do Castelo
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FARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço
todos os dias do ano, sempre!
Rua Queirós Ribeiro, 23-25
Telf.: 251 795 291 / Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA

FRANCLIM & FERNANDES, LDA.
VENDA DE PNEUS / PROMOÇÕES
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES
Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM
Vila Nova de Cerveira / Telefone: 251 795 562

CASADOMEL

CHURRASQUEIRA
DO CRUZEIRO

CREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS

FORNECEMOS DIARIAMENTE, PARA LEVAR PARA CASA,
CASA O
MELHOR CHURRASCO, MAS SÓ POR ENCOMENDA

FRANGO - COSTELA - CRIOLO - POLVO
BACALHAU - ESPETADAS
SEMPRE ACOMPANHADO DE BATATA E ARROZ

LUGAR DO CRUZEIRO / 4920-081 LOVELHE
VILA NOVA DE CERVEIRA / TELF.: 251 794 028

LA VETUSTA MORLA
M.ª Yolanda Martinez Pereira
LIVRARIA e PAPELARIA / JORNAIS e REVISTAS

VILA NOVA DE CERVEIRA
- Largo do Terreiro - 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

ALIMENTACION - ESTACO
MANUEL ALVAREZ

FAZEMOS FOTOCÓPIAS

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

Avenida Ordónez, n.º 2
3675 GOIAN
Telf.: 986 621 406

Vilar de Matos - Forcadela
(No entroncamento para Tomiño)
Telf.: (0034) 986 62 20 41

De Franclim & Fernandes, Lda.
VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS
Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)
4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA
Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688

FLOR
E ARTE
Florista

Maria da Graça B. A. Gomes
Mercado Municipal
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948

O REI DO POLVO

Especialistas em grelhados e caça / Carnes exóticas
Costeletas de Crocodilo, Lombo de Javali
Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado,
Avestruz, Zebra, Gazela e Kanguru

TRADUÇÕES
FRANCÊS / INGLÊS / ESPANHOL
Contactar: Teresa Vitorino
Licenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM
Telef.: 251 795 864 / Faz: 251 794 835
Telemóvel: 969 086 389

“CERVEIRA NOVA”
PREÇO DE ASSINATURA
Nacional: € 18,00
Internacional: € 30,00
Digital: € 12,50

Alexandre de Sousa Jesus
Executa Todo o trabalho de
Construção Civil
Rua de Arroios, 113, 1.º
1150-053 LISBOA
E-mail:alexjesus@netcabo.pt
Telf./Fax: 309 873 840 / Telm.: 966 110 088

STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
FINANCIAMENTOS ATÉ 96 MESES
É 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

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

NÃO ACEITAMOS RESERVAS
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Apresentação do livro Terra Europae
A ESG/Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de Cerveira orgulha-se de apresentar a publicação Terra Europae:
earthen architecture in the European Union, no âmbito da sua
atividade de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT).
Elaborado na sequência do Projeto de Investigação Europeu TERRA (IN)CÓGNITA II
“Architecture de terre en Europe”, o livro sintetiza o estado da arte da construção em terra no território europeu.
Descrevendo a génese, o desenvolvimento, as obras representativas e os agentes relacionados com a arquitetura
tradicional, em cada um dos vinte e sete estados membros
da União Europeia, permitindo assim uma perspetiva geral
desde o património até à produção contemporânea, numa
análise conjunta e integrada dos respetivos países.
O Projeto, enquadrado num programa de financiamento
Europeu, Cultura 2000-Bando
2009, contou com cinco parceiros europeus, representando Espanha (Univesidad

Politécnica de Valencia), Itália (Università degli studi di
Firenze), Portugal (ESG/
Escola superior Gallaecia) e França (Ecole d’Avignon e
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse). A ESG
foi responsável pela realização de missões científicas à Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica,
Luxemburgo e Portugal, nas quais realizou o levantamento do estado da arte e identificou especialistas. A ESG assumiu também particular relevância e contributo na coordenação geral do Projeto.
Esta iniciativa foi ainda complementada com um exposição itinerante, um simpósio internacional, a criação de uma
rede Europeia de profissionais de arquitetura e construção
de terra e um website (criado e gerido pela ESG) no qual se
encontra disponível informação de acordo com as premissas
tecnológicas mais atuais
(http://culture-terra-incognita.org). O Projeto contou ainda
com a elaboração de um mapa do património em terra euro-

peu que se encontra incluído na publicação.
Este tipo de resultados tem contribuído significativamente
para o reconhecimento científico da ESG, como atesta o incremento de solicitações nas distintas linhas de investigação,
para parcerias institucionais, quer nacionais quer internacionais.
ESG/Escola Superior Gallaecia

O povo é sereno?
O nosso país encontra-se, nos dias
de hoje, a viver uma das suas mais delicadas fases no período pós 25 de abril.
Volvidos tantos anos da revolução
dos cravos e eis que afinal as ilusões
de melhoria das condições de vida, do
crescimento e fortalecimento da classe
média, enfim, da equidade nas oportunidades de sucesso baseadas no mérito pessoal, começam paulatinamente
a cair por terra. As famílias veem-se a
braços com dívidas, grande parte delas
oriundas do crédito fácil que durante
anos nos foi incutido por instituições de
lucros milionários. A chamada classe
média vai definhando à medida que assiste impotente aos seus rendimentos a
diminuírem, os impostos a subirem e o
número de novos pobres a aumentar.
O desemprego aumenta de forma gritante, os jovens não veem futuro neste
país e já se viram telejornais a abrir com
notícias de crianças a passar fome.
O que terá contribuído para este
descalabro, que resultou em perda de
soberania e uma política orientada pelo
controle do défice orçamental e com
diretrizes emanadas por uma troika estrangeira que nos empresta dinheiro?
Infelizmente muita coisa.
Os políticos não são culpados de
tudo, já que o país funciona como um

todo no qual a sociedade civil desempenha um papel muito importante, mas
são culpados da maior fatia das responsabilidades.
A classe política legisla mas fá-lo de
forma atabalhoada, confusa e volumosa. A classe política governa mas deixa
o país à deriva, não lhe conseguindo
imprimir um rumo definido, tomando decisões ao sabor de interesses eleitorais,
deixando o interesse nacional para segundo plano. A classe política advoga
os grandes valores mas proliferam os
casos de favorecimento a terceiros, o
enriquecimento sem causa conhecida,
a promiscuidade de cargos públicos e
privados em grandes grupos, em suma,
a falta de ética e sentido do dever em
prol do bem comum que, infelizmente,
grassa numa grande percentagem de
políticos.
Hoje, mais do que nunca, quer ao
político que desempenha cargos públicos quer ao político que aspira vir a
desempenhá-los, exige-se que sejam
o exemplo do bom cidadão, que imprimam às suas funções o esforço pelo
serviço público e que mereçam a confiança que lhes é conferida por quem
neles vota.
Hoje, mais do que nunca, quando
a crise asfixia a população honesta do

país, exige-se ao político que não fuja
aos impostos, não declarando a totalidade dos rendimentos que realmente
aufere ao longo de cada ano. Exige-se
que não favoreçam terceiros, com quem
mantêm interesses diretos ou indiretos,
através de concessões, adjudicações e
outros expedientes, defraudando o erário público e a confiança dos eleitores
que os elegeram.
Urge à população aumentar os
graus de exigência para com o desempenho político, sabendo de que forma
está a ser gasto o dinheiro dos nossos
impostos. Não se deve deixar a vigilância apenas ao próprio Estado, que é feita principalmente pela Inspeção-Geral
de Finanças e pelo Tribunal de Contas,
mas devemos, todos nós, estar alerta,
para construir um país mais justo para
os nossos filhos.
Quer-se homens e mulheres de coragem. Que não encolham os ombros
perante o que os outros fazem. Sem
medo.
O povo até pode ser sereno, mas
não gosta que o façam passar por estúpido.
Manuel José Romeu
Galamba Ramalho
(VNCerveira)

Medidas políticas de redução de custos
são cada vez mais urgentes
O tecido económico de Viana do
Castelo pode estar a atingir um ponto
de rutura sem precedentes e a situação
tenderá a agravar-se se não foram tomadas medidas políticas que reduzam
os custos operacionais como o pagamento de portagens nas ex-scuts e as
várias taxas excessivas (publicidade,
direitos de autor, e outras) que influenciam negativamente o cash-flow das
empresas.
Esta é uma das ilações a retirar da
4ª vaga do Barómetro de Confiança
Económica de Viana do Castelo promovido pela AEVC e referente ao último
trimestre de 2011 e que confirmou a
tendência de quebra do volume de negócios das empresas vianenses ligadas
essencialmente ao setor do comércio e
serviços.
De acordo com este instrumento de
auscultação do tecido económico, «o
ano de 2011 foi um dos mais críticos
para o tecido económico de Viana do
Castelo desde o início da crise económica que tem vindo a afetar o país e,
depois de os três meses de verão (ha-

bitualmente aqueles em que os setores
ligados ao comércio, ao turismo e aos
serviços recuperam os investimentos
feitos ao longo do ano) se terem registado quebras da ordem dos 30 por percentuais, no último trimestre do ano a
média das perdas no volume de negócios registou mesmo um ligeiro aumento para os 35% quando comparado com
igual período de 2010».
Um fator a ter em linha de conta é
o de que Viana do Castelo está a sofrer de problema acrescido ao cenário
conjuntural que vive o país: o estigma das portagens tem vindo a retirar
visitantes à cidade e essa fuga não é
compensada pelo poder de compra dos
residentes o que, para o Presidente da
Associação Empresarial de Viana do
Castelo (AEVC), «significa que o tecido
socioeconómico precisa urgentemente
de medidas efetivas que permitam às
empresas reduzir os custos».
Luís Ceia considera aliás que o cenário registado em Viana do Castelo
pode aliás ser ampliado a todo o Alto
Minho uma vez que desde o início do

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

ano já se registaram 31 insolvências,
atirando o distrito para o 7º lugar do
ranking nacional com um crescimento
superior a 55 pontos percentuais, face
a igual período de 2010.

Empresários defendem
reforço da Linha do Minho
Como habitualmente, o Barómetro
promovido pela AEVC foi aproveitado
desta vez para inquirir os empresários
acerca da Linha do Minho depois da
decisão governamental de encerrar o
dossier do TGV. E na resposta à questão “O que pensa sobre o que deve ser
feito em relação à Linha do Minho?” o
painel de participantes foi concludente:
As ligações Porto-Viana-Vigo devem
ser incrementadas não só mediante a
melhoria da linha com a transferência
das verbas previstas para o TGV como
também pela implementação de uma
política de preços mais atrativos no
transporte ferroviário.

