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GAZETILHAGAZETILHA
E COM CURVAS NA E COM CURVAS NA 

ESTRADA ESTRADA 
VAI A CORRIDA VAI A CORRIDA 

ANIMADA!...ANIMADA!...
A CORRIDA COMEÇOUA CORRIDA COMEÇOU
QUE VELOZ É O CORRERQUE VELOZ É O CORRER
A POLÍTICA ANIMOUA POLÍTICA ANIMOU
TODOS QUEREM O PODERTODOS QUEREM O PODER
SÃO OS QUE ESTÃO A MANDARSÃO OS QUE ESTÃO A MANDAR
MAS QUE LHES CUSTA A SAIRMAS QUE LHES CUSTA A SAIR
SÃO OS QUE QUEREM ENTRARSÃO OS QUE QUEREM ENTRAR
E TEM PORTAS POR ABRIRE TEM PORTAS POR ABRIR
EM AZÁFAMAS CONSTANTESEM AZÁFAMAS CONSTANTES
MUITOS FICAM CONFUNDIDOSMUITOS FICAM CONFUNDIDOS
COM TRÂNSFUGAS DELIRANTESCOM TRÂNSFUGAS DELIRANTES
A MUDAREM DE PARTIDOSA MUDAREM DE PARTIDOS
E A CORRIDA CONTINUAE A CORRIDA CONTINUA
CADA VEZ COM MAIS AÇÃOCADA VEZ COM MAIS AÇÃO
E MESMO QUEM VÊ DA RUAE MESMO QUEM VÊ DA RUA
QUER SABER PARA ONDE VÃOQUER SABER PARA ONDE VÃO
AMIGOS E FORAM TANTOSAMIGOS E FORAM TANTOS
COMPANHEIROS DE JORNADASCOMPANHEIROS DE JORNADAS
QUE POR NUNCA SEREM SANTOSQUE POR NUNCA SEREM SANTOS
FICAM DE COSTAS VOLTADASFICAM DE COSTAS VOLTADAS
MAS NO SPRINT FINALMAS NO SPRINT FINAL
QUEM GANHARÁ A CORRIDA?QUEM GANHARÁ A CORRIDA?
SERÃO OS SEM IDEALSERÃO OS SEM IDEAL
QUE NÃO TEMEM DESPEDIDAQUE NÃO TEMEM DESPEDIDA
OU OS DE METAS À VISTAOU OS DE METAS À VISTA
TÃO PERTINHO E PREPARADASTÃO PERTINHO E PREPARADAS
QUE NÃO CHEGARÃO À PISTAQUE NÃO CHEGARÃO À PISTA
POR FINTAREM CAMARADAS?POR FINTAREM CAMARADAS?

E COM CURVAS NA ESTRADAE COM CURVAS NA ESTRADA
VAI A CORRIDA ANIMADA!...VAI A CORRIDA ANIMADA!...

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

Bienal de Cerveira Bienal de Cerveira 
de 27 de julho a 14 de setembrode 27 de julho a 14 de setembro

Concurso internacional teve 590 participantesConcurso internacional teve 590 participantes

NA PÁGINA 3NA PÁGINA 3

Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira 
continua a pugnar pelos baldioscontinua a pugnar pelos baldios

- Segundo processo a julgar em 8 de maio- Segundo processo a julgar em 8 de maio  (na página 7)(na página 7)

Concerto do 25 de Concerto do 25 de 
Abril no cineteatro Abril no cineteatro 
de Cerveira que de Cerveira que 
reabriu após obras reabriu após obras 
de requalifi caçãode requalifi cação

NA PÁGINA 6NA PÁGINA 6

Os três candidatos, já conhecidos, à Os três candidatos, já conhecidos, à 
presidência da Câmara Municipalpresidência da Câmara Municipal

- Em Crónica da Quinzena (na página 7)- Em Crónica da Quinzena (na página 7)

NA PÁGINA 12

Última edição da Última edição da 
Taça de Honra foi Taça de Honra foi 
conquistada pelo Clube conquistada pelo Clube 
Desportivo de CerveiraDesportivo de Cerveira

NA PÁGINA 3

Fim de semana Fim de semana 
gastronómico com o gastronómico com o 
sável e biscoitos de sável e biscoitos de 
milho em destaquemilho em destaque
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CREDIVISÃOCREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS

