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“INATEL - CERVEIRA HOTEL”
UMA OBRA DE SEIS MILHÕES
APRESENTADA EM 1 DE JUNHO
www.fotomota.com.pt
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Festa do Agrupamento
de Escolas de Vila
Nova de Cerveira no
dia 15 de junho (na 4)
Marchas são-joaninas,
em Campos, uma
tradição que se renova
em 23 de junho (na 4)
17 de junho trás a
Cerveira o 22.º Festival
de Folclore do Alto
Minho (na 6)

A maior concentração
de bombos do distrito
de Viana do Castelo
aconteceu na freguesia
de Sopo (na 6)

Remadores de Cerveira
sobem 3 vezes ao
podio na “Queima das
Fitas” (na 11)
No dia 18 de agosto
sairá do INATEL
Cerveira uma caravana
da Volta a Portugual
em Bicicleta (na 7)

Em Loivo, após uma
rusga domiciliária,
a Guarda Nacional
Republicana procedeu à
apreensão de perigosas
armas (na 6)
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FARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço
todos os dias do ano, sempre!

CHURRASQUEIRA
DO CRUZEIRO
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

“CERVEIRA NOVA”

Cristina Cancela

Nacional: € 18,00
Internacional: € 30,00
Digital: € 12,50

10 MESES SEM JUROS

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25
Telf.: 251 795 291 / Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA

PREÇO DE ASSINATURA

CREDIVISÃO

Solicitadora
Urbanização Cerveira, Loja 8 - Quinta das Penas
4920-245 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone/Fax: (+351) 251 794 345

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

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

VINILCER
10 ANOS
2002-2012

GRÁFICA | PUBLICIDADE

Faturas | Guias Transporte | Envelopes | Cartões
Carimbos | Calendários | Flyers | Papel Timbrado
Decoração em Viaturas | Lonas Publicitárias | Convites
Brindes | Vinil | Impre. Têxteis | Reclamos | Vitrines
www.vinilcer.pt | vinilcer@sapo.pt | 962 157 393 | 251 796 811

Lamelas - Loivo | 4920-071 V.N. Cerveira

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

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

O REI DO POLVO

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

FRANCLIM & FERNANDES, LDA.
VENDA DE PNEUS / PROMOÇÕES
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES

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

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

CASADOMEL
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

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

NÃO ACEITAMOS RESERVAS
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III Festival de Tocadores de Concertina “Carlos Nejo”
Decorreu com muita alegria e foi
um grande êxito este III Festival de Tocadores de Concertina, Carlos Nejo”,
organizado pela Junta de Freguesia
de Candemil. Todos os dias fazia-mos
consultas, aos serviços de meteorologia, para o domingo dia 20 e desta vez
o tempo não mudava mesmo, só dava
chuva.
Mas S. Pedro deu uma mãozinha. O
início da tarde não foi nada prometedor.
E, porque chovia, o evento passou para
o interior do Salão Paroquial de S. José.
Não durou muito tempo ali. Dois
terços da gente encontrava-se cá fora,
por falta de espaço. Depois, um evento
destes, é sempre melhor quando é realizado ao ar livre. Mas o tempo mudou
e a equipa técnica de som, e a própria
organização rapidamente procederam
à mudança para o palco instalado no
exterior do recinto.
O povo, esse não arredava pé. Todos queriam ouvir e ver os executantes,
cada um com o seu registo, técnica e
sabedoria. E foram várias dezenas deles que de novo compareceram ao III
Festival.
E novamente a Junta de Freguesia ofereceu aos familiares do Senhor
Carlos “Nejo” um bonito arranjo floral. A
filha Marília, em nome da família, agradeceu emocionada a todos os presentes e à Junta de Freguesia.
Logo de seguida um tocador de
Rubiães, também ele dedicou umas
palavras à memória do senhor Carlos

“Nejo”, de quem foi colega e lhe ofereceu a canção do emigrante.
Foi um momento especial. Vi pessoas jovens com lágrimas pelo rosto,
vi muita gente emocionada! Sinal dos
tempos amargos em que vivemos, de
alguém que tem familiares nesta condição.
Do Concelho de Monção vieram “Os
Amigos de Monção”. Um grupo misto
de seis amigos (as) e cuja atuação tanto agradou ao povo que os escutou. Tocaram, cantaram e encantaram, com as
suas belas melodias, com vozes fortes,
colocadas e afinadas e que, depois repetiram, já fora do palco, até ao anoitecer. O mesmo aconteceu com “Os Cavaquinhos de Lovelhe” e tantos e tantos

tocadores individuais, ou em grupo, que
por lá passaram. A todos foi oferecido
uma pequena lembrança.
A Junta de Freguesia de Candemil,
agradece a todos aqueles que, com ela
colaboraram, para que este Festival
fosse uma feliz realidade. Um agradecimento muito especial ao Padre Carlos
Castro por mais uma vez ter colaborado, com a Junta, na cedência do Salão
Paroquial de S. José, aos tocadores e
cantadores, pois sem eles não havia
festival.
A todos o nosso muito obrigado e
um bem-haja
Candemil, a 21 de maio de 2012
A Junta de Freguesia de Candemil

Provas de aptidão profissional

Técnico de Design Gráfico: + Design na Região
No final de mais um ciclo de formação, concluiu-se no mês de Maio o
processo das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do Curso Técnico de
Design Gráfico da ETAP - Vila Nova de
Cerveira, que recaíram sobre o conceito “Dar a quem precisa”.
Com o tema: “+ Design na Região”
pretendeu-se que o aluno encontrasse
e desenvolvesse um projeto real, com
aplicação prática, visível no exterior e
que tivesse impacto na comunidade/região envolvente à Escola.
O Projeto contou com dois objetivos
principais: dinamizar a participação dos
alunos na observação do design no âmbito das causas de interesse social, que
existam na rua, bairro, cidade, vila, na
região e motivar para o desenvolvimento de uma solução de design gráfico,
por um lado e, por outro, demonstrar
como o Design é necessário na região
e sociedade, como o Design pode fazer
a diferença e melhorar a qualidade de
vida.
A metodologia deste projeto, também foi muito interessante e basicamente sintetiza-se no seguinte: encontrar na
região uma Instituição de Solidariedade
Social que necessite de apoio no âmbito do design e manifestamente não tenha meios próprios ou financeiros para
o fazer; visitar a Instituição e perceber
quais são as necessidades e onde o
design pode intervir; desenvolver para
a Instituição um projeto de Design. As
instituições selecionadas abrangem diversas áreas: solidariedade social, clubes desportivos, associações culturais,
recreativas e musicais.
O projeto foi pessoal e nasceu do

O Curso de Fotografia da ETAP – Escola Profissional
rendeu tributo ao mestre José Rodrigues através de uma exposição fotográfica intitulada “Se José Rodrigues fosse fotógrafo”.
A exposição pretendia mostrar, pela perspetiva dos alunos do Curso de Fotografia, as suas visões sobre o artista. Cada aluno realizou uma fase de pesquisa sobre a vida
e obra do mestre, conceptualizando como seriam os seus
trabalhos se tivesse escolhido o suporte da câmara escura
como forma de expressão artística.
Alguns alunos utilizaram como modelos e temas os próprios trabalhos escultóricos, mas genericamente as fotografias em exposição dividem-se em três temáticas, África, religião e natureza.
A exposição esteve patente ao público na ‘Educarte 2012
- V Mostra de Arte Infantojuvenil de Vila Nova de Cerveira’,
evento promovido pelo Município e do qual a ETAP faz farte
da organização.
Patrick Esteves – Diretor de Curso de Fotografia
ETAP – Escola Profissional

Cerveira é um
éden no Alto Minho!

interesse do aluno na resolução de um
problema profissional, fator determinante para que a prova fosse efetivo
instrumento de interiorização de conhecimentos e de intervenção profissional.
A definição do projeto implicou a apresentação das motivações pessoais, a
análise de recursos, a recolha de informações, a definição de estratégias e da
sua exequibilidade.
O júri, com uma grande experiência
na área, contou com a presença de Dr.
Henrique Silva em representação da
APIGRAF - Associação Portuguesa das
Indústrias Gráficas, de Comunicação
Visual e Transformadoras de Papel e de
Designer Teresa Correia, representante
da ESG – Escola Superior Gallaecia.

Os alunos demonstraram pleno domínio das diferentes fases de um projeto de comunicação gráfica: pesquisa
e recolha de informação, domínio de
diferentes ferramentas de registo e de
expressão, criação de diferentes produtos e suportes, maquetização, arte final,
apresentação e defesa do projeto.
Os projetos apresentados ao júri
tiveram bastante qualidade, revelando
a formação adquirida ao longo do ciclo
de formação como Técnicos de Design
Gráfico.
Miguel Taxa – Diretor de Curso de
Design Gráfico
ETAP – Escola Profissional

www.cerveiranova.pt
ACOMPANHAMENTO
PESSOAL A IDOSOS
•
•
•

Se José Rodrigues fosse
fotógrafo: uma homenagem da
ETAP de Vila Nova de Cerveira
ao mestre

Se está ou se encontra debilitado, proporcionamos:
Visitas diárias a domicílios
Acompanhamento a médicos e a exames
Apoio, carinho e atenção
Serviço prestado por pessoa responsável,
rigorosa, simpática e dinâmica
Obtenha mais informações contactando:
Maria Manuel | Tlm: 966 617 243
Email: meixeirolopes@gmail.com

Terra nativa de minha
mãe, é um éden no Alto Minho. Enquadrada por uma
paisagem de rara beleza e
situada na margem esquerda
do rio Minho.
Vila Nova de Cerveira dista trinta e cinco quilómetros
para nor-nordeste de Viana
de Castelo.
Fernão Lopes referiu-se
a Vila Nova de Cerveira nas
Escreveu
suas crónicas a propósito
da revolução de 1385-1399,
Joaquim dos Santos
Campanhas do Alto Minho,
Marinho
em que diz ter andado o Condestável (ainda na fase dos combates quer conduziram à
independência, até porque as terras do Norte do País continuavam a seguir o partido do rei de Castela) por um lado e,
por outro, D. João e até em conjunto, tentando mitigar aquela
influência e tendência. Serviria isto para explicar, pelo menos
em parte, se não na totalidade, o facto de na Capela Românica de Santa Luzia, freguesia de Campos, capela que é o que
resta do desaparecido Convento de Valboa, de monjas beneditinas, haver uma sepultura do século XV do irmão consanguíneo de Nuno Álvares Pereira. É que D. João doou ao tal
irmão do condestável, de seu nome Rodrigo Álvares Pereira.
Nestas terras de Cerveira não há freguesia que não tenha
casas senhoriais, crastos, capelas e cruzeiros repletos de
histórias. Aqui estão, a esmo a Ilha dos Amores, A Boega, a
Morraceira, a praia fluvial da Lenta, o edifício da Santa Casa
da Misericórdia fundada em 1595 e que tantos peregrinos
que se dirigiam a Santiago de Compostela,
tratou e acolheu. O Castelo (Pousada de D. Diniz), a Marina, o Solar dos Castros do século XVIII, a Casa do Brazão,
o Pelourinho de 1547, que está “no interior da fortaleza frente
à casa da Câmara.
A Igreja Matriz, do século XIX, dedicada a S. Cipriano (padroeiro de V.N.Cerveira), as capelas de S. Roque, de 1564,
de S. Pedro de Rates e de S. Sebastião, o pilar da forca da
época medieval., que se situa no lugar das Cortes., etc. etc.
Enfim, Vila Nova de Cerveira é um éden no Alto Minho!
A Câmara Municipal tem sido sempre a grande obreira
da concretização dos sonhos dos artistas, além de outros.
Cerveira é, por isso, com toda a legitimidade e justiça, considerada Capital da Arte em Portugal.