Ad

AEVC

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

Aforrar
A conjuntura económica em que estamos hoje submersos, com toda a sorte de dolorosas situações que atormentam muitas famílias portuguesas, é filha, como sabemos, do
descalabro financeiro que afetou a até aqui inatingível banca
internacional. Foram esses todo-poderosos donos do mundo, com a sua insaciável sede de riqueza, que criaram esta
situação. Mas quem, dramaticamente, sofre as suas penosas
consequências são os comuns cidadãos, afinal aqueles que
geram riqueza.
Porém, não são esses abjetos senhores os únicos responsáveis pela fatalidade que nos atingiu: também a incompetência governativa dos últimos dez anos, no domínio económico, contribuiu para cavar a sarjeta em que nos atolámos.
E, valha a verdade reconhecer, muitos de nós não estão,
igualmente isentos de culpa. Com efeito, na altura em que o
cinto estava mais folgado, tantos foram os que embarcaram
nas lodosas facilidades do crédito barato e, alegremente, viveram acima das suas possibilidades.
Quando o cós se apertou, a crua realidade desvendou a
sua trágica figura e conduziu os incautos e a Nação à triste
condição de pedintes. Quando em Portugal se vivia na idade
das vacas gordas não se discorria em despender com moderação, não se ajuizava que o passo não pode ser maior do
que a perna, não se pensava em poupar, em aforrar com vista ao futuro. Lamentável imprevidência! E hoje pedinchamos
a quem nos pode valer — mas a juros exorbitantes e sujeitos
à tutela estrangeira!
Há uma velha história judia que sintetiza o sucesso económico daquele povo e que pode ilustrar este apontamento.
Uma mãe judia vendo que o filho já estava na idade de
trabalhar recomendou-lhe que se aconselhasse com um primo rico sobre o seu futuro.
O jovem, seguindo o conselho da mãe, combinou um encontro com o familiar. Tinha caído a noite quando se encontraram.
- Poderia o primo contar-me o segredo do seu êxito? Perguntou o rapaz.
- Sem dúvida - anuiu o homem -, não tenho segredo nenhum, o meu projeto de vida baseia-se apenas no trabalho e
no equilíbrio da existência. Mas irei confiar-te a experiência
que adquiri. E, dado que não te vejo tomar notas, apaguemos a luz, não achas? Não vale a pena gastar eletricidade se
não for necessário! Ao ouvir estas palavras o jovem visitante
sorriu e disse:
- Já não é necessário contar-me a sua história. O senhor
acaba de me dar a resposta.
O rapaz compreendera que, para se ter sucesso na vida
tem que se ser poupado, ser consciente e regrado.
E a sentença aplica-se a todas as formas de riqueza, quer
seja material, quer seja espiritual.
Não devemos desperdiçar a nossa vida inutilmente.
José Fernando Outeiro
(Mem Martins (Sintra), março de 2012)

Agência Adriano
(FUNDADA EM 1862)
Adriano Gonçalves da Cunha
Armador
FUNERAIS E TRANSLADAÇÕES
Arão / 4930 VALENÇA
Telf.: 251 822 476 - 251 823 546
Telm.: 969 703 739 - 965 803 222
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Atletas da Associação
Desportiva de Lovelhe
distinguidos

Juventude de Cerveira
leva Remo ao Castelinho
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira (ADCJC) continua a levar a cabo o seu projeto de promoção da prática do Remo. Desta feita, o local escolhido foi
o Parque do Castelinho, situado junto ao Rio Minho em Vila
Nova de Cerveira, local de eleição de muitos cerveirenses e
turistas para usufruto dos momentos de lazer em família.
Na tarde do passado dia 7 de abril o Parque do Castelinho
contou, como é habitual aos fins de semana, com a presença de dezenas de famílias que aí optaram por passar o seu
tempo livre. A ADCJC colocou à disposição 6 simuladores de
Remo e contou ainda com a presença de 14 dos seus atletas
do escalão de Iniciados para animar mais esta ação de divulgação da modalidade. Ao longo de 2 horas foram mais de
80 as pessoas de todas as idades que tiveram um primeiro
contacto com o Remo ao experimentarem os simuladores.
Paralelamente, este evento serviu para o arranque da divulgação da 7ª edição da Regata Internacional da Ponte da
Amizade, a realizar já no próximo dia 22 de abril, em Vila
Nova de Cerveira, conforme notícia publicada na 12.ª página
deste número.

No passado dia 30 de março, realizou-se, na biblioteca
municipal de Vila Nova de Cerveira, a assembleia geral da
Associação Distrital de Atletismo de Viana do Castelo seguida da cerimónia de entrega de prémios referentes às épocas
de 2009/2010 e 2010/2011, a qual contou com a presença do
presidente da Federação Portuguesa de Atletismo.
De entre os atletas agraciados constaram os atletas, José
Maria Gonçalves, Inês Fernandes, Maria Conceição Fernandes, Rafael Venade e ainda Maria João Rodrigues, distinguida como “ATLETA DO ANO – ÉPOCA 2010/2011, no escalão de iniciados.
De referir ainda que, em reunião realizada em 12 de
março, a Direção da Associação de Atletismo de Viana do
Castelo, decidiu atribuir um voto de louvor público, pelos excelentes resultados obtidos durante a época 2010/2011, nos
campeonatos Nacionais, aos seguintes atletas da ADRCL:
Andreia Venade, Bruno Gomes, Daniela Paço, Maria João
Rodrigues e Rafael Venade.
Também no passado dia 16 de março, realizou-se em
Manchester (Inglaterra) o “ 7TH INAS-FID WORLD INDOOR
CHAMPIONSHIPS”, Campeonato do Mundo de Indoor, (atletas com deficiência intelectual) em pista coberta, onde esteve
presente a atleta da ADRCLovelhe, INÊS FERNANDES, a
qual se sagrou campeã do mundo de lançamento de peso
com a marca de 12,03 metros.
Esta atleta irá representar Portugal, nos próximos Jogos
Olímpicos, em Londres.

Liga Internacional de
Clubes Luso Galega

Associação de Cicloturismo
de Cerveira na 1.ª Maratona
de Sintra

No dia 7 de abril realizou-se, na cidade de Barcelos, a 2.ª
jornada da Liga Internacional de Clubes Luso Galega, torneio organizado pelos Clubes do Juvalença, do Judo Clube
de Barcelos e Clube de Judo do Porto, com os apoios das
Associações de Judo de Viana do Castelo e do Porto.
Neste torneio estão a participar 15 equipas masculinas e
7 femininas, com 4 judocas por equipa.
Juvalença participou com uma equipa masculina e 2 judocas femininas, que participaram na equipa do Jucaminha.
A equipa masculina ganhou a mais 2 equipas em 5, mantendo-se, assim, a meio da tabela, liderada ainda pelas equipas galegas, mas agora com o Sporting Clube de Portugal
em 4º lugar.
A nível de classificação individual, Manuel Costa continua
no top dos judocas masculinos, 5º lugar, e Tiago Fernandes
em 13º.
O Jucaminha está em 5º lugar com 2 judocas valencianas, Maria Fátima Oliveira que ganhou 3 combates estando
em 9º lugar da classificação individual e Daniela Pedreiras,
com apenas 14 anos, ganhou um combate, tendo em conta
que este torneio é para seniores, estando assim em 21º lugar
do Ranking das atletas femininas.
A 3.ª jornada e o Play Off realizam-se no Porto no dia 12
de maio.

4.º Encontro de Motorizadas
em Reboreda marcado para
29 de abril

Decorreu no passado dia 1 de abril em pleno Parque
Natural da Serra de Sintra a 1.ª Maratona de BTT de Sintra. A Pedalarte esteve presente com dois atletas na maior
distância deste evento que contava com mais de 75 km e
2300 m de acumulado. Prova esta que contou com inscrições
esgotadas e levou a serra mil participantes entre eles, dois
atletas da Pedalarte que alcançaram os 45º e 46º posto na
classificação geral. André Vasconcelos e Christophe Ribeiro,
da Associação de Cicloturismo de Cerveira, percorreram a
distância máxima em pouco mais de 4:30 m. À chegada mostravam-se bastante agradados com o resultado conseguido.

CERVEIRA NOVA
O SEU JORNAL

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira foi galardoada com o prémio “Instituição do Ano 2010” pela Associação
de Atletismo de Viana do Castelo, em reconhecimento pelo
contributo da autarquia no desenvolvimento e promoção do
atletismo a nível local, distrital e nacional. A cerimónia decorreu em Cerveira, tendo, na ocasião, sido atribuídas outras
distinções, nomeadamente a clubes e atletas.
CERVEIRA NOVA - Edição n.º 931, de 20 de abril de 2012

CARTÓRIO NOTARIAL
DE VILA NOVA DE CERVEIRA
MARIA GABRIELA CORREIA
PEREIRA BAPTISTA
NOTÁRIA

EXTRACTO

Jovens cerveirenses
em galas desportivas
Pelo 2º ano consecutivo o atleta Diogo Cunha do CDCerveira (Infantis) foi eleito pelo Luís Figo e Scolari, um dos 7
melhores do mundo em 2011.
Estará presente na II Gala do Dream Football Awards
2012, este ano no Brasil, entre os dias 26 e 30 de maio para
receber o prémio e conviver com Luís figo e Scolari e certamente com outros atletas ainda não divulgado (no ano passado em Madrid estiveram Hierro e Julian Guerrero de Espanha
e Figo e Dimas de Portugal).
De salientar que este ano outro atleta do CDCerveira (infantis) Miguel Vasconcelos, também estará presente nesta
gala pois conseguiu ser um dos 2 escolhidos pelo público
(apenas havia 2 vagas).
Um início de ano excelente e bem movimentado para o
Diogo, com 6 semanas de treino no FCPorto (Olival Infantis
A sub13) e a eleição no DReamFootball são exemplos disso.

Município de Cerveira
galardoado pela Associação de
Atletismo de Viana do Castelo

Um dos acontecimentos
que nos últimos anos tem despertado interesse na freguesia
de Reboreda volta a ter realização.
Trata-se do 4.º Encontro
de Motorizadas que, em 29 de
abril, irá acontecer em Gontije.
Haverá um passeio de
motociclos pelo concelho de
Vila Nova de Cerveira, sendo
a concentração a partir das 10
horas. Durante a tarde, após
o almoço, estão anunciados
jogos tradicionais e a atuação
dos Cavaquinhos de Lovelhe,
bem como a participação de
tocadores de concertina. O lanche está marcado para o parque do Museu Moinhos da Gávea.
O número de participantes estará limitado a duzentos e
a concentração terá ponto marcado no Largo de S. Roque,
em Gontige.

Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de
o de abril de dois mil e doze, lavrada de fls 42 a fls. 43 verso, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Oitenta
e Nove-E, deste Cartório, Manuel Ribeiro Neves
Neves,, N.I.F. 158
681 509, titular do B.I. no 7396320, emitido em 18.01.2005,
pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casado com Maria Manuela
da Silva Pinto Neves, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Vila Nova de Cerveira,
residente na Rua do Alambique, n.º 5, freguesia de Vila Meã,
concelho de Vila Nova de Cerveira, declara, que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
Prédio rústico
rústico,, composto por terreno de cultura e mato,
com a área de oitocentos e setenta e dois metros quadrados,
sito no lugar de Ferrã, freguesia de Vila Meã
Meã,, concelho de Vila
Nova de Cerveira, a confrontar do norte com rego foreiro, do
sul com João Alberto Neves, do nascente com Agostinho das
Dores Pereira e do poente com Henrique Rodrigues e João
Alberto Neves, OMISSO na Conservatória do Registo Predial
de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva matriz sob o
artigo 1481
1481,, com o valor patrimonial tributário de 56,07€.
Que o actual artigo 1481 teve origem nos artigos 631, 632
e 633 da actual matriz rústica por anexação e que desconhece
os artigos da anterior matriz rústica, o que declara sob sua inteira responsabilidade.
Que os prédios que estavam identificados na matriz sob
os artigos 631 e 633 foram por ele adquiridos no ano de mil
novecentos e noventa, ainda no estado de solteiro, por compra
feita a Luís António Rodrigues Sobreiro e mulher, Maria Gomes
Pontedeira, residentes na Rua do Poço, da referida freguesia
de Vila Meã.
Que o prédio que estava identificado na matriz sob o artigo
632 foi por ele adquirido também no ano de mil novecentos e
noventa, ainda no estado de solteiro por compra feita a Adolfo
José de Barros e mulher, Rosa Ana de Oliveira, residentes no
lugar do Meio, da indicada freguesia de Vila Meã.
Que, no entanto, nunca chegou a formalizar tais compras
e desde esse ano que está na posse dos indicados bens que
correspondem actualmente ao artigo 1481, pelo que há mais
de vinte anos que o possui, sem interrupção, nem ocultação de
quem quer que seja.
Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem violência de quem quer que seja, gozando de todas as utilidades
por ele proporcionadas, cortando o mato e lenha e procedendo
à sua limpeza, cultivando-o, regando-o, colhendo os respectivos frutos e rendimentos, pagando os impostos que sobre o
citado prédio incidem agindo assim, quer quanto aos encargos,
quer quanto à fruição por forma correspondente ao exercício
do direito de propriedade, ao praticar os diversos actos de uso,
fruição, posse e defesa da propriedade, na convicção de que
não lesa, nem nunca lesou quaisquer direitos de outrem.
Que, assim, tem a sua posse sobre o indicado prédio vindo
a ser contínua, pública e pacífica, factos que integram a figura
jurídica de usucapião, que invoca.
Que, nestes termos, adquiriu o mencionado prédio por
usucapião,, não tendo, dado o modo de aquisição, título que
usucapião
lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.
ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA
PARTE TRANSCRITA.
Cartório Notarial, onze de abril de dois mil e doze.
A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
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Sável protagoniza fim-de-semana gastronómico
recuperando uma tradição ancestral com sabor a rio