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

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

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

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

NÃO ACEITAMOS RESERVASNÃO ACEITAMOS RESERVAS

O REI DO POLVOO REI DO POLVO

CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

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

FRANGO - COSTELA - CRIOLO - POLVO 
BACALHAU - ESPETADAS

SEMPRE ACOMPANHADO DE BATATA E ARROZ

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

VINILCERVINILCER
GRÁFICA | PUBLICIDADEGRÁFICA | PUBLICIDADE

Faturas | Guias Transporte | Envelopes | CartõesFaturas | Guias Transporte | Envelopes | Cartões
Carimbos | Calendários | Flyers | Papel TimbradoCarimbos | Calendários | Flyers | Papel Timbrado
Decoração em Viaturas | Lonas Publicitárias | ConvitesDecoração em Viaturas | Lonas Publicitárias | Convites
Brindes | Vinil | Impre. Têxteis | Reclamos | VitrinesBrindes | Vinil | Impre. Têxteis | Reclamos | Vitrines

www.vinilcer.pt | vinilcer@sapo.pt | 962 157 393 | 251 796 811www.vinilcer.pt | vinilcer@sapo.pt | 962 157 393 | 251 796 811
Lamelas - Loivo | 4920-071 V.N. CerveiraLamelas - Loivo | 4920-071 V.N. Cerveira
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GABINETE DE APOIOGABINETE DE APOIO
PSICOLÓGICOPSICOLÓGICO

• Consulta Psicológica;Consulta Psicológica;
• Avaliação Psicológica e Diagnóstico Clínico;Avaliação Psicológica e Diagnóstico Clínico;
• Aconselhamento em Situações de Crise;Aconselhamento em Situações de Crise;
• Orientação Escolar, Profi ssional e Vocacional;Orientação Escolar, Profi ssional e Vocacional;
• Reabilitação Cognitiva (após (AVC’S - TCE’S e Reabilitação Cognitiva (após (AVC’S - TCE’S e 

outros Traumatisnos).outros Traumatisnos).

Travessa das Penas, Lj 28 - 4920 Vila Nova de CerveiraTravessa das Penas, Lj 28 - 4920 Vila Nova de Cerveira

Consultas mediante marcação >Consultas mediante marcação >
967 974 880967 974 880
919 731 292919 731 292

ANTÓNIO GUERREIRO PEREIRAANTÓNIO GUERREIRO PEREIRA

AdvogadoAdvogado

Quinta das Penas, 26Quinta das Penas, 26
4920-265 Vila Nova de Cerveira4920-265 Vila Nova de Cerveira

Telem. 917 704 530  /  Telef. 251 794 899Telem. 917 704 530  /  Telef. 251 794 899
Email: - guerreiro-11675p@adv.oa.ptEmail: - guerreiro-11675p@adv.oa.pt

COMPROCOMPRO
Cartas, postais e selos.Cartas, postais e selos.

Novos ou usados.Novos ou usados.
Antigos ou recentes.Antigos ou recentes.

Telem. 960 210 435Telem. 960 210 435

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 955, de 5 de maio de 2013

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

EDITAL
JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDENTE JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEI-DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEI-
RARA;;

TORNA PÚBLICO QUETORNA PÚBLICO QUE, no dia 22 de maio de 2013, , no dia 22 de maio de 2013, 
pelas 14,30 horas, no edifício dos Paços do Concelho, se pelas 14,30 horas, no edifício dos Paços do Concelho, se 
procederá, nos termos do Regulamento em vigor e con-procederá, nos termos do Regulamento em vigor e con-
dições gerais aprovadas para o efeito, ao sorteio, por ato dições gerais aprovadas para o efeito, ao sorteio, por ato 
público, do direito à ocupação do terrado da feira semanal público, do direito à ocupação do terrado da feira semanal 
de 7 lugares, que se encontram descritos nas referidas de 7 lugares, que se encontram descritos nas referidas 
condições gerais e que poderão ser solicitadas no Servi-condições gerais e que poderão ser solicitadas no Servi-
ço de Atendimento ao Utente (Balcão Único) da Câmara ço de Atendimento ao Utente (Balcão Único) da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Cerveira.Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Os interessados deverão manifestar a sua intenção Os interessados deverão manifestar a sua intenção 
aos lugares pretendidos, mediante a apresentação de aos lugares pretendidos, mediante a apresentação de 
requerimento a fornecer pelo Serviço de Atendimento ao requerimento a fornecer pelo Serviço de Atendimento ao 
Utente (Balcão Único), até ao dia 17 de maio de 2013.Utente (Balcão Único), até ao dia 17 de maio de 2013.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de Para constar se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor, que vão ser afi xados nos lugares públicos do igual teor, que vão ser afi xados nos lugares públicos do 
estilo.estilo.