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05
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Matrículas para crianças que
irão frequentar pela 1ª vez a
educação pré-escolar em Vila
Nova de Cerveira

Cerveira Nova - 5 de junho de 2012

Fundação Bienal de Cerveira
apresentou filme documentário
e avaliação externa da 16ª
Bienal de Cerveira

O período de matrículas para as crianças que irão frequentar, pela 1ª vez, a educação pré-escolar, no ano letivo
2012/2013, decorre até 15 de junho de 2012. Poderão fazêlo através do serviço de matrícula eletrónica em http://www.
portaldasescolas.pt, ou presencialmente nos serviços administrativos da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de
Cerveira.
Na semana de 4 a 8 de junho, os pais/encarregados de
educação poderão visitar o Centro Escolar de Cerveira, Centro Escolar Norte e o Jardim de Infância de Covas, no horário
de 11h00-12h00 e 14h30-15h30, a fim de conhecerem as instalações e o seu funcionamento.
As crianças que já se encontram a frequentar estes estabelecimentos farão a renovação da matrícula junto da educadora, em momento oportuno.

Festas e romarias no mês
de junho em Gondarém,
Lovelhe, Mentrestido, Campos,
Reboreda,Vila Meã e Candemil
Das festas e romarias a realizar no mês de junho, no concelho de Vila Nova de Cerveira, começamos pela festa do
Senhor, no dia 7, na freguesia de Gondarém; já no dia 10 o
destaque vai para a festa em louvor de Nossa Senhora da
Encarnação, em Lovelhe, e para a festa do Senhor, em Sopo;
de 15 a 17 de junho, Santo António e São Félix (padroeiro),
em Candemil; para 21 de junho está marcada, na freguesia
de Campos, a festa de S. Sebastião, depois, no dia 24, também na freguesia de Campos, o “S. João da Carvalha” e,
ainda no dia 24, a festa do padroeiro, S. João Batista, em
Reboreda; como também do dia do padroeiro, que é S. Paio,
se efetuarão festejos na freguesia de Vila Meã, os quais ocorrerão em 26 de junho.
Isto sem esquecermos os variados arraiais são-joaninos
que acontecerão em diversas comunidades cerveirenses.
Ainda em Lovelhe, no mês de junho, começarão os festejos em louvor de S. Pedro de que daremos notícia no próximo
número.

ETAP-Escola Profissional
participa nas “Palavras à solta
pelas ruas” na XXIII Feira do
Livro de Vila Nova de Cerveira

Alunos de Comunicação e Fotografia da ETAP – Escola Profissional aderiram à iniciativa “Palavras à solta pelas
ruas”, e orientados pelo escritor e artista plástico Miguel Horta realizaram um percurso pelas ruas da vila, lendo poemas
e palavras a quem passava, num ato que o artista classificou
de “terrorismo poético”, “numa tentativa eleitoralista de angariação de votos para o partido das palavras”.
A iniciativa terminou na Porta XIII – Associação Poética
de Todas as Artes, com o escritor e contador de histórias
Luandino Vieira, que apresentou a missão da associação e,
juntamente com Miguel Horta, deliciaram os alunos com leituras de poemas em português e idiomas africanos.
Esta atividade, organizada pela Biblioteca Municipal de
Vila Nova de Cerveira, marcou o início a XXIII Feira do Livro,
que decorre de 30 de maio a 3 de junho.

Exercício físico, gratuito, no
Castelinho, em Cerveira, aos
domingos
Tem sido anunciado que até 30 de setembro do corrente
ano, todos os domingos, a partir das 8,30 horas, haverá aulas
de exercício físico no Parque de Lazer do Castelinho.
Esta ação, patrocinada pela Câmara Municipal, é gratuita
e está prevista no Plano de Desenvolvimento Social distrital.
Pretende-se, com esta iniciativa, proporcionar à população do concelho exercício físico monitorizado e, como já
referimos, gratuito.
O programa “Cerveira Saudável 2012” começou, exatamente, no dia 3 de junho, com aulas de dança no Terreiro, na
sede do concelho.

Em Campos

Marchas populares do S. João,
um acontecimento a repetir
Já estão marcadas, para 23 de junho, as marchas sãojoaninas na freguesia de Campos, uma exibição que, de ano
para ano, vai ganhando maior expressão.
Em representação dos lugares mais emblemáticos da
localidade, os grupos desfilarão no espaço habitual em ambiente de festa e de alegria.
As marchas do S. João, em Campos, integram-se, tais
como outros atos de cariz popular, nos festejos são-joaninos,
nos quais também se destacam o “S. João da Carvalha” e as
celebrações religiosas na igreja paroquial, tanto mais que S.
João Batista é o padroeiro da freguesia.
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A Fundação Bienal de Cerveira apresentou em Vigo (Casa
Galega da Cultura) e em Vila Nova de Cerveira (Fórum Cultural), o filme documentário “16ª Bienal de Cerveira”, realizado
por Patrick Esteves.
Em Vila Nova de Cerveira a sessão contou, também, com
a apresentação da avaliação externa do evento por José
Paulo Queiroz, da JPQ Consultores.
Em termos de impacto mediático, que avalia o desempenho nos media, retorno financeiro e notoriedade do evento,
registou-se a publicação de 998 notícias em órgãos de comunicação social espanhóis e portugueses, tendo-se atingido 164 milhões de pessoas. O impacto financeiro rondou os
1.040.000€ (duas vezes mais o media value da XV Bienal de
Cerveira, em 2009) e a favorabilidade mediática foi de 4.3
(numa escala de 1 a 5, em que 1 é muito negativo e 5 é muito
positivo).
De acrescentar que o Filme Documentário será projetado,
no centro de Vila Nova de Cerveira, no próximo dia 10 de
junho, no âmbito das Curtas de Gastronomia 2012.

No dia 15 de junho

Agrupamento de Escolas de
Vila Nova de Cerveira em festa!
Vai decorrer no dia 15
de junho o Arraial do Agrupamento de escolas de Vila
Nova de Cerveira. A festa
terá lugar na escola Básica
e Secundária, com início
por volta das 19.00 horas,
e promete muita diversão.
Num ambiente decorado que lembrará os santos
populares, os participantes
terão ao seu dispor uma
ementa bastante apetecível, onde além de outras
habituais iguarias haverá
um porco assado no espeto, não faltando as bebidas
e as sempre apreciadas
sobremesas. No palco atuarão alunos do agrupamento desde os meninos da educação
pré-escolar aos mais crescidos do 12º ano. Música, teatro,
entrega de prémios e outros momentos preencherão o serão,
que terminará com fogo-de-artifício.
Pretende-se que este arraial constitua um momento alto
de divulgação de atividades de caráter lúdico e culturais desenvolvidas pelos alunos, compartilhando o excelente trabalho realizado ao longo do ano com os pais, encarregados de
educação e com a comunidade educativa em geral. E, tal
como tem vindo a acontecer nos anos anteriores, espera-se
que este arraial seja um momento privilegiado de convívio e
alegria e que cada vez mais aproxime a escola da comunidade a que pertence.

O “Boega Hotel”, uma unidade
de Gondarém, poderá passar
de 29 quartos a 60
Segundo já foi tornado público, uma unidade hoteleira
localizada na freguesia de Gondarém poderá passar, brevemente, de 29 a 60 quartos.
Trata-se de “Boega Hotel”, uma unidade quatro estrelas,
que deverá passar por um investimento, ainda este ano, de
três milhões de euros.
Depois do “INATEL - Cerveira Hotel” ter aberto as portas
com o estatuto de quatro estrelas, será mais uma unidade
instalada no concelho de Vila Nova de Cerveira a proporcionar uma oferta do maior interesse no ramo da hotelaria.

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

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura trinta e um de Maio de dois mil e doze, lavrada de fls. 79 a fls.
8l verso, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número
Oitenta e Nove-E, deste Cartório, a) Rosamel Pires Venade,
Venade,
titular do B.I. n.º 1895950, emitido em 09.01.2008, pelos S.I.C
de Viana do Castelo, casado, natural da freguesia de Campos,
concelho de Vila Nova de Cerveira, onde reside, na Travessa
do Outeiro, n.º 8.
b) José Joaquim Alves, titular do N.I.C. 00891629, válido
até 01.02.2017, viúvo, natural da freguesia de Cornes, do referido concelho de Vila Nova de Cerveira, onde reside, na Rua
da Roteia, n.º 10, que outorgam nas qualidades de Presidente
e Secretário, respectivamente, da Direcção, em representação
da:
“COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILA NOVA DE CERVEIRA C.R.L.,
C.R.L., N.I.P.C. 501 163 816, com sede no lugar de
Vargiela, freguesia e concelho de Vila Nova de Cerveira, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova
de Cerveira sob o número quinhentos e um milhões cento e
sessenta e três mil oitocentos e dezasseis, com o capital integralmente realizado de vinte e três mil novecentos e quarenta
euros, que a sua representada é dona e legítima possuidora,
com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
Prédio urbano
urbano,, composto por edifício destinado a recolha
de leite, com um pavimento e um recinto, com a área coberta
de vinte e quatro vírgula oitenta e nove metros quadrados e
descoberta de duzentos e noventa e cinco vírgula onze metros
quadrados, sito no lugar das Alminhas, freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte, do sul e
do nascente com herdeiros de Alberto de Portugal Marreca e
do poente com estrada nacional, OMISSO na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 302
302,, com o valor patrimonial tributário de
9.780,00€, a que atribuem igual valor.
Que a sua representada adquiriu o referido prédio no mês
de Dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, por
doação feita por Laura da Conceição Martins, solteira, residente que foi na aludida freguesia de Sopo, doação essa que
não chegou a ser formalizada, tendo logo entrado na posse do
indicado imóvel, pelo que há mais de vinte anos que a sua representada o possui, sem interrupção, nem ocultação de quem
quer que seja.
Que a posse da sua representada sobre o indicado prédio
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, aproveitando todas as utilidades por ele proporcionadas, tendo-o permanentemente ocupando e suportando os respectivos encargos, 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 posse da sua representada sobre o indicado prédio vindo a ser contínua, pública e pacífica, factos
que integram a figura jurídica de usucapião que, em nome da
mesma, invocam.
Que, nestes termos, a sua representada adquiriu o mencionado prédio por usucapião não tendo, dado o modo de
aquisição, título que lhe permita fazer prova do seu direito de
propriedade perfeita.
ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA
PARTE TRANSCRITA.
Cartório Notarial, trinta e um de maio de dois mil e doze.
A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista

ASSINE, LEIA E DIVULGUE “CERVEIRA NOVA”
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Festival “Curtas Gastronomia
– Cinema Cru”, em Cerveira,
de 8 a 10 de junho

O festival internacional “Curtas Gastronomia” está de regresso a Vila Nova de
Cerveira, de 8 a 10 de junho, para uma terceira edição cheia de novidades, combinando os mundos do audiovisual e da gastronomia. O Centro Histórico da Vila vai
ser o palco dos eventos. O tema deste ano é “Cook it raw” (cozinhar a partir da raiz,
do cru) e a organização é da Câmara Municipal, ETAP – Escola Profissional e SEG.
A busca de novos conceitos e produtos é o propósito do tema da edição 2012
- “Cook it raw”. Mas os três dias prometem muita animação, para todos os sentidos.
O programa prevê showcooking indoor, livecookings outdoor, cinema, desafios e
festas. Relevo também para os chefes e gastrónomos que vão participar no Festival
“Curtas Gastronomia – Cinema Cru”. São eles Jorge Peres, Álvaro Costa, Rashid
Muhaieddine, Vasco Pombo, Lígia Santos, Amaya Guterres e João Guterres e personalidades do mundo das artes e do audiovisual como Mário Dorminsky, Alfredo
Leite, Paulo Barata, Pedro Nóbrega, Beatriz Pacheco Pereira, Lauro António, Adriana Batista, Gil Maia, Alfonso Pato e Sara Garcia.
O Festival tem por objetivo a envolvência da comunidade local, o que se reflete na própria organização, mas é também de destacar a participação e vários
restaurantes.