D

ebulho de sável, sável frito e de escabeche são as variedades que poderão ser degustadas nos restaurantes aderentes, no âmbito do fimde-semana gastronómico que terá lugar em Cerveira,
de 27 a 29 deste mês, numa organização da Câmara
Municipal e do Turismo do Porto e Norte de Portugal.
Para sobremesa será servido o típico leite-creme e o
biscoito de Milho acompanhará o café, mas também há
animação especial preparada para os três dias.
A gastronomia tradicional cerveirense é secular
e tem sabor a rio. Revisitar os sabores ancestrais do rio
Minho é a proposta de mais este evento, que recupera
as formas mais antigas de preparar o saboroso sável,
espécie intimamente ligada ao forte relacionamento
com o rio Minho e a toda uma história ligada à atividade piscatória.
O sável assume-se como o peixe que simboliza
o rio Minho, não só pelo seu aspeto, mas pelo fator
económico que representava para a população. Com
a entrada da Primavera, noutros tempos, chegavam a
pescar-se aos milhares por dia.
A criatividade familiar apurou o paladar. Foi a
mulher do pescador que, com arte e engenho, criou
o debulho de sável, como forma de aproveitar as peças do peixe menos requisitadas (a cabeça. o rabo, as
postas mais pequenas e as ovas), para confecionar um
divinal arroz de sável, aromatizado com uma mescla
28 Março de 2012

REUNIÃO DO EXECUTIVO
Órgão Executivo
Período antes da ordem do dia
Ordem do dia
• Aprovação da ata da reunião de 14 de março de
2012
• Proposta - quadra pascal/tolerância de ponto
• Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos,
ao Plano de Atividades Municipais e ao Orçamento da Despesa
• Proposta para atribuição de comparticipação financeira pontual à Associação Comédias do Minho – Queima do Judas
Património municipal
• Minhocervo – Mediação Imobiliária, Lda (Administração de condomínios) – proposta de compra
dos espaços cave do bloco B, entrada 2, do Bairro Altos das Veigas
Rendas e concessões
• Concessão de uso privativo de um espaço destinado à instalação de um estabelecimento de bebidas no ferry-boat – concurso público
• Regime de rendas apoiadas – atualização anual
2012
Regulamentos municipais
• Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação – versão final
Empreitadas, fornecimentos, prestações
de serviços e locações financeiras
• Minuta do contrato da empreitada “Ecovia Caminho do Rio – 1ª fase”
Centros sociais e paroquiais, comissões
de festas e fábrica de Igreja
• Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira – pedido de colaboração para evento de angariação de fundos
Expediente e assuntos diversos
• Resumo diário da Tesouraria
• Aprovação da ata em minuta
• Período de intervenção aberto ao público

de especiarias e ervas aromáticas, que lhe conferem o
estatuto de genuíno e inconfundível.
Os restaurantes aderentes ao evento são o Abrigo da Andorinhas (Rua Queiroz Ribeiro -Tel. 251 795
335); Adega Real (Terreiro - Tel. 251 795 366); Braseirão do Minho (Vila Meã - Tel. 251 700 240); Casa
Lau (Loivo - Tel. 251 795 162); Cantinho dos Amigos
(Terreiro - Tel. 251 795 725): Central (Terreiro - Tel.
251 794 898); Costa Verde (Campos - Tel. 251 795
430); Glutão (Loivo - Tel. 251 795 654); Luso-Galaico
(Terreiro - Tel. 251 795 225); Momento’s (Rua 25 de
Abril – Tel. 251 797 102); O Lavrador (Campos - Tel.
251 796 604) e Sol Nascente (Sapardos - Tel. 251 941
233).
O programa de animação prevê, para sexta-feira, dia 27, um espetáculo de Folclore do Alto Minho,
pelas 21h30, no Auditório Municipal (ou Fórum Cultural, caso as condições atmosféricas não permitam a
realização no exterior).
No sábado, dia 28, estará patente a exposição
“As Maias”, a partir das 10h00, no Centro Histórico.
Será também inaugurado o espaço de acolhimento
de auto-caravanistas, pelas 10h00, junto ao Centro de
Transportes. À noite terá lugar, pelas 21h30, um espetáculo com a K&Batuna - Tuna Académica Mista, marcado para o Auditório Municipal (com a alternativa do
Auditório do Fórum Cultural).
Domingo, dia 29, haverá uma arruada com os
grupos de bombos do concelho de Vila Nova de Cerveira, a partir das 14h30, no Centro Histórico.

I Encontro Luso-Galaico de Autocaravanas
vai juntar mais de 60 veículos de turismo itinerante
Nos próximos dias 26, 27 e 28 de Abril, Cerveira vai
receber I Encontro Luso-Galaico de Autocaravanas, numa
coorganização da Câmara Municipal, do Clube Português de
Autocaravanas e do Camping Caravaning Clube de Galicia –
Vigo. A promoção do turismo e a divulgação do concelho são
os principais objetivos da iniciativa, que vai juntar mais de
seis dezenas de veículos.
A realização do evento coincide com o fim-de-semana
gastronómico, que também terá lugar em Cerveira, de 27 a
29 deste mês. A promoção da gastronomia local, particularmente do sável, é também uma das finalidades deste encontro e os mais de 130 participantes que são esperados e que
viajarão nas autocaravanas, não deixarão com toda a certeza
de provar esta iguaria e de assistir às manifestações cultuais
de cariz popular que fazem parte do programa de animação
do acontecimento gastronómico.
A promoção da atividade autocaravanista, como forma de turismo itinerante, está também entre os propósitos
deste encontro. O autocaravanismo é uma modalidade que
se tem vindo a desenvolver em Portugal, nos últimos anos e
consiste, essencialmente, na promoção e divulgação da atividade autocaravanista como forma de turismo itinerante, na
divulgação das tradições e costumes locais de uma dada região ou localidade e na procura de soluções para a melhoria
das condições de acolhimento.
Atento a esta tendência no âmbito do turismo, o mu-

nicípio de Cerveira vai inaugurar, no próximo dia 28 de Abril,
sábado, pelas 10h00, a Estação de Serviço para Autocaravanas, localizada no Centro Coordenador de Transportes.
Este equipamento permitirá a todos os autocaravanistas, que anualmente visitam o concelho e a região, abastecer
as autocaravanas de água potável e proceder ainda ao despejo dos detritos que se acumulam nas viagens.

7ª Regata Internacional
“Ponte da Amizade” é já
no sábado
A 7ª Regata Internacional “Ponte da Amizade” vai realizar-se no próximo sábado, dia 22 de abril, numa organização
da Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira,
com o apoio do município cerveirense. As provas têm lugar,
como habitualmente, na zona ribeirinha de Vila Nova de Cerveira.
Durante a manhã, a partir das 10h00, terão lugar as provas eliminatórias. À tarde, pelas 15h00, decorrerão as finais.
Em disputa vai estar mais uma vez o troféu “Ponte da Amizade”.
Recorde-se que na 6ª edição participaram 13 clubes portugueses e sete espanhóis, num total de cerca de 500 atletas,
dos escalões infantil, iniciado e juvenil, envolvendo ainda, 30
técnicos e 22 dirigentes.
A Regata Internacional “Ponte da Amizade” faz parte do
Calendário Nacional da Federação Portuguesa de Remo e inclui várias provas, dos escalões infantis, iniciados e juvenis.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Apresentação, em Cerveira,
de uma nova linha de óculos

Sugestões e outros registos

OPINIÃO

Novos Mestres em Arquitetura
e Urbanismo pela ESG/ Escola
Superior Gallaecia

NEM TUDO LEMBRA
Tendo-se verificado insuficiente visibilidade em algumas passadeiras existentes
em diversas zonas da vila, e
para tranquilidade das pessoas que as utilizam, seria
de enaltecer que as mesmas
fossem avivadas, uma vez
que se aproxima a época de
maior movimento do ano e,
portanto, de mais perigosidade para quem transita na via
pública.

SERIA ÚTIL UMA
INDICAÇÃO

Na foto, da esquerda para a direita: “MISS REPUBLICA PORTUGUESA
BEAUTY QUEEN 2011, MISS ANA CUNHA” e Elisabete Rodrigues

Foi na manhã do dia 7 de abril que, no Terreiro cerveirense, teve lugar a apresentação de uma nova linha de óculos
da marca MIU MIU NOIR.
Foi a empresa OPTIMINHO que organizou um desfile em
que quatro jovens do sexo feminino, com a sua beleza e elegância, deram realce a um estilo de óculos que entrou no
mercado.
O desfile, frente à loja OPTIMINHO, despertou o interesse de espanhóis e portugueses, tanto mais que ocorreu no
dia da feira semanal.
E exatamente frente de um estabelecimento da mesma
firma, na vila de Caminha, foi apresentada, também por jovens e no dia 7 de abril, à tarde, a mesma linha de óculos.

37.ª Confraternização dos
“Cerveirenses Amigos de Tui”
Mais um ano em que os “Cerveirenses Amigos de Tui”
confraternizaram na cidade galega.
Foi no dia 16 de abril, por ocasião dos festejos em louvor
de S. Telmo, que 15 cerveirenses estiveram reunidos, à mesma mesa, para dar continuidade a um evento anual que já se
realiza há 37 anos.
O número de participantes já foi maior em anos passados, mas como a crise a todos vai tocando tem motivado a
redução de participantes.
Mas, mesmo assim, a chama vai-se mantendo acesa e
os “Cerveirenses Amigos de Tui”, os que vão resistindo, tudo
vão fazendo para que se mantenha a tradição.
E também vão recordando aqueles amigos que, infelizmente, já partiram e que nestas confraternizações nunca deixam de ser recordados.

Poesia de Mário Cesariny de
Vasconcelos na Porta Treze,
em Cerveira, em 28 de abril
Na Porta Treze, em Cerveira, na Rua Queirós Ribeiro, vai
haver, no dia 28 de abril, um ato cultural.
Trata-se de celebrar a poesia de Mário Cesariny, com início marcado para as 16 horas.
A oradora, que recordará a vida e a obra do poeta, será
Maria Vichicchio, da Universidade de Coimbra.
Após a sua intervenção haverá uma tertúlia onde os temas culturais estarão em destaque.
A organização é da Porta Treze - Associação Poética de
Todas as Artes, com o apoio da Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira.
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No passado dia 16 de março, quatro estudantes finalistas
do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo da ESG/
Escola Superior Gallaecia obtiveram o grau de Mestre, após
defesa pública das dissertações realizadas. A arguência das
dissertações foi efetuada pela Prof.ª Doutora Maria Candela
Suárez, da U.B.I., a qual arguiu de modo rigoroso e construtivo as investigações desenvolvidas.
Os quatro novos Mestres em Arquitetura e Urbanismo da
ESG são:
•
José Pedro Gonçalves Carvalho
Título da Dissertação: Micro Módulos Habitacionais Temporários de Baixo Custo
Classificação: Bom.
•
Miguel José Pastor Fontão
Título da Dissertação: El Impacto de la Ley del Suelo de 1956
en la Transformación Morfológica de Núcleos Urbanos de a
Coruña
Classificação: Bom.
•
Sérgio Miguel L. Costa de Carvalho
Título da Dissertação: Alterações Morfológicas Introduzidas
na Arquitectura Popular entre 1960-2000, no Concelho de
Vila Nova de Cerveira
Classificação: Muito Bom.
•
Ricardo Aguilar Bueno
Título da Dissertação: La Transformación de la Forma Arquitectónica Asociada a la Evolución de las Tecnologías de
Proyecto en Galícia, a lo largo de los S. XIX, XX, XXI Classificação: Bom.
Felicitamos os quatro arquitetos pelos bons resultados obtidos na conclusão do seu Mestrado. As dissertações encontrar-se-ão disponíveis para consulta na Biblioteca Delmira
Calado, da Escola Superior Gallaecia.
CONCLUSÃO DE MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA E URBANISMO
Novos Mestres em Arquitetura e Urbanismo
ESG/Escola Superior Gallaecia

O Centro Cultura de
Campos e a Páscoa
A festa da Páscoa no Centro de Cultura dividiu-se em
dois grandes momentos, começando com um memorável
CONCERTO, sendo intérpretes 6 Escolas de Grupos de Cordas (a saber, as Escolas de Campos, Lanhelas, Melgaço, Venade, Verdoejo e V. N. Cerveira), superiormente orientadas
pelo maestro Filipe Cunha, que deliciaram o largo auditório
com interpretações diversas, desde música clássica à tradicional música popular portuguesa!
No intervalo houve ainda um momento para “dizer” poesia, de autores consagrados, pelo Clube de Leitura do Centro
de Cultura e um outro apontamento musical por um Grupo
Jovem de Campos, que sobressaiu pela espontaneidade,
pela leveza e pela afinação, bem acompanhados pela voz da
sua “vocalista”!
No domingo o Compasso Pascal encerrou no Centro de
Cultura, com uma oração coletiva e o “Beijar da Cruz” a que
se associaram os sócios e muitos camposenses que quiseram, desse modo, partilhar momento de tão alto significado
para o Centro de Cultura e para toda a comunidade paroquial
desta freguesia!
Campos, 07/04/2012
R. M.
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No parque de estacionamento recentemente construído na Avenida de Tominho,
próximo da rotunda do quartel dos Bombeiros, que muito valorizou aquela movimentada avenida, uma vez que ainda é
pouco conhecido, seria desejável a colocação de uma placa
de sinalização nesse local para conhecimento de todos.

Prestação de contas 2011
revela equilíbrio na gestão
corrente e boa execução
do Plano de Investimentos
apoiado pelos fundos
comunitários
Sem votos contra, o executivo cerveirense aprovou em
11 de abril os documentos de prestação de contas relativos a
2011. A prestação de contas 2011 revela equilíbrio na gestão
corrente e boa execução do plano de investimentos apoiado
pelos fundos comunitários.
Apesar da conjuntura extremamente adversa, o município de Vila Nova de Cerveira, face aos números francamente
positivos que apresenta no final do ano transato, conseguiu
adaptar-se de forma notável à realidade atual.
Para além dos ajustamentos efetuados ao nível de algumas das suas principais fontes de rendimento, o município
conseguiu, também pelo lado da despesa e o respetivo controlo, assegurar um resultado líquido da atividade desenvolvida no ano, de montante superior a 750 mil euros, melhor
ainda do que o alcançado em 2010.
Ao mesmo tempo, continuou a ser desenvolvido o plano
de investimentos previsto para o mandato que o atual executivo irá terminar em 2013, sendo que em termos globais e no
que se refere às despesas de capital (investimento e transferências de capital), estas se assumem como a componente
mais importante da aplicação dada aos recursos disponíveis,
com mais de 6 milhões de euros gastos durante o ano de
2011.
Por último referência para a melhoria dos indicadores referentes ao endividamento autárquico, nomeadamente, com
a descida em quase 1 milhão de euros do endividamento líquido e com o reforço claro das margens de endividamento,
no que respeita ao cumprimento da Lei das Finanças Locais.

Houve Feira de Velharias na
Páscoa, mas menos concorrida
do que as anteriores
Mesmo no domingo de Páscoa, 8 de abril, teve lugar a
edição mensal da Feira de Artes e Velharias de Vila Nova de
Cerveira.
Como era evidente, devido a certos condicionalismos do
dia, o certame não atingiu a movimentação do costume, mas,
mesmo assim, ainda trouxe um número considerável de vendedores. Os compradores é que foram em menor número,
mas espera-se que na próxima edição tudo volte a ser como
é habitual.
Mesmo assim um enaltecimento para a realização da feira no domingo de Páscoa, uma vez que, assim procedendo,
não se quebra o ciclo que vai de março a outubro.
E como nos diz um pensamento popular: «Quem está
para as verdes também deve estar para as maduras».
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Crónica da quinzena

FUNERAIS

O regresso, passados 34 anos, da
“Noite do Santo”
No passado número deste jornal demos notícia de que
após 34 anos de paragem a denominada “Noite do Santo”
regressou. Mas para situarmos toda a memória desta costumeira vamos transcrever o que em 1978 publicamos nos
jornais “O Primeiro de Janeiro” e “Cerveira Nova” e, quase na
mesma altura, no livro “Nacos do Alto Minho”.
«Existe em Cerveira uma tradição que está bem arreigada no espírito dos pescadores locais.
Essa tradição, conhecida por “Noite do Santo”, consiste
na captura de lampreias durante uma “maré”, que são depois
oferecidas a São Sebastião, como ajuda, para a realização
das festividades em sua honra.
Apesar dessa costumeira se revestir de aspetos confraternizadores entre os pescadores da raia, nota-se sempre um
certo ar competitivo, dado que nenhum dos barcos participantes quer ficar em “porra”.
Assim, depois dos barcos saírem para as “reças”, tudo
fica atento ao estalar de foguetes e à zona onde isso acontece, pois o foguetório é sinal comprovativo de que já há pesca
a bordo.
O tempo vai decorrendo, os “curiosos” vão começando a
aparecer no cais do Rio Minho para presenciarem o momento mais emocionante da “Noite do Santo” que é precisamente
a chegada dos pescadores.
Se a captura de lampreias foi boa para os pescadores
mais afortunados, eles “atracam” com a alegria estampada
no rosto e de tal forma evidente que mesmo quando dizem
que a “maré” foi fraca ninguém os acredita. O mesmo não
acontece com os pescadores mais desafortunados que com
ares tristes vão colocar os barcos nos “postes”.
Mas no final tudo se desvanece. Vive-se entre todos o

Durante três dias o
I Encontro Luso-Galaico de
Autocaravanas no Centro
Coordenador de Transportes
O “I Encontro Luso-Galaico de Autocaravanas de Vila
Nova de Cerveira” vai decorrer nos dias 27, 28 e 29 de abril,
estando a concentração marcada para o Centro Coordenador de Transportes.
Do programa sobressai a visita ao monte do Cervo, ao
Convento de S. Paio, à praia da Lenta e ao Aquamuseu. Está
prevista, ainda, animação musical com folclore do Alto Minho
e um jantar.
Integrado numa promoção turística de Vila Nova de Cerveira, o acontecimento é organizado pela Câmara Municipal,
pelo Clube Português de Autocaravanismo e Camping Caravaning Club de Galícia-Vigo.
Espera-se que este “I Encontro Luso-Galaico de Autocaravanas” atinja os objetivos que os seus promotores pretendem e que o número de participantes seja o mais próximo do
desejado pela organização.

XV Aniversário do grupo de
Bombos de S. Tiago de Sopo
comemorado no dia 27 de maio
O grupo de Bombos de
S. Tiago de Sopo vai comemorar a passagem do seu
15.º aniversário.
Para o efeito irá ter
lugar, na freguesia, uma
concentração de agrupamentos do género aliado
a outras manifestações recreativas.
Nos quinze anos de
existência o grupo de Bombos de S. Tiago de Sopo
tem participado em diversos eventos, não só no
concelho de Vila Nova de
Cerveira, como ainda noutras terras do nosso país.
A data marcada para
a celebração do acontecimento é no dia 27 de maio e o início está anunciado a partir
das 14 horas.
Recorde-se que 27 de maio será precisamente num domingo.

Pague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05

EM CERVEIRA
Para o Cemitério Municipal de Vila
Nova de Cerveira foi a sepultar MANUEL
CÂNDIDO RIBEIRO,
RIBEIRO, que residia na rua
Costa Pereira, na sede do concelho. O
falecido contava 93 anos de idade e era
casado com Silvina Rodrigues Andrade.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum, Lda.

Natural de S. Pedro da Torre, MARIA
PINTO BARBOSA
BARBOSA,, de 87 anos de idade,
foi a sepultar no Cemitério Municipal de
Vila Nova de Cerveira, Era viúva e residia
no Bairro da Calçada.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM REBOREDA

são convívio que é paradigma daqueles que irmanados nos
mesmos sentimentos foram para o Rio Minho dar um pouco
de si, na doce esperança de receber em troca a ajuda de São
Sebastião».
Isto, portanto, o que aconteceu há 34 anos.
Depois houve a paragem e agora, graças à participação
de nove pescadores e mais dois colaboradores, a “Noite do
Santo” teve, passadas mais de três décadas, o seu regresso.
Que este tão bonito gesto dos devotos de S. Sebastião
cujos nomes e fotografia publicamos na passada edição de
“Cerveira Nova” se junte aos daqueles (ver fotografia): Marinho, Américo, Faria e Aníbal e outros que no Rio Minho tiveram noites árduas para atingir o ideal de manterem viva a
tradicional “Noite do Santo”.
José Lopes Gonçalves

“Saúde na Comunidade”,
em Sopo, direcionada para o
diagnóstico precoce do cancro
O município de Cerveira, em colaboração com as juntas
de Freguesia de Gondarém, Loivo e Sopo, promoveu no dia
14, mais uma iniciativa no âmbito da “Saúde na Comunidade”. A promoção de estilos de vida saudável e designadamente a prevenção e diagnóstico precoce do cancro foram
os objetivos da sessão.
A atividade contou com o apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Centro de Saúde, Centro Paroquial de Gondarém e Banco Local de Voluntariado e teve lugar na sede da
Junta de Freguesia de Sopo.
A sessão foi composta por uma palestra relacionada com
o cancro do aparelho digestivo, uma vez que é este o tipo de
cancro com maior incidência na região.

Conferência sobre o coração
promovida pela Unisénior,
em 28 de abril, em Cerveira
Está marcada para o dia 28 de abril a conferência intitulada “Coração” uma máquina a preservar, organizada pela
Unisénior.
O evento terá início às 15,30 horas e irá decorrer na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Será conferencista Luís Vouga, médico-cirurgião cardiotorácico, do Hospital Santos Silva, de Vila Nova de Gaia.
A conferência conta com o apoio da Câmara Munical.

Finalmente foi retirado o lixo
que se encontrava perto da
capela do Senhor da Agonia,
em Sopo
Uma anomalia, noticiada por diversas vezes no jornal
“Cerveira Nova”, foi finalmente solucionada.
Trata-se da retirada do lixo que em tempos haviam depositado nas proximidades da capela do Senhor da Agonia, na
freguesia de Sopo, e que por largo tempo ali esteve a dar um
aspeto desagradável.
A Junta de Freguesia local também se movimentou para
que os responsáveis pela descarga do lixo procedessem à
retirada de todo aquele entulho.
Localizada no lugar de France, a capela do Senhor da
Agonia, segundo inscrição na portaria de cantaria, teria sido
construída em 1827, tendo no interior um altar com a imagem
do patrono. No exterior existe um cruzeiro da autoria de Justino José Esteves, um antigo canteiro da freguesia e que no
mesmo cruzeiro esculpiu duas imagens: do Senhor da Agonia e de Jesus Crucificado.

www.cerveiranova.pt

Aos 97 anos foi a enterrar, no Cemitério Paroquial de Reboreda, ANTÓNIO
MALHEIRO,, que era utente do Lar de
MALHEIRO
Santo Amaro. Antigo elemento da extinta
Guarda Fiscal, o extinto era viúvo há vários anos.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum, Lda.