PROGRAMA
8 junho (sexta)
18:00h inauguração biblioteca municipal
18:30h exposição biblioteca municipal olhos que comem alfredo cunha
exposição cineteatro kitchen action guerrilla food photography
exposição cineteatro food photo etap
21:30h cinema cru terreiro manhã submersa chef jorge peres
22:30h projeções curtas-metragens terreiro festival de cans
00:00h onion movida party terreiro fernando alvim
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Cerveira “mais” Saudável
até final de setembro
Desde o dia 3 deste
mês e até 30 de setembro, a Câmara Municipal
de Cerveira propõe domingos saudáveis, com a
prática de exercício físico
motorizado e gratuito. As
atividades vão ter lugar
maioritariamente no Parque de Lazer do Castelinho e o programa para o
mês de junho inclui danças, passeios de bicicleta, caminhadas e danças
de salão, respetivamente,
nos dias 3, 10, 17 e 24.
O programa “Cerveira Saudável 2012” começou no passado dia
3 de junho com aulas de
dança. As atividades dos
restantes domingos decorrerão no Parque de Lazer do Castelinho.
A receção dos
“atletas” faz-se sempre a
partir das 8h30 e basta levar boa disposição, água,
roupa e calçado confortável e, se for o caso, capacete, patins ou bicicleta.
Sabemos que o sedentarismo ou estilo de vida sedentário é um fator de risco. Para os sedentários a
probabilidade de sofrer um acidente vascular pode ser o dobro comparativamente
com as pessoas mais ativas.
O exercício físico ajuda, ainda que indiretamente, no controlo de vários outros
fatores de risco, como na redução do peso corporal, na diminuição da hipertensão
arterial e no melhor controlo dos níveis circulantes de colesterol, glicose, diminuição
da ansiedade e da depressão, além de melhorar a função cognitiva, de autoestima
e também reduz a possibilidade de adquirir cancro.
Sendo a atividade física gratuita uma ação prevista em Plano de Desenvolvimento Social distrital pretende-se, com esta iniciativa, proporcionar à população
concelhia exercício físico monitorizado e gratuito.
9 Maio de 2012

REUNIÃO DO EXECUTIVO
Órgão Executivo

9 junho (sábado)
10:00h
10:00h
10:00h
11:00h
11:00h
12:00h
12:30h
14:00h
15:00h
15:30h
16:00h
16:30h
17:00h
18:00h
18:30h
21:30h
22:00h

mercado km zero terreiro prove adriminho
mercado km zero terreiro produtores regionais informiño
etap live fonte da vila etap
etap live fonte da vila epatv
pequeno chef terreiro chef vasco pombo / chef amaya guterres
etap live fonte da vila epe
docerveira terreiro musgo azul / s. pedro
etap live fonte da vila eprami
etap live fonte da vila epatv
prova sensorial sobre cafés terreiro cafés marçoa
etap live fonte da vila epe
livecooking fusão terreiro chef rashid muhaieddine
etap live fonte da vila eprami
etap live fonte da vila etap
esperanto na gastronomia biblioteca caldo verde
cinema molotov terreiro projeções
projeções curtas-metragens terreiro cinema molotov locus cinemae

10 junho (domingo)
10:00h
10:00h
10:00h
10:45h
11:00h
11:30h
14:30h
15:15h
15:30h
16:00h
16:45h
17:30h
18:15h
19:00h
22:00h

mercado km zero terreiro prove adriminho
mercado km zero terreiro produtores regionais informiño
nós de cá terreiro restaurante abrigo das andorinhas
nós de cá terreiro restaurante momento’s
docerveira fonte da vila musgo azul / s. pedro
nós de cá terreiro restaurante braseirão do minho
nós de cá terreiro restaurante quinta da estação
nós de cá terreiro restaurante o telheiro
prova sensorial sobre cafés fonte da vila cafés marçoa
nós de cá terreiro restaurante luso-galaico
nós de cá terreiro restaurante adega real
nós de cá terreiro restaurante a casa do lau
nós de cá terreiro restaurante o lavrador
livecooking tradição terreiro lígia santos (vencedora master chef)
projeções curtas-metragens terreiro esg / 16.ª bienal de cerveira

Período antes da ordem do dia
Ordem do dia

•
•
•
•
•

Aprovação da ata da reunião de 24 de abril de 2012
Proposta - atribuição de bolsas de estudo
Aquamuseu – prestação de serviços – fixação de preços
Proposta para colocação de painéis para a sinalização das empresas no Parque Empresarial de Vila Nova de Cerveira
Proposta para dispensa de ligação ao ramal de saneamento – necessidade de bombagem

Serviços municipais

•

Informação DAFI – contratos de prestação de serviços/parecer prévio

Rendas e concessões

•
•
•
•
•

Perdão de juro de pagamento de terrado fora de prazo
Autorização para venda de cerejas junto ao Castelinho
Pedido de redução de renda – Bairro Alto das Veigas
Reavaliação da renda – Bairro Social da Mata Velha
Reavaliação da renda – Bairro Social da Mata Velha

Empreitadas, fornecimentos, prestações de serviços e locações financeira

•

Empreitada de “Ecovia – Caminho do Rio – 1.ª fase” – ratificação de declarações

Requerimentos de interesse particular

•

Venda de terrenos no lugar do Choqueiro/Vila Nova de Cerveira

Expediente e assuntos diversos

•
•
•
•
•
•
•

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária – sinistralidade rodoviária registada no
concelho no ano de 2011
Protocolo parceria – projeto “Capacitar para a qualificação e inovação das redes sociais do Minho-Lima”
Pedido de desculpas
Comerciantes do edifício Centro Vila Nova – pedido de colocação de sinal
Serviços Sociais da Administração Pública – cedência de autocarro e motorista
Resumo diário da Tesouraria
Aprovação da ata em minuta

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Após localização de
viatura em Campos

Recuperação de material
furtado

Em 23 de maio militar do NIC (Núcleo de Investigação
Criminal) do Comando Territorial da GNR, desenvolveram
uma operação tendo em vista a localização/identificação de
indivíduos suspeitos da prática de furtos, bem como a recuperação de artigos furtados.
A operação, na qual foram empenhados seis militares daquele órgão de investigação criminal, teve início depois de ter
sido localizada, estacionada em Campos, uma viatura furtada
no passado mês de março na localidade de Gandra, Valença.
Posteriores diligências de investigação permitiram identificar o suspeito utilizador desta viatura, um cidadão nacional
com 22 anos de idade e residente em S. Pedro da Torre,
Valença, já indiciado anteriormente por prática de crimes de
furto, o qual foi constituído arguido, interrogado e sujeito a
TIR (Termo de Identidade e Residência), sendo que o mesmo tinha na sua posse, para além da viatura, outros objetos
furtados.
No prosseguimento das diligências foi ainda identificado,
constituído arguido, interrogado e sujeito a TIR, um outro cidadão nacional com 23 anos de idade, residente em Paredes
de Coura, o qual também tinha na sua posse diversos artigos
furtados.
Alguns dos objetos recuperados eram provenientes de
um furto em interior de residência perpetrado na localidade
de Fão, Esposende.
Relação de artigos apreendidos/recuperados: 2 veículos
automóveis ligeiros de passageiros; 1 moto 4; 1 motociclo; 2
bicicletas; e várias ferramentas.

Bodas de ouro matrimoniais
celebradas em 13 de maio
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Realização no dia 17 de junho

Dez ranchos folclóricos, em
Vila Nova de Cerveira, no 22.º
Festival do Alto Minho
Como noticiamos no último número de “Cerveira Nova”,
vai decorrer na sede do concelho, no dia 17 de agosto, o 22.º
Festival de Folclore do Alto Minho.
Dez agrupamentos, em representação de todos os concelhos do distrito de Viana do Castelo, vão atuar, a partir das
15 horas, no auditório municipal.
Na parte da manhã haverá diversos atos integrantes na
jornada, com saliência para o hasteamento, às 10 horas, das
bandeiras de todos os concelhos participantes e, às 11 horas, na igreja matriz de Vila Nova de Cerveira, será celebrada
uma missa em homenagem aos elementos de todos os ranchos folclóricos que, infelizmente, já partiram.
Saliente-se que ao longo de 22 anos é a terceira vez que
o festival do Alto Minho é organizado pelo Rancho Folclórico
e Etnográfico de Reboreda, que irá contar, como nas outras
edições, com o apoio da Câmara Municipal.

A maior concentração distrital
de bombos foi em Sopo
Participaram 20 grupos

No dia 27 de junho aconteceu, na freguesia de Sopo, a
maior concentração distrital de bombos oriundos do norte de
Portugal e da vizinha Galiza.
Vinte agrupamentos estiveram reunidos na localidade,
participando nas comemorações do 15.º aniversário da Associação Cultural e Recreativa Bombos S. Tiago de Sopo.
O grandioso desfile foi desde a quinta de S. Tiago até à
sede da Junta de Freguesia e as atuações dos grupos foram,
em espaço devidamente preparado para o efeito, junto à estrada municipal, em Cimo de Vila.
Além de outros atos alusivos ao acontecimento, houve
entrega de lembranças a todos os grupos participantes, que
ainda levaram de Sopo a recordação de um domingo bem
passado.

Crianças do pré-primário e
alunos do ensino básico têm
visitado o Castelinho, em
Cerveira

Acácio Costa Rego, natural da freguesia de Gondarém, e
sua esposa, Maria Celeste, celebraram, em 13 de maio, as
bodas de ouro matrimoniais.
Os atos religiosos decorreram na igreja de Nossa Senhora da Lapa, freguesia da Amadora.
Há 50 anos o casamento realizou-se, exatamente, em 13
de maio de 1962 e foi na igreja paroquial da Amadora.
Como já foi feita referência, a naturalidade de Acácio
Costa Parente é Gondarém, enquanto a da esposa Maria
Celeste é Lisboa.

Banco alimentar contra a
fome contou com uma boa
participação em Cerveira
A recolha de bens alimentares em superfícies comerciais
do concelho de Vila Nova de Cerveira, destinados a apoiar o
Banco Alimentar Contra a Fome, decorreu da melhor maneira. É que em relação ao ano passado os voluntários cerveirenses conseguiram recolher mais quantidade de alimentos.
Bem haja quem se disponibilizou para praticar esses atos
de amor ao próximo, já que a recolha de alimentos ainda mobilizou variadas pessoas de ambos os sexos.
De salientar que a nível nacional a aderência à campanha
do Banco Alimentar Contra a Fome também ultrapassou as
quantidades de 2011.

Durante a segunda quinzena do mês de maio, crianças
do pré-primário e alunos do ensino básico de vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo e Braga têm visitado o
Parque de Lazer do Castelinho. Nessas presenças têm aproveitado para apreciar o Aquamuseu do Rio Minho e o barco
da Marinha Portuguesa que ali está ancorado junto ao cais
flutuante.
Saliente-se, a propósito, que o cais flutuante esteve recentemente fora daquele local por motivo de arranjos de manutenção, mas que, entretanto, já regressou ao seu primitivo
lugar.
O Parque de Lazer do Castelinho, como é do conhecimento geral, continua a ser um local atrativo, dos mais procurados do Alto Minho, tanto por portugueses como por espanhóis.