EM SOPO
ERMELINDA DE JESUS ALVES DA
CUNHA, de 90 anos de idade, foi a sepulCUNHA,
tar no Cemitério Paroquial de Sopo. Era
viúva e residia no lugar da Espinhosa.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum, Lda.

EM CAMPOS
Residente na Rua de Lamosas, na freguesia de Nogueira, foi a sepultar, no Cemitério Paroquial de Campos, ANTÓNIO
SILVA DA FONSECA
FONSECA.. Contava 70 anos
de idade e era casado com Vitália Roleira Barbosa da Fonseca, sendo natural de
Santo Estevão-Sabugal.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum, Lda.

Também foi enterrado, no mesmo cemitério de Campos, JOÃO DAVID BARROS PERUCHO
PERUCHO,, de 70 anos, que residia
na Rua da Carvalha e era casado com
Maria Celeste Martins Lima Perucho.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM GONDARÉM
No Cemitério Paroquial de Gondarém foi
sepultado JOÃO DE DEUS DE CARVALHO,, de 87 anos de idade. Era viúvo e
LHO
residia na Rua das Castanheiras.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

IDALINA DO CÉU GUERREIRO
IDALINA
GUERREIRO,, de 87
anos de idade, solteira, residente na Rua
da Aldeia, foi a sepultar no Cemitério Paroquial de Gondarém
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Números de polícia, em
Mentrestido, oferecidos pela
Junta de Freguesia
Pela Junta de Freguesia de Mentrestido foram oferecidos,
para colocar nas habitações locais, números de porta ou números de polícia, uma lacuna que já se fazia sentir há tempo.
Tal como já tem acontecido noutras freguesias do concelho de Vila Nova de Cerveira com a atualização da toponímia
e dos números de polícia também Mentrestido concretizou
esse anseio.

Fim de semana gastronómico
de Vila Nova de Cerveira de 27
a 29 de abril
A realização do fim de semana gastronómico de Vila
Nova de Cerveira ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de abril, onde
além do relacionado com a culinária, haverá também atividades recreativas.
Na gastronomia o realce vai para o tradicional prato do
“arroz de debulho”, confecionado com sável e também este
peixe frito ou de escabeche. Na doçaria os “biscoitos de milho” estarão presentes como presentes tem estado em anos
anteriores, dado tratar-se de uma especialidade cerveirense.
Na parte recreativa irão exibir-se os ranchos do concelho e igualmente os grupos de bombos locais. Estando ainda
anunciada a atração da Tuna Académica Mista da Escola Superior de Educação de Coimbra.
Serão, portanto, três dias em que treze restaurantes locais darão relevo à gastronomia do concelho cerveirense.
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A maior mesa de
Páscoa do país

Festa do Alvarinho
e do Fumeiro

- Vila Praia de Âncora

A Câmara Municipal de Melgaço organiza, de 27 a 29 de
abril, a ‘Festa do Alvarinho e do Fumeiro’. Esta 18.ª edição
volta a constituir uma forte aposta no sentido da promoção
das potencialidades do concelho, da valorização dos produtos locais, da preservação dos usos e costumes tradicionais
e da dinamização e desenvolvimento local.
Pretende-se que o certame constitua um momento alto
na estratégia traçada pela Autarquia para a promoção dos
produtos de qualidade e atividades com eles relacionadas,
tais como os vinhos, o fumeiro, o artesanato, o turismo, a
gastronomia e outros, bem como uma oportunidade única
para a criação e consolidação de laços entre os agentes do
comércio, os consumidores e a produção.

Numa organização do Movimento de Empresários do
Concelho de Caminha, com o apoio da Câmara Municipal,
realizou-se em Vila Praia de Âncora, no passado dia 7 de
abril a maior mesa de Páscoa do país, evento que atraiu a
esta vila do Alto Minho centenas de forasteiros. A iniciativa
dos empresários caminhenses, que é para continuar, não
só promoveu a região, como mostrou aos visitantes toda a
gama de produtos que nesta quadra festiva são consumidos,
bem como o artesanato minhoto, feito por mãos habilidosas,
que encantaram quem, pela primeira vez, visitou Vila Praia
de Âncora.
Ao longo do dia 7, atuaram o Grupo de Bombos de Vila
Praia de Âncora, o Etnográfico de Vila Praia de Âncora, o
Grupo de Música de Câmara Fernandes Fão e o Grupo de
Danças e Cantares do Orfeão de Vila Praia de Âncora.
Saliente-se que um dos principais mentores desta iniciativa foi Amândio Rodrigues, proprietário de um conhecido
restaurante da vila de Caminha muito frequentado, tanto por
portugueses como por espanhóis.

Museu dos Terceiros
promove viagem a Burgos

O Museu dos Terceiros de Ponte de Lima, no âmbito do
ciclo de viagens anuais, agendou para os dias 27 a 29 de
abril, uma visita a Burgos – Espanha.
O programa da viagem começa na imponente cidade de
Burgos, com visita ao grande museu da Evolução Humana
e à Catedral do século XIII. Bilbao é o segundo destino para
visitar o maior museu de Arte Contemporânea da península:
Guggenheim.
A viagem continua pela vila medieval de Santillana del
Mar e por Altamira, a maior gruta da península ibérica com
pinturas rupestres, algumas das quais com cerca de 18 000
anos. Os Picos da Europa encerram este périplo, terminando
a visita em Covadonga, local sagrado onde está o túmulo de
Pelágio das Astúrias, o grande responsável pela reconquista
cristã contra os mouros.

Joaquim Magalhães
Advogado
Praça da República - Edifício dos Correios, 3.º
4950-514 MONÇÃO
Telf.: 251 640 120 / Fax: 251 640 121
Telm.: 966 045 921

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE
(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

Quatro antigas escolas
primárias, em Monção,
convertem-se em espaços
de apoio à população idosa

Deixaram de estar ao serviço da educação mas não perderam a sua função social. Escolas de Merufe, Riba de Mouro, Tangil e Troviscoso “viram-se” para a camada populacional mais envelhecida.
Quatro antigas escolas primárias localizadas em diferentes freguesias do concelho de Monção vão desempenhar
uma nova função, apoiando a população mais idosa. Os respetivos contratos de comodato entre a autarquia e as juntas
de freguesia já foram assinados.
Na freguesia de Merufe, a escola do Mosteiro transformou-se na casa do Centro Paroquial e Social de S. Pedro
de Merufe, disponibilizando, aos seniores daquela freguesia
e freguesias vizinhas, serviços variados como centro de dia,
apoio domiciliário e lar.
Para a escola de Santa Marinha, em Tangil, está pensado
um espaço de apoio à população idosa no âmbito de cuidados primários de saúde, isto é, medição da tensão arterial e
testes de colesterol e glicose. Para o efeito, será estabelecida uma parceria de intervenção entre a junta e a Associação
Social e Cultural S. Cosme e Damião.
Em Riba de Mouro, a escola do Cruzeiro, vai reconverterse num centro de dia, prevendo-se a sua funcionalidade a
curto prazo, com a colaboração da referida associação social sedeada em Podame. Futuramente, a junta equaciona
a possibilidade de criar um lar de idosos no primeiro andar
da escola.
Mais perto da sede do concelho, na freguesia de Troviscoso, também vai ser criado um espaço de convívio e lazer
para a população idosa. Será na escola da Gandarela e terá
como finalidade criar condições na freguesia para que a camada populacional mais idosa possa recordar outros tempos
e confraternizar nos tempos atuais.
Estas escolas foram alvo de requalificação pela autarquia monçanense na primeira metade da última década,
encontrando-se, após algumas obras de adaptação espacial
e melhoramento de pavimento, caixilharias e quadro elétrico,
em condições para receber os idosos, dando seguimento às
novas competências.
Esta estratégia de garantir uma função social às escolas
desativadas tem sido seguida pelo atual executivo municipal
que, aos poucos, vai conseguindo reativar as antigas estruturas letivas, colocando-as ao serviço das comunidades locais.
Algumas estão ocupadas por associações locais. Outras
servem, por exemplo, como Biblioteca Municipal (Monção)
Delegação da Cruz Vermelha (Ceivães), Museu Regional
(Longos Vales), Casa da Música (Tangil), Centro de Dia (Valadares) e habitação social (Lara)

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

CIAB de Viana efetuou 338
atendimentos em 2011
O Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (CIAB) de Viana do Castelo, a funcionar desde março
de 2011, recebeu 338 atendimentos, dos quais resultaram
130 processos. Estes números integram o Relatório de Atividades e Contas de 2011 do CIAB, cuja Assembleia Geral
decorreu em Viana do Castelo.
A sessão, que se realiza rotativamente em cada um dos
concelhos aderentes do CIAB, registou assim a adesão de
Viana do Castelo a este serviço gratuito que funciona nas
instalações da ‘Villa Rosa’ há um ano, altura em que os consumidores de Viana do Castelo passara a ter acesso gratuito
a informação e à resolução dos seus conflitos de consumo,
nomeadamente os que surgem na sequência da aquisição
de um bem (telemóvel, carro, casa, peça de roupa, por ex)
ou da prestação de um serviço (agua, gás, eletricidade, comunicações, lavandaria), efetuada por um consumidor final
(cidadão) para uma empresa.
Este serviço garante não só o acesso à informação, como
também à mediação de conflitos e até, em último caso, o
recurso ao Tribunal Arbitral de Consumo, também este sem
quaisquer encargos para o munícipe. A garantia da defesa
dos direitos de todos os consumidores do Município é prestada ao abrigo de um protocolo assinado entre o Município
de Viana do Castelo e o CIAB para que assim todos os vianenses possam efetivar os seus direitos enquanto e como
consumidores.

Viana do Castelo acolheu
Assembleia Intermunicipal
das Cidades Saudáveis

Viana do Castelo acolheu a última Assembleia Intermunicipal da Rede das Cidades Saudáveis, onde foi aprovado
o Relatório e o Plano de Atividades e Orçamento para 2012.
Na reunião, foi efetuado um balanço muito positivo
de todas as ações previstas pela Rede, que integra mais de
três dezenas de municípios portugueses. Recorde-se que o
projeto Viana do Castelo Cidade Saudável resulta da adesão da cidade de Viana do Castelo, em 1997, ao movimento
das Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde
(OMS) que, no início do século XXI, propõe um investimento no desenvolvimento da saúde, colocando a ênfase nas
parcerias comunitárias, na equidade, nos condicionantes da
saúde, no desenvolvimento sustentável e na gestão democrática e participativa.
Viana do Castelo foi, em 1997, a cidade promotora
da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis que se constituiu
com 10 cidades e, neste momento, conta já com 30 cidades
aderentes ao Projeto, que tem como missão operacionalizar
as ações de promoção da saúde constantes do Plano de Desenvolvimento em Saúde, elaborado com base no Perfil de
Saúde da população do Concelho, tendo em conta as prioridades de intervenção.
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O testamento de Judas apresentado pelas
Comédias do Minho, no castelo de Cerveira,
ao ritmo de fado
Tal como tem acontecido nos últimos anos,
o grupo de teatro Comédias do Minho apresentou, no sábado de aleluia, o testamento de
Judas.
Uma costumeira enraizada no Alto Minho e
que em Vila Nova de Cerveira foi representada, este ano, no interior do castelo.
Integrado no espetáculo que englobou,
além da queima de Judas, outros fraguementos teatrais, a ação contou com a presença de
bastante público, não obstante a hora tardia
em que decorreu.
Apresentado de forma diferente do tradicional, o testamento de Judas chamou a atenção
pelo ineditismo, dado que a sua divulgação foi
efetuada ao ritmo da música de fado corrido,
uma vez que os versos tinham a musicalidade
poética desse estilo musical.
E eis a herança:

TESTAMENTO DE JUDAS - 2012
Nestes tempos conturbados
Corridos ao sabor do vento
Há quem espere os bocados
Dum bem pobre testamento
Feito sem entusiasmos
Porque a fartura se foi
E ao som dos desenganos
Tanta desgraça até dói
Nas reformas de trocados
Nos ordenados funestos
Nos subsídios levados
Que atingem os mais modestos
Porque aqueles que mais tem
Estão rindo da contenda
Não precisam de ninguém
E não lhes baixa a fazenda
É por isso que ao deixar
Tenho que estar muito atento
Para que ninguém vá levar
Aquilo que é meu sustento
Porque o testamento do Judas,
Mesmo a sair dum traidor,
Não poderá dar ajudas
Ao falso trabalhador
Portugal já tem que baste
Impostos e desemprego
E todo o valor que afaste
Fará crescer o degredo

Quero deixar ao País,
Para melhor solução,
Um governo com cariz
Para prosperar a Nação
Governo que tenha jeito
E com boas diretrizes
Que oriente a preceito
E apoio os infelizes
Para esta região
Vou deixar algo de novo
Um vira sem ilusão
Que anime mais o Povo
Aos Estaleiros Navais
Com Viana a reclamar
Deixo força e capitais
Para poder trabalhar
A Cerveira deixo eleições
Do PS e da Rádio
Mais calmas, sem repelões
E com ódio retirado
Ao Lar da Misericórdia,
Como ajuda ou folar,
Deixo amor e concórdia
Para melhor funcionar
Para o Centro de Saúde
Deixo petições concretas
Que prossigam por virtude,
Essas consultas abertas

Aos rapazes de Cerveira
Com força para namorar
Deixo uma tia solteira
Com dinheiro para gastar
E às moças cá da terra
Algo de novo quero dar
Uns jovens com energia
Que a todas façam pular
Ao Cerveira Futebol
Que continue a dar valor
À Juventude local
Pois tem classe e fulgor
Para a Bienal de Arte,
Com fama e com mistério
Deixo para o ano em destaque
Que não abram cemitério
Aos esforçados Bombeiros
De Cerveira, terra nobre,
Como são sempre primeiros
Deixo mangueira que sobre
À Câmara Municipal
E a quem pense nas sucessões
Deixo velho Manual
Que a outros deu instruções
Poema de:
José Lopes Gonçalves
(Abril de 2012)
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Não vos maravilheis disto; porque vem a hora cm que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão
para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação (S. João 5:28-29).
5:28-29).

COMENTÁRIO
(2012-04-B)
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

INTRODUÇÃO
Podemos ler assim, no livro do profeta Daniel: E, muitos
dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a
vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. (Daniel 12:2) Aqui está a diferença entre ambos, aqueles que
não prestam atenção à chamada de Deus, para se converterem a Cristo (não propriamente a uma religião) e por conseguinte lavarem os seus pecados pela fé no sangue de Jesus,
que Ele verteu naquela cruz no Calvário, e por conseguinte é
muito triste em dizer, que todos os incrédulos serão condenados e separados para sempre, diante de Deus.
Esta importantíssima declaração é para todo aquele que
entende, compreende e sim, crê na Palavra de Deus, trás
nos uma seguridade e fortaleza útil às nossas vidas, para
cada dia, enfrentar as suas lutas nesta vida. Lutas no trabalho com nossos companheiros, lutas nas famílias e lutas
connosco mesmo na nossa própria maneira de viver. Muitas
vezes o inimigo ataca contra as nossas vidas, para desistirmos da carreira que nos está proposta e não poucos desistem deixando de seguir a Cristo o Salvador do mundo.

COMENTÁRIO
A ressurreição é o centro do Cristianismo, se abandonarmos a nossa crença nela, desprezamos todo o ensino
de Cristo. A razão por que Paulo foi apedrejado, açoitado e

QUEM VAI RESSUSCITAR?
encarcerado tantas vezes, foi porque pregou a verdade da
ressurreição, sem a crença na ressurreição não há salvação
para ninguém (1.ª Coríntios I5:19). As religiões com seus
dogmas e com toda a cultura humana de nada servem para
a salvação. Esta não se obtém por meio do génio intelectual
da Humanidade, nem através da procura do prazer, nos tenebrosos caminhos da natureza humana, tão pecaminosa,
necessitam do novo nascimento e do poder da ressurreição.
Deus levantou a Jesus dentre os mortos, como prova de que
aceitará a obra de expiação realizada na cruz. A ressurreição
de Cristo significa. Alem disso, que o Homem não pudera
alcançar a imortalidade por meio da sua vida material e com
sua cultura e personalidade.
Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, no Seu
trono elevado por cima de todos os poderes desta vida, desde o túmulo aberto nessa gloriosa manhã da ressurreição,
faz soar a trombeta que anuncia a vitória, o pecado foi derrotado, o medo da morte foi abolido, para sempre, do coração
de todos aqueles que n’Ele confiam e se identificam com a
Sua vitória.
Já entregaste a Cristo o teu coração? Já entraste pela fé
na Sua ressurreição? A trombeta soa ainda no dia de hoje, a
vitoria está ganha pelo Senhor na cruz e na ressurreição, é te
oferecida de graça se estás disposto a crer nela e a aceita-la.
Nós os cristãos evangélicos não deturpamos a ressurreição,
nem tão pouco lhe retiramos os méritos, afirmamos sim, que
ela é o fator mais extraordinário e transformador da Historia

humana.
O Senhor vive para sempre. Pertencemos á família de
Deus, cumprindo a Sua vontade, baseando nEle a nossa
vida, estamos em comunhão com a própria VIDA, já não haverá nada que possa desanimar-nos ou produzir temor. Se
no fim disto tudo irá sair tudo bem, que nos podem importar
os pequenos incidentes do caminho? A vida eterna é nossa,
agora mesmo, por meio da nossa fé pessoal em Jesus Cristo
nosso Salvador.
Quando Maria, Maria Madalena e Salomé foram ao sepulcro de José de Arimateia, o propósito era embalsamar o corpo morto de JESUS. Pensavam que a vida de nosso Senhor
havia terminado, elas tinham visto como o retiraram da cruz
e o colocaram dentro do sepulcro, mas quando lá chegaram,
de manhã muito cedo, verificaram que a pedra havia sido removida da porta do sepulcro, pelo anjo do Senhor que estava
ali. Viram os lençóis cuidadosamente dobrados, e quando o
anjo, lhes perguntou a quem procuravam, elas responderam
que era a Jesus de Nazaré. Então o anjo anunciou-lhes a
grande mensagem, a maior noticia que a humanidade jamais
ouviu: Não está aqui, mas sim ressuscitou!
Hoje, neste mesmo momento Cristo vive, o seu ministério
é o de interceder em nosso favor, à dextra de Deus o Pai, e
de preparar a nossa morada na Eternidade. Se os teus pecados foram perdoados e lavados no sangue de Cristo, pela fé,
eu posso garantir-te que essa sepultura não poderá manter
preso para sempre. Um dia haverá em que a alma, o espírito
e o corpo de todos os crentes se tornarão a unir, na presença
de Cristo.
O cristão verdadeiro não teme a morte, que mensagem maravilhosa e extraordinária que possuímos, para uma
humanidade triste, cansada e desiludida! Que mensagem
para esta nossa geração cheia de receios, e para um mundo em guerra. A mensagem é que Cristo ressuscitou e que
nós também podemos possuir a mesma vida eterna se, nos
aproximarmos d’Ele e o reconhecermos e aceitarmos como o
nosso Senhor e Salvador pessoal.
Tu mesmo podes receber em teu coração essa vitória e
essa nova vida que Cristo dá. Podes possuir paz na tua alma
e na tua consciência, se te resolveres a recebe-lo hoje mesmo.

VILA NOVA DE CERVEIRA

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

MANUEL CÂNDIDO
RIBEIRO

ANTÓNIO SILVA
DA FONSECA

(Faleceu em 11 de abril de 2012)

(Faleceu em 9 de abril de 2012)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como era seu desejo,
vem, por este único meio,
agradecer as inúmeras
provas de afeto recebidas
aquando do velório e funeral do seu ente querido, bem
como a quem, por qualquer
outro modo, lhe tenha manifestado o seu pesar.
Também agradece a todas
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º
Dia em sufrágio da alma do saudoso extinto.

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como era seu desejo,
vem, por este único meio,
agradecer as inúmeras
provas de afeto recebidas
aquando do velório e funeral do seu ente querido, bem
como a quem, por qualquer
outro modo, lhe tenha manifestado o seu pesar.
Também agradece a todas
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º
Dia em sufrágio da alma do saudoso extinto.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

SOPO - Vila Nova de Cerveira

REBOREDA - Vila Nova de Cerveira

VILA NOVA DE CERVEIRA

ERMELINDA DE JESUS
ALVES DA CUNHA

ANTÓNIO MALHEIRO

EDUARDO DAMIÃO
BOUÇA

(Faleceu em 1 de abril de 2012)

AGRADECIMENTO

(Faleceu em 29 de março de 2012)

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente como era seu
desejo, vem, por este único
meio, agradecer as inúmeras provas de afeto recebidas aquando do velório e
funeral do seu ente querido, bem como a quem, por
qualquer outro modo, lhe
tenha manifestado o seu
pesar.
Também agradece a todas as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º Dia em sufrágio da
alma do saudoso extinto.

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como era seu desejo,
vem, por este único meio,
agradecer as inúmeras
provas de afeto recebidas
aquando do velório e funeral do seu ente querido, bem
como a quem, por qualquer
outro modo, lhe tenha manifestado o seu pesar.
Também agradece a todas
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º
Dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.
Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

(Faleceu em 5 de abril de 2012)

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

IMPORTANTE
Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimentos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823
463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o
nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório,
pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.
Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em:
http://www.igrejaemanuel.org
Pode ainda escrever para:
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14 Connecticut Ave.
BAY SHORE, NY 11706-3007
USA

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como era seu desejo,
vem, por este único meio,
agradecer as inúmeras
provas de afeto recebidas
aquando do velório e funeral do seu ente querido, bem
como a quem, por qualquer
outro modo, lhe tenha manifestado o seu pesar.
Também agradece a todas
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º
Dia em sufrágio da alma do saudoso extinto.
Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Cerveira Nova - 20 de abril de 2012

Carta ao Diretor
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Março foi o mês do ambiente no Colégio de Campos