Em Loivo, a GNR, após uma
busca domiciliária, procedeu
à apreensão de armas
No do dia 22 de maio, militares do Posto Territorial da
GNR de Vila Nova de Cerveira reforçados com militares do
Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando do Destacamento Territorial da GNR de Valença, desenvolveram
uma operação tendo em vista dar cumprimento a um mandado de busca domiciliária emitido pelo Tribunal Judicial de Vila
Nova de Cerveira.
O mandado decorre de um inquérito a correr termos na
Equipa de Investigação e Inquérito do referido Posto, sendo
que esta diligência visou a deteção/apreensão de armas e/ou
munições ilegais.
A busca, na qual foram empenhados sete militares, realizou-se numa residência localizada na freguesia de Loivo,
sendo que da mesma resultou a identificação e posterior
constituição de arguido de um indivíduo do sexo masculino
com 31 anos de idade.
No decurso da ação foram apreendidas 12 armas ilegais,
conforme a seguir se indica: 1 carabina com silenciador e
mira telescópica; 2 espingardas de pressão de ar; 9 navalhas, sendo 08 de abertura rápida “ponta e mola”; 23 munições de vários calibres; 9 invólucros de vários calibres; e 1
carregador.
Todo o expediente e material apreendido foi entregue
nesta data no Tribunal Judicial de V. N. Cerveira.

Praça de S. Cipriano,
em Cerveira, é palco
de sujidade dos cães

No praça de S. Cipriano, em Cerveira, onde também está
instalado um parque infantil, surge, com frequência, sujidade
animal, que as pessoas atribuem ao número de cães que por
ali aparecem.
Dizem, até, que há donos de canídeos que levam os animais para deixarem ali as porcarias.
Com crianças a brincarem, naquele sítio, diariamente,
que por ali moram, e outras vindas de outras proximidades,
mais as que aparecem ali aos fins de semana, tudo clama
para que a praça de S. Cipriano deixe de se apresentar com
o aspeto degradante que ostenta no dia-a-dia e passe a ser
mais um local limpo e digno da sede do concelho, tanto mais
que a positiva marca de limpeza de Cerveira por todos é considerada muito elevada.

ESG/Escola Superior Gallaecia
abriu a instalação de vídeo do
escultor Zadok Ben-David
A ESG/Escola Superior Gallaecia e a Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira inauguraram, no dia 30 de maio, a
instalação de vídeo A história que vos vou contar... A Viagem
de Comboio, do escultor Iemenita Zadok Ben-David.
A obra estará patente na “Magic Box”, também da autoria de Zadok Ben-David, localizada nas novas instalações da
ESG, na Vila das Artes. A Magic Box, ou Caixa Mágica, é o
resultado de um desafio lançado pela Escola ao artista Zadok
para realizar uma escultura habitável, capaz de albergar exposições e instalações artísticas.
A instalação de vídeo estará aberta ao público até ao dia
28 de julho de 2012.

O nosso site na Internet: www.cerveiranova.pt
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Crónica da quinzena

FUNERAL

”INATEL - Cerveira Hotel”
Uma obra de seis milhões apresentada,
publicamente, no dia 1 de junho
E do INATEL sairá, em 18 de agosto, uma
caravana da volta a Portugal em bicicleta

www.fotomota.com.pt
Após uma requalificação integral
da unidade que existia antes, e que se
prolongou por dois anos, foi apresentado, publicamente, o “INATEL - Cerveira
Hotel”.
Unidade onde foram investidos seis
milhões de euros, tem agora 100 quartos, está classificada com quatro estrelas e que passou a proporcionar mais
sete postos de trabalho, já que antes
eram 23 e agora são 30 funcionários.
A reabertura aconteceu no dia 1 de
junho, tendo o ato registado a presença de diversas entidades, nas quais se
destacavam: Vítor Ramalho, presidente da Fundação INATEL, José Manuel
Carpinteira, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Cônsul de Espanha em Valença e outras
personalidades ligadas à instituição e
ao turismo.
Após descerrada a lápide comemorativa, usou da palavra o presidente do
Município que enalteceu a «unidade de
excelência» que acabava de ser reaberta, felicitando o INATEL por tudo que
o novo hotel poderá proporcionar na expansão do turismo na região e, concretamente, no concelho cerveirense. Não
deixando de recordar o antigo centro de
férias que considerou um «marco histórico», o qual, durante muitos anos, recebeu largas quantidades de visitantes.
Salientando ainda, e referente ao novo
hotel, o empenho do INATEL que, em
tempos difíceis, não deixou de investir
em tão grandioso empreendimento.
O presidente da Fundação, Vítor
Ramalho, referiu que o INATEL tem em
marcha um conjunto de novas estraté-

EM SAPARDOS
No Cemitério Paroquial de Sapardos
foi a sepultar HERMÍNIO GONÇALVES
LOPES,, de 81 anos de idade, casado
LOPES
com Adozinda Rosa de Barros, que residia na Travessa da Rua.
Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.

À família de luto apresentamos sentidas condolências.

Ecovia entre a praia da Lenta
e o Castelinho já se encontra
bastante avançada

A ecovia entre a praia da Lenta (Lovelhe) e o Castelinho
(Cerveira) já se encontra em fase adiantada de instalação,
pelo que a conclusão daquele troço está para breve.
Saliente-se que em grande parte do percurso a ecovia
está em paralelo com o passeio.
Para breve também estará em fase de instalação a ecovia
que vai do Castelinho a Gondarém, numa extensão bastante
considerável.
Duas obras, próximas do rio Minho, que passarão por
quatro freguesias: Lovelhe, Cerveira, Loivo e Gondarém.

Decorreu em Vila Nova de
Cerveira o VI Simpósio Ibérico
sobre a bacia hidrográfica do
rio Minho

gias para enfrentar a atual crise, nas
quais se incluem a da nova unidade,
que contou com uma comparticipação
por fundos do QREN, já que a unidade
terá uma área de influência de 600 mil
pessoas e que a região da Galiza será
uma das apostas de promoção. Referiu,
também, que «será uma grande quinta,
com uma envolvente do rio Minho fantástica e um hotel de excelência».
E anunciou que em 18 de agosto
terá início no INATEL - Cerveira uma
caravana da volta a Portugal em bicicleta.
“O INATEL - Cerveira Hotel”, localizado na freguesia de Lovelhe, além
dos 100 quartos com ar condicionado,
telefone e TV, tem restaurante com es-

planada, um interessante auditório, sala
para crianças, sala de jogos, biblioteca,
piscina, courts de ténis, polidesportivo
com relvado sintético, jardins, parque
infantil e estacionamento privativo.
E finalizo após voltar a enaltecer a
grande obra que é o “INATEL - Cerveira
Hotel”, que também fiquei contente com
a revelação feita, pelo presidente da
Fundação INATEL, que a volta a Portugal em bicicleta estaria no concelho
de Vila Nova de Cerveira no penúltimo
sábado de agosto.
Boas notícias, portanto, para as
nossas terras e para as suas gentes.
José Lopes Gonçalves

O VI Simpósio Ibérico sobre a Bacia Hidrográfica do Rio
Minho decorreu em Vila Nova de Cerveira, no Fórum Cultural, em 2 de junho, coincidindo com o último dia de um evento
internacional que trouxe ao concelho especialistas de cerca
de 40 países e em que o rio Minho também esteve em destaque: a Conferência Internacional Ecologia e Conservação
de Peixes de Água Doce (International Conference Ecology &
Conservation of Freshwater Fish – ECFF 2012).
A realização do Simpósio Ibérico sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Minho acontece desde 1996. Esta iniciativa centra-se na divulgação de projetos que têm o Minho bacia do rio
como área de intervenção. O simpósio promove a discussão
sobre a gestão dos recursos naturais e sensibiliza para a importância da preservação da biodiversidade associada ao rio
Minho e este ano não foi exceção.
O programa teve quatro grandes temas: recursos naturais, atividade humana, gestão e educação ambiental.

Intercâmbio da comitiva de Chagny com a Escola
Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira
A Escola Básica e Secundária de
Vila Nova de Cerveira recebeu, no dia
22 de maio, a comitiva de Chagny-enBourgogne, vila francesa geminada
com Vila Nova de Cerveira.
Tal evento decorreu devido ao protocolo de geminação, assinado em
1999 em França, entre as câmaras de
Vila Nova de Cerveira e da vila francesa
de Chagny, que visa promover laços de
amizade entre os dois países, em especial entre as populações das duas vilas.
Tendo como objetivo o desenvolvimento das relações no âmbito cultural,
turístico, social e económico, das duas

autarquias, “irmãs gémeas”, têm vindo
a criar diversas ações conjuntas todos
os anos.
Desta vez, a escola básica e secundária fez parte do projeto de intercâmbio. Durante dois meses, os estudantes
de língua francesa, nomeadamente as
turmas do oitavo, nono e décimo ano,
elaboraram um programa ambicioso
para acolher a comitiva francesa. No
dia da receção, esta foi acolhida com
inúmeras atividades tais como cantos,
poemas, concursos, desfile e tradições
francesas e portuguesas. O convívio
foi animado e os visitantes não cessa-

ram de elogiar a simpatia, a alegria e a
programação que permitiu uma grande
partilha de saberes.
Como as duas autarquias pretendem reforçar os laços de amizade e
cooperação, fomentando o intercâmbio
sociocultural e educativo no contexto da nova realidade Europeia, que se
pretende construída com os cidadãos e
para os cidadãos, os alunos de francês
terão a oportunidade, no próximo ano
letivo, de ir a França, conhecer a vila de
Chagny, a “irmã gémea” de Vila Nova
de Cerveira.
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‘22.ª Festa do Vinho Verde e
dos Produtos Regionais’ de
Ponte de Lima

O 5º Concurso Regional de Raça Holstein Frísia do Alto
Minho, realiza-se em Ponte de Lima, no dia 17 de junho,
numa organização conjunta do Município de Ponte de Lima
e da Coopalima – Cooperativa Agrícola dos Agricultores do
Vale do Lima, com o apoio técnico da Associação Portuguesa dos Criadores da Raça Frísia (APCRF) e da Associação
de Apoio à Bovinicultura do Norte (ABLN), Escola Profissional e Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.
Este concurso integra-se no programa oficial da 22ª Festa
do Vinho Verde e dos Produtos Regionais, evento a decorrer
de 15 a 17 de junho e que promove dois dos mais importantes setores da essência da nossa economia, os produtos
regionais e o vinho verde.
Os animais concorrentes estarão em exposição a partir
do dia 15, até ao domingo, 17 de junho, dia do 5º Concurso
Regional da Raça Holstein Frísia, a partir das 14h00, durante
o qual será escolhido o melhor exemplar da raça bovina.
Com características muito próprias, este concurso tem
como objetivo dinamizar e promover o setor agropecuário da
região, e em simultâneo promover a atividade dos agricultores e das suas explorações.
O júri avalia as características morfológicas dos bovinos
da Raça Holstein Frísia e o progresso que se tem verificado no seu desenvolvimento genético. Premiar a seleção e o
apuramento genético da raça Frísia, é o que se pretende com
este concurso, para o qual o animal é treinado e preparado
para participar.
O Concurso Regional da Raça Holstein Frísia é dividido
em secções, estando previstos prémios monetários para os
melhores classificados. Podem inscrever-se criadores aderentes ao Livro Genealógico Português da Raça Frísia, com
os animais registados naquele livro, com a Genealogia conhecida e com quota leiteira atribuída. Apenas poderão participar animais provenientes de explorações leiteiras com sede
nos distritos de Viana do Castelo e Braga.