Ex.mo Sr. Diretor,
Na Qualidade de Presidente da Assembleia Geral do
PSD - Partido Social Democrata de Vila Nova de Cerveira,
não posso deixar começar por manifestar o descontentamento e até desalento do PSD de Vila Nova de Cerveira pelo tratamento que o vosso jornal reservou ao nosso último pedido
de publicação, datado de 13 de novembro de 2011. A secção
do PSD de Cerveira faz parte de uma organização partidária
de nível nacional, a qual, desde a sua fundação, já deu provas inequívocas de pertencer aos pilares da nossa democracia. É com este espírito de pertença a um todo, orgulhosos
do passado, empenhados no presente e esperançosos no
futuro, que não podemos permitir que o nosso Partido, mesmo ao nível local, deixe de merecer a melhor respeitabilidade
e consideração. Não podemos permitir que a convocatória
para uma reunião de Assembleia Geral do PSD de Vila Nova
de Cerveira seja tratada como um convite para uma qualquer
reunião de amigos. Muito menos, quando na mesma edição,
na mesma página, idêntica convocatória de outra organização cerveirense mereceu publicação digna. Por respeito à
dignidade do Partido que representamos, não permitiremos
esta dualidade de critérios. Neste sentido, se a convocatória
que anexamos merecer a publicação ipsis verbis, agradecíamos o favor de V. Exa. a mandar publicar no jornal que dirige.
Esperando merecer a vossa melhor colaboração, atenciosamente, subscrevemo-nos.
O Presidente da Assembleia Geral,
Diamantino Oliveira
NOTA DO DIRETOR:
Se a convocatória do PS local, a que o PSD de Cerveira
faz referência, foi publicada na íntegra é porque entrava no
âmbito da publicidade e os socialistas pagaram-na como tal.
O PSD não solicitou a publicação dentro dessas normas
e “Cerveira Nova” fez uma notícia baseada na convocatória.
Isto referente ao pedido de 13 de novembro de 2011, que
viria a ser notícia em 20 do mesmo mês.
Recentemente, e com data de 30/3/2012, recebemos
uma convocatória do PSD de Vila Nova de Cerveira com pedido de «publicação ipsis verbis».
Foi comunicado ao presidente da assembleia geral que a
publicação, a ser assim, teria de sair no jornal como publicidade, senão faríamos uma notícia.
Solicitamos ao PSD que nos fosse informado, por escrito,
qual a forma que pretendia e até ao fecho da edição de 5 de
abril não veio qualquer resposta.
Como o jornal “Cerveira Nova” não é porta-voz de nenhum partido, sabe muito bem distinguir o que é publicidade
do que é notícia.
Só que a notícia é editada grátis e a publicidade, como é
do conhecimento geral, é paga.
E não há lei nenhuma que nos obrigue a sair desta orientação, nem com este procedimento se pretende atingir a
«respeitabilidade e consideração» a que o PSD tem direito.
José Lopes Gonçalves

Incubadora de Indústrias Criativas
Bienal de Cerveira arranca em junho

Concurso encerra com 20
propostas e 41 promotores
A Incubadora de Indústrias Criativas Bienal de Cerveira
encerrou a sua primeira convocatória para o concurso de
ideias e projetos no passado dia 26 de março. No total foram
apresentados 20 projetos, três deles transfronteiriços, com
elementos da região da Galiza.
No total o concurso envolveu 41 promotores do distrito
de Viana do Castelo, Braga, Porto e Setúbal e da região da
Galiza, que apresentaram projetos nas áreas de Arquitetura,
Design, Pintura, Escultura, Audiovisuais, Artesanato, entre
outras.
Os resultados serão comunicados até ao final do mês de
abril, após deliberação da Comissão Especializada, constituída pela Fundação Bienal de Cerveira, pela Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL, pelo Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, pela ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários e pela ADDICT - Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas.
A Incubadora, instalada no Fórum Cultural de Cerveira,
tem capacidade para acolher até 12 projetos e terá arranque
a junho do presente ano, data em que será implementado o
Plano de Apoio ao Empreendedorismo, com workshops formativos nas áreas de marketing, gestão, finanças, fiscalidade, desenvolvimento técnico, tecnológico e artístico.
BC

Durante o mês de março, mês que tradicionalmente associamos à primavera e à natureza, o Colégio de Campos desenvolveu uma série de iniciativas a que designou de “março,
mês do ambiente no Colégio de Campos”.
A abertura da iniciativa decorreu logo no primeiro dia de
março com a plantação de sementes de amieiro. Cada turma
fez a plantação de uma semente num pequeno vaso, tendo
ficado com a incumbência de acompanhar o seu nascimento
e crescimento até ao final do ano letivo.
No dia 7 de março, as turmas do 6.º ano de escolaridade
fizeram uma visita de estudo ao Parque Biológico de Gaia,
uma das instituições de referência no norte do país na área
ambiental.
Em 10 de março, o Colégio em parceria com o Centro de
Cultura de Campos e as Juntas de Freguesia de Campos,
Cornes, Nogueira, Reboreda e Vila Meã promoveu uma ação
de limpeza das margens do Rio Minho e de dois afluentes
deste rio - Rio de Nogueira e da Ribeira das Regadas. Com
esta iniciativa pretendeu-se limpar, podar árvores e arbustos
e proceder à remoção de espécies secas das margens dos
três cursos de água do concelho de Vila Nova de Cerveira
e, paralelamente, sensibilizar as populações locais para a
importância da preservação do meio ambiente natural local.
O Dia Mundial da Árvore, 21 de março, foi assinalado com
várias atividades que envolveram todos os alunos deste estabelecimento de ensino.
No dia 21, nos pequenos jardins públicos junto à entrada
do Colégio foram plantados três pinheiros mansos por alunos
do Colégio. As plantações contaram com a presença da Senhora Vereadora da Educação da Câmara de Vila Nova de
Cerveira e de representantes da Associação de Produtores
Florestais do Vale do Minho. Nos espaços verdes do interior
do Colégio as diferentes turmas do Colégio procederam à
plantação de vários pinheiros mansos.
Associando o Dia Mundial da Árvore ao Dia Mundial da
Poesia, nesse mesmo dia, as turmas do 7.º A, 7.º B, 7.º C, 9.º
C, 10.º B, 11.º B e 12.º A recitaram poesia relacionada com a

árvore e a natureza e penduraram folhas de papel reciclado
com poemas escritos em várias árvores do Colégio. Alguns
dos poemas escritos pelos alunos podem ser consultados na
página da internet.
Também no dia 21 de março, por volta das 11 horas, os
alunos do 11.º A declamaram poemas de Liu Xiaobo, prémio
Nobel da Paz de 2010, junto a uma árvore da Escola. Os poemas recitados, escritos em folhas de papel reciclado, foram
depois colocados na árvore. O Colégio de Campos associouse, assim, ao Festival Internacional de Literatura de Berlim
que promoveu sessões de leitura de poemas e textos de Liu
Xiaobo em 105 cidades de 40 países do mundo, uma iniciativa que teve como objetivo sensibilizar as pessoas de todo
o mundo para a situação daquele prémio Nobel da Paz de
2010 e ativista de direitos humanos que se encontra preso
na China.
No dia 22 de março realizou-se uma Marcha Ecológica à
Montanha e no final da mesma, por volta do meio-dia, foram
plantados sete carvalhos (Quercus) no parque das merendas
da Capela de S. Roque de Gontige da freguesia de Reboreda
(Vila Nova de Cerveira). Esta ação contou com a presença do
Presidente da Junta de Reboreda.
A atividade de plantação de árvores teve o apoio da Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho e da Autoridade Florestal Nacional (Unidade de Gestão Florestal do
Minho).
Entretanto, durante todo o mês de março decorreram
duas campanhas em simultâneo: “Papel Usado Pode Ser
Reutilizado” e “Recolha de Pilhas Usadas”, iniciativas que
tiveram uma forte adesão por parte dos alunos.
Finalmente, o Colégio de Campos associou-se à Campanha “Troca Papel por Alimentos” dinamizada pelo Banco
Alimentar de Viana em parceria com a Quima e a Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira. A recolha de papel no
Colégio prolonga-se pela primeira semana do 3.º período de
aulas.
C.C.

Suspiros da última nota solta
É desconcertante como não nos apercebemos da velocidade com que o tempo corre. Vem isto a propósito da última
atuação da Banda de Música da Casa do Povo de Vila Nova
de Cerveira há, imaginem, 25 anos, fechando o ciclo de 167
anos de tradição de Bandas Filarmónicas no nosso concelho,
onde ao todo existiram 9 Bandas, sendo a Banda de Gondarém a mais antiga (1820).
Em consonância com a vitalidade que as Casas do Povo
apresentavam ao tempo, a de Cerveira tinha uma riquíssima
vertente cultural com a dinamização simultânea de um Grupo
de Teatro, um Rancho Folclórico e a referida Banda de Música, fundada em 1974. Quase de uma só penada, sem dó
nem piedade, acabaram-se com todas estas manifestações
artísticas, mas para sempre ficarão as recordações da sua
existência. Na parte que me toca, vem-me à lembrança momentos únicos que marcaram a vida de muitos Cerveirenses
e que não resisto a compartilhar para memória futura.
O que modernamente se chama processo de aprendizagem, por altura da Escola de música da Banda era simples.
Todos os dias, nas atuais instalações da RCC, os jovens
candidatos a músicos tinham lições de solfejo com o senhor
“João” de Monção e passados 6 meses (mais mês, menos
mês) e umas quantas “bofetadas” pedagógicas, estavam em
condições de receber um instrumento musical cuja distribuição obedecia a um critério incontestável: em função da fisionomia de cada um era-lhe entregue o material que havia
disponível e que a Banda precisasse.
Deste modo expedito, lapidaram-se fornadas de dezenas
de músicos que, com mais alguns meses de iniciação prática,
passavam a dominar os segredos do instrumento e estavam
aptos a integrar a Banda. Os mais velhos no ofício recebiam
os recém-formados sempre de forma cordial e rapidamente lhes revelavam tudo o que era preciso saber, conscientes
que para a sobrevivência da Banda era preciso acarinhar o
sangue novo. E todos juntos ensaiavam nos fins de semana
de inverno em ambiente familiar para estarem afinados para
a época do verão. Aí sim, começava a verdadeira festa.
A prova de fogo, onde os novatos tinham a estreia pública, era simbolicamente na procissão noturna da quinta-feira
da Semana Santa. E a solenidade do ambiente que rodeava
aquele momento era algo que punha a carne de galinha e os
pelos de pé a qualquer petiz: a chamada da matraca, o começar a tocar dentro do Castelo, o som amplificado pelo efeito
das arcadas das portas do Castelo, o tom grave característico das marchas fúnebres, a expectativa dos nosso familiares
e ainda por cima tudo isto quase sem luz. Foi aí que compre-

endi o significado da expressão “tocar até fazer chorar as
pedrinhas da calçada”, mas
confesso que nestas circunstâncias o que se diz tocar era
algo secundário senão mesmo impossível, o importante
era tentar acertar o passo
com os restantes membros
Escreve:
da Filarmónica e não destoar
Vítor Nelson Esteves
da harmoniosa falange.
Torres da Silva
Passada a emoção da
primeira atuação, seguia-se a época de concertos durante
todo o verão até Setembro e à festa da Senhora da Ajuda
em Mentrestido, que marcava o fim da temporada. A alegria
com que fazíamos as honras da casa nas festas de quase
todas as freguesias do nosso concelho e o brilho com que
levávamos o nome de Cerveira a todo lado ainda hoje nos
enche de orgulho.
Parece impossível, mas já lá vão 25 anos que demos a
última nota solta. Após este incidente, cada um seguiu o seu
caminho. Uns foram para a Banda de Lanhelas, outros para
a de Paredes de Coura, houve ainda quem decidisse aprofundar os seus conhecimentos musicais mas a maioria optou
por abandonar prematuramente a via artística. Porém, todos
recordamos os bons momentos que vivemos juntos, primeiro
com a farda castanha e depois com a azul.
Gratuitamente deram-nos a conhecer a linguagem universal da música, ensinaram-nos a valorizar o trabalho em
equipa, a estimar e a ser estimado. O tempo pode não ter
reconciliado as vontades e as forças que acabaram com esse
projeto, mas esse mesmo tempo não pode apagar o nosso
eterno gosto pela música.
Uma palavra especial de apreço para os senhores António Pereira Prazeres e Euclides Rodrigues enquanto últimos
Mestres da Banda e uma saudação com muita estima para
os músicos no ativo mais veteranos e certamente ainda dispostos a dar mais uma nota, os senhores Joaquim Amorim
“da Forja” (trompete) e Joaquim Rebelo “Pinta” (pratos/bombo/clarinete).