Monção investe 2,1 milhões de
euros em saneamento de águas
residuais

Comerciantes de Valença
contra realização de feira
mensal

APPACDM de Viana do Castelo
comemorou 40 anos de
existência
A Câmara Municipal de Viana do Castelo homenageou a
APPACDM de Viana do Castelo, no dia em que a instituição
comemorou 40 anos, como agradecimento do concelho ao
trabalho desenvolvido ao serviço da deficiência no concelho.
Na cerimónia, o executivo entregou uma placa comemorativa da efeméride aos responsáveis pela instituição, tendo
o Presidente da Câmara relevado o excelente trabalho daquela instituição.
Para José Maria Costa, a cerimónia foi o reconhecimento
do trabalho quotidiano dos corpos sociais, dos professores
e educadores, funcionários, pais e utentes. O autarca reconheceu que ainda há muito a fazer pela sociedade no âmbito de uma profunda integração dos cidadãos mas salientou
sobretudo o trabalho desenvolvido pela APPACDM ao longo
dos quarenta anos, sensibilizando as instituições públicas e
a própria sociedade para uma perspetiva mais inclusiva de
cidadania.

Câmara Municipal dos Arcos
de Valdevez está a preparar a
automatização do sistema de
abastecimento de água público
Este processo já iniciado em 2010 vai agora ser reforçado, permitindo assim um aumento de eficiência no sistema
de gestão de abastecimento de água ao Concelho de Arcos
de Valdevez. Espera-se deste modo minimizar os custos de
manutenção do sistema, reduzir as perdas de água por deteção atempada de roturas e consumos anormais, bem como
um controlo mais rigoroso das necessidades de bombagem
dos reservatórios.
Em paralelo será instalado um sistema automático de
cloragem e de correção de PH em alguns dos reservatórios,
garantido deste modo o tratamento adequado da água de
abastecimento público mas com diminuição significativa dos
custos operacionais.
Em 2012 deverão ser executados cerca de 178.338,00€
Estas intervenções contam com o financiamento do programa comunitário POCTEP - Programa Operacional de
Cooperação Transfronteiriça Espanha/Portugal em. 75% a
fundo perdido.

‘IV Jornadas Micológicas’
em Paredes de Coura
Intervenções têm como finalidade promover condições
de salubridade e higiene no território concelhio, valorizando
a qualidade de vida dos seus habitantes e defendendo um
meio ambiente sustentado e equilibrado.
No concelho de Monção decorrem atualmente quatro empreitadas de saneamento de águas residuais, cujo valor global situa-se em 1.191.116,23 euros. Em fase de adjudicação,
encontram-se mais duas com o valor de 934.542,11 euros.
Globalmente, o município investe neste setor 2.125.658,34
euros.
Estes investimentos do município de Monção têm como
finalidade promover condições de salubridade e higiene no
território concelhio, valorizando a qualidade de vida dos seus
habitantes e defendendo um meio ambiente sustentado e
equilibrado. Pretende-se igualmente contribuir para a concretização dos objetivos gerais do PEAASAR 2007-2013.

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

As IV Jornadas Micológicas do Corno de Bico realizar-seão no presente ano em dois momentos distintos, o primeiro
em 16 de junho e o segundo em novembro, em data a definir, na Paisagem Protegida do Corno de Bico, nesta quarta
edição as Jornadas Micológicas do Corno de Bico serão subordinadas ao tema: “O Micoturismo como Motor do Desenvolvimento Local”
Com a organização deste evento, que contará com a presença de reputados micólogos, investigadores, produtores,
gastrónomos e agentes turísticos, pretende-se genericamente promover os recursos turísticos, as paisagens e o património natural do concelho de Paredes de Coura e da Paisagem Protegida do Corno de Bico, bem como a promoção do
potencial dos cogumelos na formatação e desenvolvimento
integrado de produtos turísticos de qualidade.

http://www.cerveiranova.pt

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

Comerciantes de Valença reuniram e manifestaram a
sua posição face à anunciada realização de mais uma feira,
mensal no primeiro domingo com isenção de pagamento aos
feirantes.
Presentes estiveram associados da União Empresarial do
Vale do Minho, e não associados todos agentes económicos
no concelho de Valença. Os presentes foram manifestando a
sua opinião e posição. Com total respeito para com feirantes,
a opinião por expressa maioria, com duas abstenções, foi a
de legitimar a UEVM para com a maior brevidade solicitar à
autarquia de Valença uma reunião no sentido de manifestar
as preocupações destes agentes face à realização de mais
uma feira e da situação preocupante que vive o comércio local atualmente.
A UEVM ressalta que esta é a forma de agir que caracteriza os comerciantes e a instituição, com base no diálogo e
na posição da maioria, procurando soluções que contribuam
para a valorização e fortalecimento da economia local e evitando a fuga de capitais para agentes fora da região, gerando
mecanismos de auto sustentabilidade nas diferentes atividades empresariais, comércio, indústria e serviços dos nossos
municípios.

Em 10 de junho

‘Festival Nacional de Folclore’
em Paredes de Coura
Está marcado para 10 de junho, com início às 16 horas,
no Largo Hintze Ribeiro, em Paredes de Coura, um festival
nacional de folclore.
Organizado pela Associação Cultural, o certame terá a
presença de ranchos de diversos pontos do país, nomeadamente de Leiria, Braga, Monção e, como é evidente, de Paredes de Coura.
Os apoios serão do município local, da Junta de Freguesia de Paredes de Coura e do Mostracoura.
Este festival de folclore integra-se nas comemorações do
36.º aniversário da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Paredes de Coura.

Câmara Municipal aprova
apoios escolares no valor
de 400 mil euros
A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou os
apoios sociais escolares para alunos do primeiro ciclo de
ensino básico e pré-escolar para o próximo ano letivo. Em
causa estão 1400 alunos do primeiro ciclo e mais de 630 no
pré-escolar, num investimento autárquico estimado em cerca
de 400 mil euros.
Em causa está o auxílio económico a alunos carenciados
que estejam a frequentar o primeiro ciclo do ensino básico
e definir os escalões de comparticipação da educação préescolar para o ano letivo de 2012/2013. Destinado a apoio às
famílias em que a situação socioeconómica seja debilitada,
estão integrados a atribuição de apoios à aquisição de livros
e material escolar e a comparticipação nas refeições dos alunos do primeiro ciclo e crianças do pré-escolar, assim como
a definição de escalões para estas últimas, que são beneficiárias de apoios às famílias.
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A minha gargalhada
de desprezo
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Que vontade eu tenho de me rir
Ao saber que me querem denegrir,
Pondo-me a dizer coisas que eu não disse,
Fruto de desespero e de pulhice.
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Descansem! Sosseguem,
Pois não conseguem
Que vinguem os vossos intentos,
Nem com isso causar-me quaisquer tormentos.
Toda a gente sabe quem eu sou e me conhece
E também quem pratica isto que acontece.
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Fiquem pois a compreender
A minha forma de estar e de ser:
A hipocrisia contra mim usada
Faz que esteja sempre atento
E cada baixa jogada
Dá-me sempre mais alento,
Torna-me cada dia mais feliz
E, ao invés do que possam pensar
E daquilo que um trauliteiro diz,
Dá-me razão para festejar.
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Como me rio a bandeiras despregadas
Com todas estas asquerosas rapazadas,
Sendo o meu contentamento
E não o sofrimento.
É lamentável serem tão cobardes
E usarem nomes doutros para atacarem os confrades;
Para esses termino com gargalhada de desprezo
E o meu mais completo menosprezo.
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
António Adelino

O exibicionista
A criança é exibicionista por natureza. É um artifício que
usa para centrar nela todas as atenções, causar indignação
e obter o aplauso e são várias as manifestações do mesmo,
como desafiar e enfrentar o perigo, patifarias diversas, infringir normas, desrespeitar costumes, teimar, desobedecer,
tanto em família, como na rua ou na escola.
Esta tendência, própria da infância, por vezes, prolongase até ao estado adulto e degenera em patologia – estado
de saúde considerado anormal ou desviante; doença – e os
seus portadores sentem necessidade que os olhares dos outros sejam os espelhos da sua imagem.
O exibicionismo está classificado como um sintoma de
imaturidade; o seu agente (o exibicionista no estado adulto)
é um ser traumatizado – complexado de inferioridade – e, por
isso, tem que chamar toda a atenção para si, todos os holofotes têm que estar focados na sua pessoa, para conseguir
protagonismo; o exibicionista é um castrado emocional, estigma que o faz sofrer e o martiriza, daí ter que dar nas vistas.
Por isso, o exibicionista necessita dissimular a personalidade enfezada (anã) e compensar a sua frustração – a
castração emocional – e, nesse sentido, socorre-se de adornos, entre os quais se podem destacar a sofreguidão por
conseguir status social, a ambição desmedida de poder para
alcançar cargos políticos, a aquisição de joias, o automóvel
potente, veloz e de gama alta, a moradia de luxo.
É um ser arrogante, e arbitrário no exercício da liderança
de cargos, espezinhando os seus semelhantes.
Também é falso, porque, apesar de apregoar ideais, o
seu fim último é ele próprio, que pretende ser venerado e
adulado, pois considera-se um deus; a sua atuação não se
fundamenta nem em princípios, nem em valores éticos e não
aceita quem tiver mais capacidade que ele.
Posto perante a escolha entre a palavra dada e a imagem
que tem de si mesmo, o exibicionista opta por esta, porque
ele tem que ser o centro do mundo.
Como é um indivíduo intolerante, intransigente, prepotente e que se considera omnipotente, nunca se considera culpado por toda a ação que pratica sem escrúpulos e também
nunca admite que erra.
Disto se conclui que o exibicionista, diante da corrupção
faz-se passar como incorruptível e um verdadeiro exemplo
moral falsamente e, perante a privação, exibe opulência, maneiras de ser referenciado como modelo.
Considera-se diferente dos outros e superior a eles, que
têm o dever de o reverenciar e, coitados daqueles que ele
consegue dominar e, pior ainda, desgraçados os que não o
aceitam e o contrariam.
Temos exemplos destes em Vila Nova de Cerveira, no
presente, os quais devem ser desmascarados, enfrentados,
combatidos e banidos.
Para isso é necessário o esforço e a sua rejeição por parte de todos nós, que está facilmente ao nosso alcance no
próximo ano - 2013.
Para bem do nosso concelho e da sua boa gente, que
merece mais e melhor.
António Adelino de Barros Gonçalves

ASSINE, LEIA E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”

As vacinas salvam mais
vidas do que qualquer outro
tratamento médico

Provas de Aptidão Profissional
de Informática de Gestão ETAP
de Vila Nova de Cerveira
No final de mais um ciclo de formação concluiu-se o processo das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do Curso de Técnico de Informática de Gestão da ETAP - Escola
Profissional de Vila Nova de Cerveira, cujas temáticas incidiram na criação de aplicações informáticas, para uma empresa ou instituição.
O júri, constituído por um convidado do da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo, Paulo Vaz,
e por um representante da empresa Cronograma, António
Presa, avaliaram os trabalhos apresentados, revelando a formação adquirida ao longo do curso, valorizando os trabalhos
realizados em parceria com as empresas e instituições que,
na sua maioria, acolhem os alunos na formação em contexto
de trabalho.
Ricardo Luis - Diretor de Curso de Informática de Gestão
ETAP – Escola Profissional

Associação de
Desenvolvimento Social e
Local promove A.T.L. ‘Férias
de Verão 2012’
A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila
Nova de Cerveira pretende dinamizar uma vez mais, em parceria com a Associação de Pais do Centro Escolar da Vila, e
com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
e da Junta de Freguesia de Reboreda, um espaço de Atividades e Tempos Livres, no período das férias de verão para as
crianças do concelho.
Tal como em anos transatos irá funcionar nas instalações do antigo Jardim de Infância de Reboreda, no período
compreendido entre as datas de 18 de junho e 12 de setembro de 2012, com exceção do mês de agosto. As inscrições
irão decorrer no Centro Escolar da Vila ou a todo o momento
na Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila
Nova de Cerveira.
As crianças irão dispor de um plano de atividades
contemplado com atividades culturais – recreativas, lúdico – pedagógicas, desportivas (capoeira, dança, ginástica,
piscina), ateliers variados, jogos, dinâmicas de grupo, idas
à praia, diversas visitas/saídas ao exterior (visita guiada às
Muralhas de Valença, Centro de Estágios de Melgaço, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do
Castelo, Convento de San Payo e Parque do Castelinho em
Vila Nova de Cerveira), entre outras.
Além disso serão acompanhadas por uma equipa
de Recursos Humanos constituída por auxiliares de Ação
Educativa, Psicólogos e outros técnicos superiores.
Aposte numas férias diferentes para os seus Educandos, aposte no nosso A.T.L.

O conversar escrevendo
Mais um dia que, nesta linda Cerveira, me lembro de escrever. Apetece-me conversar escrevendo. É a única maneira de me aproximar mais das pessoas de quem gosto.
Assim vão lendo o que escrevo, sinal de que ainda ando
neste terreno amoroso.
As rugas vão-se acentuando, mas a cabeça constrói uma
vida nova. Eu sofro com tudo de mal que aparece na minha
frente. Mas consigo trabalhar para que todo esse mal desapareça e traga alegria a todos que sofrem na vida.
Os que tem trabalho e vão falando com os colegas esquecem esses dias maus, que se aproximam de nós. Assim vão
remediando esses maus dias.
E, para que tudo seja superior às nossas forças... Vamos
rezando uma oração, porque faz bem a todos nesses dias de
amargura.
Que bom ter-Te como amigo
Oh meu Jesus adorado...
Ajudai-nos pai querido
E que esteja sempre ao nosso lado!

As vacinas são o meio mais eficaz e seguro de proteção
contra certas doenças. Mesmo quando a imunidade não é total, quem está vacinado tem maior capacidade de resistência
na eventualidade da doença surgir.
A vacinação, além da proteção pessoal, traz também benefícios para toda a comunidade, pois quando a maior parte
da população está vacinada interrompe-se a transmissão da
doença.
• Quando deverá vacinar-se?
A melhor forma de ficar protegido contra determinadas
doenças é cumprir o calendário de vacinação recomendado
pelo Programa Nacional de Vacinação (PNV),da Direção Geral de Saúde
• O que é preciso para se vacinar?
Deverá dirigir-se ao centro de saúde da sua área de
residência, onde está inscrito com Médico e Enfermeiro de
Família, e fazendo-se acompanhar do Boletim de Vacinas.
As vacinas do PNV são gratuitas.
• Existem outras vacinas para além das que constam do PNV?
Sim. Fora do âmbito do Plano Nacional de Vacinação
existem outras vacinas disponíveis em Portugal, sujeitas a
prescrição médica. A vacina contra a gripe, por exemplo, é
frequentemente recomendada para as pessoas que integram
grupos da população mais vulneráveis ou de maior risco,
como por exemplo, os idosos.
PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO (2012)
IDADE

VACINA CONTRA

Recém-nascido

BCG
Hepatite B - 1.ª dose

2 Meses

Pentavalente (DTPaHib VIP)
Hepatite B - 2.ª dose

4 Meses

Pentavalente (DTPaHib VIP)

6 Meses

Pentavalente (DTPaHib VIP)
Hepatite B - 3.ª dose

12 Meses

VASPR (Sarampo, Papeira, e Rubéola)
Men C

18 Meses

Pentavalente (DTPaHib VIP)

5 Anos

Pentavalente (DTPaHib VIP)
VASPR

10 Anos

Td (Tétano e Difteria)

Meninas - ano em
que completam 13
anos

HPV Gardasil (em três doses)

Toda a vida, de 10
em 10 anos

Td (Tétano e Difteria

Para um melhor atendimento, deverá agendar a consulta
com Enfermeira/o de Família, no Centro de Saúde de Vila
Nova de Cerveira, através de telefone - 251 79 52 89
Se pediu transferência para Centro de Saúde de Cerveira, é favor agendar consulta de enfermagem, para transcrição das vacinas do Boletim, bem como de agregado familiar.
Se for viajar para países da África Central e América do
Sul, deverá vacinar-se contra a febre-amarela, pelo menos
20 dias antes de partir. Para tal, deverá marcar consulta de
saúde do viajante.
Centro de Vacinação Internacional de Viana do Castelo
Centro de Saúde de Viana do Castelo
Rua S. José, n.º 317
4900-308 Viana do Castelo
Telefone: 258 801 900
Fax: 258 801 909
Consulta e vacinação com marcação prévia.
Quinta-feira, das 14 às 16h30.
Artigo elaborado por Enf.ª Manuela Castro e Paula Fernandes.
(Equipa de Enfermagem da UCSP Vila Nova de
Cerveira)

ASSINATURA ANUAL
DIGITAL: € 12,50

Agência Adriano
(FUNDADA EM 1862)
Adriano Gonçalves da Cunha
Armador
FUNERAIS E TRANSLADAÇÕES

Assim já falei para as pessoas minhas amigas.
Judite Carvalho
(Cerveira)

Arão / 4930 VALENÇA
Telf.: 251 822 476 - 251 823 546
Telm.: 969 703 739 - 965 803 222
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe
Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer! Jesus respondeu: Na
verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e
o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua
vós, mas não sabes donde vem, nem pare onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito (João 3: 3-8).

COMENTÁRIO
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

INTRODUÇÃO
É a Palavra de fácil compreensão para qualquer indivíduo, melhor assimilar com seu entendimento natural, a tomada e decisão de se aproximar de Deus, descendo do seu
alto pedestal, que por vários métodos alcançou em sua vida
peregrina, economicamente sólida e instável, uma vida social
remarcável, muita influencia nos altos meios comunitários e
estatais. Posição que lhe tem valido ser uma pessoa respeitável na sociedade que se integra, e de grande influência nos
meios políticos.
Torna-se mais difícil para essas pessoas alcançarem e
chegarem à compreensão de ao novo nascimento abarcarem. Embora que o Altíssimo Deus não deixou nada complicado, para que o ser humano não possa nutrir e assimilar,
mas derivado a esses fatores que eu estou apresentando, se
lhes torna mais penoso e intransponível passar essa barreira.
Também o inimigo das nossas almas trata de colocar
obstáculos em sua caminhada, para que na realidade nunca
chegue à compreensão, ou mesmo procurar entender o que
isso em sua vida terrestre representa. Se é pessoa aberta à
Mensagem do Evangelho, à crucificação de Jesus na cruz e
à sua ressurreição, Deus fará chegar até junto dessa pessoa,
para lhe ministrar o plano da Salvação, efetuado pelo Senhor
Jesus no Calvário.
Pode mesmo enviar seu anjo, que até mesmo lhe poderá falar em sonhos, temos tantos casos bíblicos, como propriamente o autor destas linhas tem conhecimento, como de
igual modo e até creio que pode usar este comentário para
falar a algum leitor, ou mesmo enviar um seu servo ao encon-

SAPARDOS - Vila Nova de Cerveira

HERMÍNIO GONÇALVES
LOPES
(Faleceu em 17 de maio de 2012)

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente
sensibilizada com as inúmeras provas de carinho e amizade recebidas aquando do
velório e funeral do saudoso
extinto, vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer muito
reconhecidamente a todas
as pessoas que lhe manifestaram o seu sentimento
de pesar e solidariedade.
Agradece igualmente a todos quantos estiveram presentes nas missas do 7.º e
30.º dias em sufrágio da alma do seu ente querido.
Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

(2012-06-A)

PRECISO NASCER DE NOVO? EU DIGO SIM
tro de alguém, mesmo até caído, desamparado, doente, sem
rumo, perto do suicídio ou da morte.
Como de igual o poderá fazer chegar as Boas Novas
àquele indivíduo, que esteja numa situação pouco cómoda,
por exemplo, num estabelecimento hospitalar, num lar, numa
prisão, ou em qualquer lugar que até acidentalmente se encontre, estou certo que o Deus todo-poderoso se irá manifestar a um coração desesperado, faminto e sequioso, que
espera ajuda Divina. Mas lembre-se tal pessoa que só terá
poder do Alto, quando essa intervenção for através de Jesus
Cristo nosso Salvador.

COMENTÁRIO
Nicodemos era fariseu e membro do sinédrio. Certa noite
foi ter com Jesus no sentido de ser informado em assuntos
religiosos. No sinédrio, a que pertencia, ele gozava de certa
responsabilidade delegada pelos Romanos para que, na lei
de Moisés fosse administrada na Palestina pelas autoridades
nacionais, dentro do esquema da soberania romana. Esse
tribunal era convocado e presidido pelo sumo-sacerdote.
Quanto ao facto de Nicodemos haver procurado Cristo de
noite para dialogar, existem várias opiniões, comenta-se que
ele, por causa da sua posição social, não ousava declarar-se
abertamente discípulo de Cristo, agindo portanto com demasiada prudência, e não ser vítima de desrespeitos humanos.
Outros supõem que, receando a ira dos judeus fanáticos, Nicodemos optou por contactar discretamente Jesus a horas
mortas.
Certo teólogo declara a respeito de Nicodemos, é homem
convencido, até certo ponto, mas não é convertido, ele crê
em Jesus como Mestre, essa crença não salva, não é fé regeneradora, tal crente não é capaz nem de entrar, nem mesmo de ver o reino de Deus, ele precisa da fé, conforme João
3:15-16, para a vida eterna, ou seja nascer de novo a vida do
novo nascimento. Nicodemos parece ter sido um dos membros mais justos do sinédrio. Este facto é provado pela sua
boa vontade em relação a Jesus, demonstrando ao visitá-lo
e chama-o de Rabi.
Outro escritor sagrado opina, Nicodemos é geralmente considerado como investigador ansioso, cuja timidez e
cautela impediram que se aproximasse de Jesus de dia, e
o levaram a fazer sua visita nas horas secretas e silenciosas
da noite. Jesus não lhe deu as boas vindas graciosas, nem
o tratou generosamente, como ele teria feito, se Nicodemos
estivesse angustiado pela dúvida e desejoso de ver a Jesus,
falava-lhe, não como um indivíduo que deseja investigar a
verdade, como se Jesus fosse o representante de uma classe. Nicodemos saúda Jesus sem se aperceber que está presente ao Rei da Glória, o Salvador do mundo, foi essa a razão
do Senhor lhe dizer diretamente que tinha de nascer de novo.
Jesus pronunciou juízo contra o grupo religioso farisaico,
unicamente por meio de uma transformação radical poderia
qualquer fariseu tornar-se apto para o reino de Deus. Apesar
da sua posição religiosa, do seu conhecimento das Escrituras e do culto que com certeza prestava ao único Deus, necessitava ir além do cumprimento das tradições humanas e
da mera observância formal da lei de Moisés. Ele precisava

da vida divina, da regeneração espiritual, de um coração renovado pelo Espírito Santo, como salientou o Senhor Jesus,
Nicodemos precisava nascer de novo da água e do Espírito,
como todo o ser humano necessita (João 3: 5).
Que todo o ser humano tem necessidades, é uma verdade real, necessidades de ordem fisiológica, moral, espiritual,
económica, social, etc. A suprema necessidade do homem
não é a saúde, a educação, a riqueza, o conforto, a cultura,
a religião. A maior necessidade do homem natural é o novo
nascimento. É possível viver na presença do Criador, após a
morte, sem dinheiro, sem prestígio social, sem cultura. Mas,
não se pode entrar no reino de Deus sem o novo nascimento,
sem Jesus Cristo, o Salvador do mundo.
Um leitor, que porventura recebeu educação religiosa
poderá pensar: Nasci num lar religioso, fui instruído na escola do catecismo, canto no coro da igreja e contribuo para
a mesma com ofertas regulares, frequento assiduamente
a igreja tradicional, que meus pais me legaram, por conseguinte eu acho, que não careço de nascer de novo. Alguém
ainda poderá argumentar nunca prejudiquei o meu próximo,
sou pessoa de bons sentimentos e procuro ser exemplar no
meu comportamento; acredito em Deus e sou fiel à religião
que meus progenitores me ensinaram. Por conseguinte, não
reconheço em mim essa necessidade, como se lê na Bíblia.
Estes paroquianos podem ser e fazer o que declaram,
contudo se não nascerem de novo jamais entrarão no reino
de Deus, pois Jesus afirmou-o solenemente. Necessário vos
é nascer de novo (João 3:7).
VERDADEIRO - CONFESSO
A ti recorro, assim como sou, porque o teu sangue por
mim derramaste, e a minha alma na cruz resgataste, Oh Cordeiro de Deus, eu venho arrependido aos teus pés, e aqui
estou, a pedir-te perdão!
Apresentando-me, assim como sou, as minhas culpas e
pecados, a minha alma poder libertar, só tu, cujo sangue as
pode limpar. Oh Senhor Deus, eu venho aos teus pés e aqui
estou para receber, assim como sou, e alívio me dá, pureza
e perdão.
Com tuas promessas, oh Deus Altíssimo, eu venho a ti
receber a salvação.