Pague a sua assinatura através de transferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05
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CAMPEONATO
DISTRITAL DA
I DIVISÃO HONRA
CA NOROESTE
22.ª JORNADA
RESULTADOS

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INICIADOS
(Série B)
24.ª JORNADA
RESULTADOS

18.ª JORNADA
RESULTADOS

3.ª JORNADA
RESULTADOS

V. Franca, 1 - Moreira L., 3
Távora, 0 - Castelense, 2
Correlhã, 3 - Darquense, 1
Courense, 4 - Ancorense, 0
Lanheses, 1 - Monção, 1
Valenciano, 0 - Neves, 0
Vit. Piães, 1 - P. Barca, 0

P. Barca, 3 - Cerveira, 3
Monção, 5 - Chafé, 0
Adecas, 0 - Barroselas, 2
Vianense, 1 - Correlhã, 4
Neves, 4 - Âncora, 1
Paçô, 3 - Vila Fria, 1
Limianos, 4 - Guilhadeses, 1

Campos, 3 - Neves, 6
Chafé, 0 - Barroselas, 15
Perspetiva, 11 - Perre, 0
Vianense, 0-Lançatalento, 7
Paçô, 1 - Adecas, 6
Limianos, 11 - L. Sousa, 0
Folgou: CD Cerveira

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1.º - Ponte da Barca
2.º - Neves F. C.
3.º - Courense

42
42
39

4.º - Monção

37

5.º - Correlhã

1.º - Limianos A

64

2.º - Correlhã

55

3.º - Monção

50

4.º - Paçô

46

0
0

3.º - CD Cerveira

45

4.º - Perspectiva

34

5.º - Neves FC

31

6.º - Campos

28

7.º - Neves FC

36

7.º - Castelense

31

8.º - Vila Fria

35

7.º - Limianos

28

8.º - Adecas

22

8.º - Valenciano

30

9.º - Guilhadeses

32

9.º - Moreira Lima

28

10.º - Vianense B

15

9.º - Chafé

12

11.º - Ponte da Barca

15

10.º - Vianense B

10

12.º - Chafé

14

11.º - Paçô

10

13.º - Adecas

14

12.º - Luciano de Sousa

7

14.º - Âncora

12

13.º - Perre B

7

22

14.º - Ancorense

12

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
BENJAMINS 2002
(Série B)

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
BENJAMINS 2001
(Série A)

Cerveira, 7 - Darquense, 2
Barroselas, 0 - L. Sousa, 5
Ânc. Praia, 7 - Areosense, 2
Limianos, 2 - Ancorense, 7

Meadela, 7 - Raianos, 1
Melgacense,3 - Fontourense,1
Ânc. Praia, 0 - Vianense, 2
Monção, 0 - Paçô, 5
Limianos, 23 - Torre, 0
Courense, 5 - Moreira L., 10
Cerveira, 11 - Campos, 0

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
I DIVISÃO
(Fase final)

CAMPEONATO
NACIONAL
3.ª DIVISÃO
(Série A)
FASE DE SUBIDA
2.ª JORNADA
RESULTADOS
St. Maria, 1 - Vianense, 1
Joane, 2 - M. Fonte, 1
Vilaverdense, 2 - Bragança, 0

3.ª JORNADA
RESULTADOS

Vila Fria, 3 - Paçô, 1
Arcozelo, 3 - Grecudega, 1
Campos, 1 - Bertiandos, 1
CLASSIFICAÇÃO
14

2.º - Campos

9

3.º - Vila Fria

9

4.º - Arcozelo

7

5.º - Paçô

6

6.º - Grecudega

4

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
FUTSAL
17.ª JORNADA
RESULTADOS
Neiva, 6 - Nogueirense, 2
Refoios, 1 - Anha, 3
P. Barca, 2 - Lavradas, 9
Alvarães, 4 - Cerveira, 1
Aigos Sá, 5 - Caminha, 5
Folgou - Riba de Âncora

M. Fonte, 0 - Vianense, 2
Joane, 1 - Vilaverdense, 0
Bragança, 2 - St. Maria, 2

1.º - Ancorense

54

1.º - Vianense

51

2.º - Luciano Sousa

47

2.º - CD Cerveira

48

3.º - Âncora Praia

42

3.º - Paçô

43

4.º - CD Cerveira

34

4.º - Limianos

40
33

28

24

5.º - Moreira Lima

1.º - Santa Maria

5.º - Darquense

6.º - Melgacense

32

2.º - Joane

28

1.º - Lavradas

28

3.º - Vilaverdense

25

2.º - Neiva FC

40

8.º - Meadela

28

4.º - Vianense

25

3.º - Nogueirense

32

9.º - Monção

26

5.º - Bragança

21

4.º - Anha

29

10.º - Âncora Praia

19

6.º - Maria da Fonte

15

5.º - Riba de Âncora

26

11.º - Campos

18

6.º - Amigos de Sá

25

7.º - Ponte da Barca

23

8.º - Caminha

16

6.º - Barroselas

16

7.º - Areosense

11

8.º - Limianos

5

CAMPEONATO
DE VETERANOS
DO ALTO MINHO

12.º - Courense

22.ª JORNADA
RESULTADOS
A. Rego, 2 - Campo, 0
Lanheses, 4 - Correlhã, 2
Fragoso, 2 - Deocriste, 2
Alvarães, 0 - Cerveira, 0
Antas, 2 - St. Marta, 6
Ânc. Praia, 1 - Cardielos, 0
Valenciano, 2-Darqquense, 2
Vianense, 2 - Neves, 1
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Vianense

7.º - Fontourense

60

10

13.º - Raianos

2

14.º - Torre

1

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUVENIS
Série A

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO
NACIONAL
3.ª DIVISÃO
(Série A)
FASE DE DESCIDA

Melgacense,4-Esposende,1
Marinhas, 1 - Cerveira, 1
Amares, 0 - Fão, 2

22.ª JORNADA
RESULTADOS

41

9.º - Alvarães

14

10.º - Refoios

8

11.º - CD Cerveira

3

Atletas cerveirenses no
voleibol feminino

Perre, 1 - Courense, 1
Darquense, 1 - A. Rego, 3
Barroselas, 1 - Vianense, 1
Moreira, 5 - Paçô, 0
Chafé, 5 - Cerveira, 4
P. Barca, 4 - Neves, 1

CERVEIRA
NOVA

3.ª JORNADA
RESULTADOS

Locais de venda

Esposende, 4 - Cerveira, 2
Melgacense, 0 - Amares, 1
Fão, 2 - Marinhas, 3

46

3.º - Artur Rego

46

4.º - CD Cerveira

43

5.º - Lanheses

35

1.º - Barroselas

6.º - Alvarães

34

2.º - Artur Rego

51

2.º - Amares

17

7.º - Deocriste

34

3.º - CD Cerveira

45

3.º - Marinhas

17

8.º - Darquense

33

4.º - Chafé

44

4.º - Fão

16
16

Em Cerveira:

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
59

1.º - Esposende

9.º - Correlhã

31

5.º - Moreira

42

5.º - Melgacense

10.º - Valenciano

30

6.º - Vianense B

42

6.º - Cerveira

11.º - Santa Marta

30

7.º - Darquense

26

12.º - Antas

29

8.º - Paçô

23

13.º - Campo

18

9.º - Ponte da Barca

18

14.º - Fragoso

13

10.º - Courense

12

15.º - Âncora Praia

11

11.º - Neves FC

11

12.º - Perre

10

3

CLASSIFICAÇÃO

No dia 31 de março organizou-se no Velódromo de Sangalhos, no concelho de Anadia o Campeonato Zonal Norte
- Apuramentos para os Campeonatos Nacionais de Juvenis
e Sub 23, organizado pela Associação Distrital de Judo de
Aveiro, onde participaram os clubes da Zona Norte, que inclui
os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu
e Guarda.
No escalão de Juvenis só passam 4 atletas de cada Zona
e o no escalão Sub 23 os melhores do Ranking Nacional.
Dos 5 judocas do Juvalença, todos ficaram no pódio, em
Juvenis Medalhas de Ouro, Alexandra Silva em -40Kg e Ricardo Lopes em -81Kg, Medalha de Prata Ricardo Bastos em
-42 kg e Medalha de Bronze Iskandar Azizov em -55 kg.
Em Sub 23 Maria Fátima Oliveira já apurada, sendo uma
das melhores do ranking Nacional. Destacou-se Manuel José
Costa, Medalha de Ouro na categoria de -66 kg.
Juvalença, o melhor Clube do Campeonato, tem uma geração que vem muito forte, fruto do trabalho de alguns anos
de formação desses judocas.

2.ª JORNADA
RESULTADOS

2.º - Neves F.C.

16.º - Cardielos

A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira, com o apoio do Município cerveirense, entre outros,
organizam no próximo dia 22 de abril de 2012, pelas 10,00
da manhã (eliminatórias) e 15,00 horas (finais) na zona ribeirinha de Vila Nova de Cerveira, uma prova de Remo designada 7.ª Regata Internacional “Ponte da Amizade”.
Trata-se de dar continuidade ao Troféu “Ponte da Amizade” onde no ano anterior, participaram 13 Clubes Portugueses e 7 Espanhóis, com um total de cerca de 500 atletas
dos escalões infantil, iniciado e juvenil, envolvendo ainda, 30
Técnicos e 22 dirigentes.
O sucesso da organização deste evento, faz desta Regata uma referência a nível nacional em termos de Remo
Jovem.
A Regata faz parte do Calendário Nacional da Federação
Portuguesa de Remo e inclui várias provas, dos escalões infantis, iniciados e juvenis.
Estão em disputa dois troféus da autoria do escultor José
Rodrigues. As embarcações que entrarão em disputa pelos
mesmos serão o 8+ Juvenil Masculino e o 4x Juvenil Feminino. Estes serão atribuídos ao Clube que vença a regata por 3
anos consecutivos ou 5 alternados.

3 Medalhas de Ouro nos Zonais
de Juvenis e Sub 23 no Judo

6.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Bertiandos

19.ª JORNADA
RESULTADOS

20.ª JORNADA
RESULTADOS

2

6.º - Moreira

31

24

4

5.º - Paçô

6.º - Lanheses

13.º - Darquense

7

3.º - Valenciano

51

42

12.º - Vitorino de Piães

9

2.º - Vianense

2.º - Barroselas

6.º - Barroselas

24

1.º - Limianos

4.º - CD Cerveira

33

11.º - Vila Franca

CLASSIFICAÇÃO

51

45

26

Limianos, 4 - Moreira, 0
Paçô, 1 - Valenciano, 3
Cerveira, 1 - Vianense, 1

1.º - Lançatalento

5.º - CD Cerveira

10.º - Távora

7.ª Regata Internacional
“Ponte da Amizade”

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUNIORES
(Fase final)

CAMPEONATO
DISTRITAL
INFANTIS
(Série C)

19

ANUNCIE
NO N/JORNAL

9

Ermelinda Rego
(R. Queirós Ribeiro)
Denis C. Martins
(R. César Maldonado)

Em Campos:
Lucinda Pereira
(Rua do Colégio, 3)

Nos dias 31 de março e 1 de abril (sábado e domingo),o
Voleibol Clube de Cerveira realizou no Pavilhão Municipal de
Vila Nova de Cerveira, o II Torneio “Taça da Páscoa”, no escalão infantil feminino.
No 1º dia, no auditório Municipal de Vila Nova de Cerveira, foi dado as boas vindas e feitas as apresentações das
equipas (Ala Nun`Alvares de Gondomar, C.A.R. Taipas, Lousã Volley Clube, Voleibol Clube de Viana e o Voleibol Clube
de Cerveira, participantes neste torneio que de seguida efetuaram um passeio pelas ruas da vila.
A recém-formada equipa cerveirense, no escalão infantil
feminino,
treinada por Soraia Lopes, durante o torneio deu mostras
de vir a ter futuras voleibolistas.
De salientar que no voleibol Cerveirense, é pela primeira
vez formada uma equipa infantil feminina, toda ela composta
por atletas locais.