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

CERVEIRA NOVA , O SEU JORNAL

LOVELHE - Vila Nova de Cerveira

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

ALBERTO JOSÉ
LOPES AMORIM

OLÍVIA CRISTINA
CORREIA

(Faleceu em 10 de maio de 2012)

(Faleceu em 4 de maio de 2012)
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FUNERAL SOCIAL: 375,75 €, MAS COM MAIS OPÇÕES

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.
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Sugestões e outros registos Um mergulho no passado
PROGRAMA DAS FESTAS
CONCELHIAS DE V.N. CERVEIRA
Em seguimento da notícia
publicada na edição de 5 de
março, referente às Festas do
Concelho, em honra de S. Sebastião, devemos acrescentar
que as mesmas se realizam
nos dias 2 a 5 de agosto, com
o seguinte
PROGRAMA
Dia 2, pelas 21,30 horas Festival Internacional de Folclore;
Dia 3, pelas 9,00 horas Escreve:
entrada dos bombos; às 18,00
Gaspar Lopes Viana
horas - a despedida dos bombos; às 20,00 horas - Cortejo Etnográfico; às 21,30 horas atuação dos Cavaquinhos de Lovelhe; às 22,00 horas - grande concerto com a orquestra “Império Show”.
Dia 4, pelas 9,00 horas - entrada dos bombos; 11,00 horas - missa na capela de S. Sebastião; 12,00 horas - grande
partida de fogo do ar; às 13,00 horas - entrada das bandas
de música de Fermentelos e Amares; às 15,00 horas - início
dos concertos pelas bandas de música; às 19,00 horas - despedida dos bombos; às 23,30 horas - fim do concerto das
bandas, junto à igreja; às 24,00 horas - grande partida de
fogo-de-artifício no rio Minho; às 00,30 horas - grande concerto musical com a orquestra “Ciklone”;
Dia 5, pelas 9,00 horas - entrada da banda de música de
Tangil; às 11,00 horas - missa solene e sermão em honra de
S. Sebastião; às 16,00 horas - entrada da fanfarra; às 17,30
horas - majestosa procissão; às 22,30 horas - grande concerto abrilhantado pelo grupo “Grafiti”; às 24,00 horas - grande
partida de fogo piro musical na praça da Galiza.
Boas férias. Visite Vila Nova de Cerveira e delicie-se num
restaurante, de preferência com a nossa típica gastronomia,
acompanhada com um bom vinho da região!

Duas publicações relativas
à Câmara de Vila Nova de
Cerveira no órgão oficial
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Aviso n.º 6265/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, torna-se público a lista unitária
de ordenação final do procedimento concursal comum para
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo determinado para um posto de trabalho da carreira
de Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 471/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série de 12 de janeiro
de 2012 e homologado por despacho do Sr. Presidente da
Câmara Municipal em 5 de abril de 2012.
Assistente Operacional:
1. Paulo Orlando Duarte Bessa - 15,5 valores
2. Albano Manuel Ribeiro P. Ferreira Mendes - 14,0 valores
3. Cláudio de Jesus Afonso - 12,3 valores
Torna-se público que vai ser celebrado contrato com o 1.º
classificado, com efeitos a 2 de maio de 2012, pelo período
de seis meses.
18 de abril de 2012
O Presidente da Câmara Municipal,
José Manuel Vaz Carpinteira
Aviso n.º 6266/2012
Torna-se público que, por meu despacho, datado de 15
de dezembro de 2011, determinei a mobilidade interna intercategorias, entre órgãos, nos termos do artigo 59.º da Lei n.º
12-A/2008, de 27 de fevereiro, e de acordo com a autorização
proferida pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança
Social, I.P., o senhor Fernando Monteiro Matias, trabalhador
daquele instituto, para desempenhar funções nesta Câmara
Municipal na categoria de Coordenador Técnico.
Torna-se público ainda, que por força do artigo 44.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, a mobilidade operada não
terá qualquer alteração de nível remuneratório, mantendo-se
o mesmo no cargo de Vereador a tempo inteiro.
24 de abril de 2012.
O Presidente da Câmara Municipal,
José Manuel Vaz Carpinteira

Qual é a escala de valor,
o grau de importância que
orienta o arquivo em memória dos factos que vivemos?
Ninguém sabe. Quantas vezes somos surpreendidos
com a recordação inesperada de acontecimentos irrelevantes passados há muitos
anos e, em contra ponto,
quantas vezes factos marcantes que decidimos nunca
esquecer são rápida e cruelEscreve:
mente eliminados da nossa
Vítor Nelson Esteves
mente? Muitas.
Torres da Silva
Não é à toa, pois, que o
homem inventou a escrita, e uma das razões desta engenhosa descoberta prende-se com a necessidade de deixar
um testemunho, uma referência dos acontecimentos vividos.
Acontece que, por incrível que pareça, na nossa história concelhia relativamente recente, há um período longo de 42 anos
em que a imprensa local desapareceu. A inexistência de jornais entre os anos 1928 a 1970, implica um buraco negro no
conhecimento dos factos que marcaram a nossa sociedade e
dos modos de vida da nossa comunidade.
É por isso que os livros e os jornais são tão importantes,
principalmente quando versam sobre assuntos da nossa terra e das nossas notáveis gentes. Quanto à produção literária,
temos hoje o privilégio de contar com uma mão cheia de incansáveis admiradores por tudo o que Cerveira representa e
que dedicam anos da sua vida a investigar, colecionar, organizar e publicar trabalhos literários relevantes para o conhecimento do nosso território.
A mais recente obra literária de um desses notáveis
arautos revela alguns dos segredos do nosso passado sem
jornais. O livro intitulado “Contributos para a História de Vila
Nova de Cerveira – Súmulas cronológicas das atas municipais de 1900 a 1974”, da autoria de Diamantino Vale Costa,
é um verdadeiro tesouro informativo, “uma obra obrigatória
para perceber o que hoje somos” nas palavras do autor.
Se bem que devemos estar mais interessados no presente e o passado é história, não é menos verdade que só
com a valorização do conhecimento do passado é possível
encontrar uma explicação do mundo que nos rodeia e pensar
no futuro. Nesse sentido, o autor deu sucessivos mergulhos
na fonte de informação disponível e emergiu com uma proposta literária para dar vida aos fragmentos esquecidos ou
desconhecidos da nossa história. Fruto do paciente trabalho
de pesquisa e da minuciosa tarefa de enquadrar os acontecimentos relatados nas atas da Câmara, o Tino ofereceu-nos
uma filigrana pérola literária de grande valor histórico, económico e social para o nosso concelho.
Para além do esmero e qualidade de redação nas atas
camarárias, entre muitas curiosidades e outras ocorrências
dignas de destaque, chamaram-me a atenção algumas situações cuja dimensão desconhecia: a distribuição da sopa
que era servida aos pobres, a inacreditável pobreza e as
paupérrimas condições de higiene e saúde públicas em que
os nossos antepassados viviam, a epopeia da construção do
edifício dos Paços do Concelho, o arranque da rede de abastecimento de eletricidade, a generosidade da construção do
hospital da Misericórdia, a importância dos montes baldios, o
constante litígio na demarcação dos limites de território entre
as freguesias, a acutilante reivindicação do lugar de Chamozinhos por Vila Meã, a exploração de volfrâmio em Covas, as
intrigas políticas, a impressionante sangria demográfica provocada pela emigração, principalmente em Sopo, a 1.ª pista
de carrinhos elétricos para as festas (1959), a 1.ª mesa de
bilhar livre (1962), a história do famoso “Hércules de Cerveira”, a compra dos motociclos “Pachancho” e da “Famel Foguete” (1966) para uso do pessoal da Câmara, a instalação
do 1.º reclamo publicitário luminoso, a rocambolesca história
da adaptação do castelo em Pousada D. Dinis (…).
É um livro cheio de histórias reais que veio preencher um
espaço que se encontrava vazio, revela-nos mistérios, aventuras, heróis, esperanças, frustrações e sobretudo evidencia
o trabalho persistente e dedicado que os responsáveis políticos de antanho realizaram para o desenvolvimento da Vila
Chiquita e a melhoria de condições de vida da população.
Hoje, felizmente, temos jornais e gente que escreve para
que não se esqueça o que somos e sentimos, mesmo que
por vezes não nos lembremos que o esquecimento é um capricho da natureza. Obrigado pela lembrança minha querida
“Juditinha”.

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05

ECOS DO PASSADO
Romeu Pimenta e
Augusta Menezes

Em mais uma fotografia antiga, remetida pelo assinante de “Cerveira Nova” Humberto de Sousa Reina, residente
em Vila Nova da Telha, podemos encontrar dois professores,
Romeu Pimenta e Augusto Menezes, que num passado já
distante foram mestres carismáticos no ensino de gerações
cerveirenses.
Também, na mesma fotografia, se encontram o maestro
Peixoto, que foi regente de uma banda de música da vila, e
jovens pertencentes a famílias locais, nomeadamente Esperança, Bouça, Brandão e Peixoto.
Mais uma vez os agradecimentos deste jornal a Humberto Reina.

Remadores de Cerveira sobem
3 vezes ao pódio na “Queima
das Fitas”

Realizou-se no passado dia 5 de maio de 2012, a Regata Internacional da Queima das Fitas, em Coimbra. Esta é a
maior regata anual de remo realizada em Portugal. A edição
deste ano contou com a participação de cerca de 1000 atletas de 13 clubes espanhóis e 20 clubes portugueses.
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira (ADCJC) apresentou-se em Coimbra com uma delegação de 23 atletas dos escalões de formação (3 infantis, 18
iniciados e 5 juvenis), obtendo resultados bastante positivos
melhorando, inclusivamente, os obtidos nas edições anteriores. No final de uma manhã de provas bem disputadas, das
12 tripulações da ADCJC em competição, 5 classificaram-se
nos cinco primeiros lugares, incluindo 3 lugares no pódio.
No escalão de iniciados o skiffista André Marques conquistou o 2º lugar do pódio a apenas um segundo do primeiro
classificado. Igual resultado foi alcançado pela tripulação do
4x Iniciado, composta pelos atletas David Cerqueira, Rúben
Paulo, Nuno Gonçalves e José Machado. Também em Iniciados, mas no setor feminino, o destaque vai para a dupla
formada pela Daniela Tenedório e pela Mónica Silva, que
conquistaram o 3º lugar no pódio na prova de double-scull.
Este foi um bom dia para a ADCJC com um conjunto de
resultados bastante promissores que são reflexo, quer do esforço dos seus jovens atletas, quer do apoio e incentivo por
parte dos familiares que se deslocaram em grande número
a Coimbra.
Com o aproximar do final da época restam apenas duas
regatas para disputar por estes atletas dos escalões de formação: a Regata Internacional Litocar (2 e 3 de Junho, em
Montemor-o-Velho) e os Campeonatos Nacionais de Remo
Jovem (23 e 24 de Junho, também em Montemor-o-Velho).
O Presidente da Direção da ADCJC
Manuel de Araújo Soares
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CAMPEONATO
DISTRITAL
INFANTIS
(Série C)

Henrique Rodrigues da Mata
considerado sócio de mérito
da Federação Portuguesa de
Futebol

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
BENJAMINS 2002
(Série B)

23.ª JORNADA
RESULTADOS

27.ª JORNADA
RESULTADOS
Darquense, 3 - Cerveira, 3
L. Sousa, 8 - Barroselas, 0
Areosense, 0 - Ânc. Praia, 7
Ancorense, 11 - Limianos, 1

Barroselas, 3 - Lançatalento, 1
Neves, 3 - Adecas, 2
Cerveira, 13 - L. Sousa, 1
Campos, 0 - Limianos, 0
Chafé, 3 - Paçô, 5
Perspetiva, 8 - Vianense, 1
Folgou: Perre B

28.ª JORNADA
RESULTADOS
Barroselas, 2 - Darquense, 4
Ânc. Praia, 7 - L. Sousa, 0
Limianos, 7 - Areosense, 0
Cerveira, 1 - Ancorense, 1

24.ª JORNADA
RESULTADOS
Lançatalento, 23 - Perre, 1
Adecas, 2 - Barroselas, 15
L. Sousa, 1 - Neves, 2
Limianos, 2 - Cerveira, 3
Paçô, 1 - Campos, 3
Vianense, 5 - Chafé, 0
Folgou: Perspetiva

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Lançatalento

67

2.º - Barroselas

66

3.º - CD Cerveira

64

4.º - Perspectiva

49

5.º - Campos

41

6.º - Neves F.C.

40

7.º - Limianos

36

8.º - Adecas

28

9.º - Paçô

19

10.º - Chafé

19

11.º - Vianense B

16

12.º - Luciano de Sousa

7

13.º - Perre B

7

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

1.º - Ancorense

76

2.º - Âncora Praia

63

3.º - Luciano Sousa

60

4.º - CD Cerveira

43

5.º - Darquense

32

6.º - Barroselas

26

7.º - Areosense

14

8.º - Limianos

11

CAMPEONATO
NACIONAL
3.ª DIVISÃO
(Série A)
FASE DE DESCIDA
9.ª JORNADA
RESULTADOS
Fão, 0 - Cerveira, 1
Amares, 1 - Esposende, 3
Melgacense, 1 - Marinhas, 0

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

Bragança, 3 - Vianense, 0
Joane, 1 - St. Maria, 1
Vilaverdense, 2 - M. Fonte, 0

10.ª JORNADA
RESULTADOS
St. Maria, 0 - Vilaverdense, 0
Vianense, 0 - Joane, 0
M. Fonte, 7 - Bragança, 2
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Joane

38

2.º - Vilaverdense

36

3.º - Santa Maria

35

4.º - Bragança

33

5.º - Vianense

28

6.º - Maria da Fonte

25

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUNIORES
(Fase final)

1.º - Marinhas

33

2.º - Esposende

31

3.º - Melgacense

30

4.º - Amares

23

5.º - Cerveira

19

6.º - Fão

17

CAMPEONATO
DE VETERANOS
DO ALTO MINHO
28.ª JORNADA
RESULTADOS
Cardielos, 3 - Campo, 5
St. Marta, 1 - Correlhã, 0
Antas, 5 - Deocriste, 2
Ânc. Praia, 1 - Lanheses, 4
Darquense, 0 - Neves, 3
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Vianense

8.ª JORNADA
RESULTADOS
Moreira, 2 - Limianos, 8
Valenciano, 1 - Paçô, 1
Vianense, 0 - Cerveira, 0

9.ª JORNADA
RESULTADOS
Moreira, 1 - Cerveira, 4
Limianos, 8 - Valenciano, 1
Paçô, 6 - Vianense, 1
CLASSIFICAÇÃO

56

3.º - CD Cerveira

56

4.º - Artur Rego

53

5.º - Santa Marta

46

6.º - Deocriste

45

7.º - Lanheses

45

8.º - Alvarães

44

9.º - Darquense

43

10.º - Correlhã

41

11.º - Antas

38

12.º - Valenciano

33

13.º - Campo

27

14.º - Fragoso

17
12

1.º - Limianos

27

15.º - Âncora Praia

2.º - Vianense

14

16.º - Cardielos

3.º - Paçô

13

4.º - Valenciano

11

5.º - CD Cerveira

9

6.º - Moreira

3

68

2.º - Neves F.C.

CERVEIRA NOVA
- o seu jornal -

3

No campo 15 de agosto, em Lanheses, o Desportivo de
Monção venceu a Taça AF de Viana do Castelo, a primeira
do seu historial. Os monçanenses venceram o Ponte da Barca, nas grandes penalidades, por 4-2.
No final do tempo regulamentar, um empate a uma bola
levou a mais meia hora de jogo, finda a qual havia empate a
duas bolas. Depois foi a marcação das grandes penalidades,
que vieram a dar a vitória ao Desportivo de Monção.

Em Lovelhe
Torneio de lançamentos
“Força Portugal/2012”

Em 15 e 16 de junho Cerveira
é palco do “XIV Encontro de
Taichi-Chi-Chuam”
Durante dois dias 15 e 16 de junho vai decorrer, no concelho de Vila Nova de Cerveira, o “XIV Encontro da TaichiChi-Chuam”, que contará com a presença de 60 atletas portugueses e espanhóis.
Organizado pela Associação Portuguesa Karaté-Do Shotokai, o evento contará com o apoio da Câmara de Vila Nova
de Cerveira e o local onde vai acontecer é no pavilhão municipal de desportos.
Este encontro de artes marciais terá os seguintes horários:
Dia 15: das 19 às 21 horas; e no dia 16: das 17 às 19
horas.

XI final regional de míni
basquete no dia 10 de junho
em Vila Nova de Cerveira
No Parque de Lazer do Castelinho, em Vila Nova de Cerveira. vai decorrer, no dia 10 de junho, a XI final regional de
míni basquete.
Vão participar 10 clubes de oito concelhos do distrito de
Viana do Castelo e a competição terá início às 10 horas.
A organização deste evento estará a cargo da Associação de Basquetebol de Viana do Castelo e contará com o
apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Está prevista a presença, nesta jornada desportiva de 10
de junho, de cerca de 250 pessoas.

10.ª JORNADA
RESULTADOS

9.ª JORNADA
RESULTADOS

O atual presidente da Associação de Futebol de Viana do
Castelo, Henrique Rodrigues da Mara, foi considerado sócio
de mérito da Federação Portuguesa de Futebol, em assembleia geral realizada no passado dia 12 de maio.
É o terceiro dirigente da Associação a obter tamanha distinção, após os saudosos Ramiro Marques e Ilídio Cunha.
Henrique Rodrigues da Mata é também um dos três sócios honorários da Associação de Futebol de Viana do Castelo
Oportunamente irá ser realizada uma cerimónia pública,
que permita à população desportiva do distrito homenagear
aquele sócio de mérito e honorário.

O Desportivo de Monção
conquistou a Taça AF de Viana
do Castelo

Torneio de Paçô

Realizou-se em 19 de maio na pista de atletismo de Lovelhe, organizado pela Federação Distrital de Atletismo e a
Associação Desportiva de Lovelhe, o torneio de lançamentos
“Força Portugal” no europeu e nos jogos olímpicos.
Estiveram presentes vários clubes como o Amares,
Sanitop de Viana do Castelo, clube Celta de Vigo, Povoa de
Varzim e a Associação Desportiva e Cultural de Lovelhe.
A prova mais emocionante foi a disputa no lançamento de dardo entre o atleta juvenil de Lovelhe e o atleta
sénior do Amares, tendo um lançado 46 m e outro 47 m.
O atleta juvenil do Lovelhe também lançou, mas o
árbitro levantou a bandeira vermelha.
No setor feminino, destaque para a atleta do Lovelhe com 28 m no dardo e uma atleta do Celta de Vigo no peso
com 12 m, com um peso 4 kg.
Tiago Castro participou no lançamento do peso, tendo lançado 7,56 m, com um peso de 7,26 kg.
Destaque para o atleta do Celta de Vigo com 14 m,
com um peso 5 kg; o atleta da Sanitop com 12 m e um peso
de 5 kg; e o atleta veterano do Celta de Vigo com 11 m e peso
4 kg.

3.ª Jornada da Liga
Internacional Luso Galaica
por clubes
Pela quinta vez consecutiva, o A.R.C. Paçô vai levar a
cabo o “Torneio ARC Paçô - Adrien Silva”, a realizar nos próximos dias 9 e 10 de junho no complexo desportivo da Coutada, em Arcos de Valdevez.
Este torneio tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos,
e “nome”, no seio desportivo, em geral, e futebolístico, em
particular, sendo prova disso a boa recetividade das equipas
convidadas - este ano participarão 30 equipas e 18 clubes,
nacionais e estrangeiros.
Tal como no passado, o município arcuense continuará
a fornecer todo o apoio logístico na realização desta iniciativa que se denomina de Adrien Silva devido ao facto deste
jogador do Sporting se ter iniciado em Portugal na formação
desta associação e a apoiar com diverso material desportivo.

CSI Concurso de Saltos
Internacional – Ponte de Lima
com sucesso absoluto
O CSI – Concurso de Saltos Internacional que decorreu
em Ponte de Lima superou as expectativas. Com a presença
de conceituados cavaleiros, em representação de diversas
nacionalidades, o CSI de Ponte de Lima foi um sucesso absoluto.
A classificar para o Ranking da Federação Equestre Internacional, o evento equestre atraiu a atenção do público,
especialmente para a disputa do Grande Prémio Internacional, arrebatado pelo Espanhol Pablo Dominguez Pinon com
o cavalo Meduse de La Croix.
No final a satisfação era geral, entre cavaleiros, juízes do
concurso e organização, mostrando mais uma vez que Ponte
de Lima está na rota internacional dos eventos equestres.
O CSI – Ponte de Lima é organizado em parceria entre
o Município de Ponte de Lima, Centro Equestre do Vale do
Lima, Federação Equestre Portuguesa e a Gon On Sports.

Realizou-se, no Pavilhão da Faculdade Desporto do Porto, a 3.ª jornada da Liga Internacional Luso Galaica, torneio
com grande participação, organizado por três clubes: Juvalença, Judo Clube Barcelos e Clube Judo Porto, com o apoio
das associações de Judo de Viana do Castelo e Porto.
A equipa masculina do Juvalença ficou em 8.º lugar entre
15 equipas; o judoca Manuel Costa e Tiago Pereira acabaram entre os melhores judocas.
Surpresa foi Jucaminha, com duas judocas valencianas
que muito contribuíram para o resultado final de 4.º lugar de
7 equipas, pois Maria Fátima Oliveira e Daniela Pedreiras foram as únicas que ganharam combates, Maria Oliveira foi
considerada uma das melhores judocas femininas.
A liga foi dominada pelas equipas espanholas, Judo Club
Arteixo da Coruña, vencedora em ambas as categorias, masculina e feminina.
Classificações:
Masculinos: - 1.º Judo Club Arteixo; 2.º Sporting Clube de
Portugal; 3.º Universidade de Santiago Compostela; 4.º Judo
Club Shiai.
Femininos: - 1.º Judo Club Arteixo; 2.º Clube Judo do Porto; 3.º Gimnasio Senra; 4.º Jucaminha (Juvalença).