E eu, Vítor Manuel Passos Pereira, Chefe da Divisão E eu, Vítor Manuel Passos Pereira, Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, o subs-Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, o subs-
crevi.crevi.

Vila Nova de Cerveira, aos vinte e seis dias do mês de Vila Nova de Cerveira, aos vinte e seis dias do mês de 
abril do ano de dois mil e treze.abril do ano de dois mil e treze.

O Presidente da Câmara,O Presidente da Câmara,
José Manuel Vaz CarpinteiraJosé Manuel Vaz Carpinteira

No ribeiro de água friaNo ribeiro de água fria
No ribeiro de água friaNo ribeiro de água fria
Com os tremoços a demolharCom os tremoços a demolhar
Era uma vida que se viviaEra uma vida que se vivia
E tudo me faz lembrarE tudo me faz lembrar

Quem me dera esse tempoQuem me dera esse tempo
Tudo nos dava alegriaTudo nos dava alegria
Passava-se um bom momentoPassava-se um bom momento
No ribeiro da água friaNo ribeiro da água fria

Mas que beleza eraMas que beleza era
Os passarinhos a cantarOs passarinhos a cantar
Ó quem me deraÓ quem me dera
A esse tempo voltarA esse tempo voltar

Nunca mais vou passarNunca mais vou passar
Isso tenho a certezaIsso tenho a certeza
Foi no tempo de me criarFoi no tempo de me criar
Que havia essa riquezaQue havia essa riqueza

Agora ao fi m chegueiAgora ao fi m cheguei
Mas estou a controlarMas estou a controlar
Foi assim que brinqueiFoi assim que brinquei
Para poder me lembrarPara poder me lembrar

Aos colegas que me conhecemAos colegas que me conhecem
Eu estou a recordarEu estou a recordar
A todos que me merecemA todos que me merecem
Um abraço vos vou darUm abraço vos vou dar

Assim estou a chegarAssim estou a chegar
À minha reta fi nalÀ minha reta fi nal
Só vos quero lembrarSó vos quero lembrar
Que tudo não faz malQue tudo não faz mal

Ó quem me deraÓ quem me dera
Eu poder continuarEu poder continuar
Passar mais uma primaveraPassar mais uma primavera
E continuar andarE continuar andar

Judite CarvalhoJudite Carvalho
(Cerveira)(Cerveira)

Natureza e primaveraNatureza e primavera
Poema na voz dum minhotoPoema na voz dum minhoto

Já chegou a primaveraJá chegou a primavera
A época fl orescenteA época fl orescente
E a própria atmosferaE a própria atmosfera
Vai fi car muito mais quenteVai fi car muito mais quente

Andorinhas vão chegarAndorinhas vão chegar
Fazer ninhos nos beiraisFazer ninhos nos beirais
Misturando o seu piarMisturando o seu piar
Com chilrear dos pardaisCom chilrear dos pardais

Rebentos estão a nascerRebentos estão a nascer
Nos troncos dos arvoredosNos troncos dos arvoredos
Natureza a fl orescerNatureza a fl orescer
Nos campos e nos vinhedosNos campos e nos vinhedos

É o milagre da vidaÉ o milagre da vida
Despontando em todo ladoDespontando em todo lado
E o tempo já convidaE o tempo já convida
O campo a ser desfrutadoO campo a ser desfrutado

Flores a desabrocharFlores a desabrochar
Muitas ervas a crescerMuitas ervas a crescer
Mariposas a voarMariposas a voar
Ambiente a embelecerAmbiente a embelecer

É um milagre esplendorosoÉ um milagre esplendoroso
Que a natureza ofereceQue a natureza oferece
Espetáculo maravilhosoEspetáculo maravilhoso
Todos os anos aconteceTodos os anos acontece

As montanhas e os pradosAs montanhas e os prados
Pululam de verde esp’rançaPululam de verde esp’rança
Com rebentos delicadosCom rebentos delicados
Anunciando a mudançaAnunciando a mudança

Resplandece a naturezaResplandece a natureza
Quando chega a primaveraQuando chega a primavera
E toda a sua belezaE toda a sua beleza
Anuncia outra eraAnuncia outra era

Uma era verdejanteUma era verdejante
Parte das quatro estaçõesParte das quatro estações
Se Deus a fez tão brilhanteSe Deus a fez tão brilhante
Lá teve as suas razõesLá teve as suas razões

Que interessa é que terminouQue interessa é que terminou
O mau tempo vai emboraO mau tempo vai embora
A primavera chegouA primavera chegou
Vai haver bom tempo agoraVai haver bom tempo agora

Nem neve, nem frio, nem ventoNem neve, nem frio, nem vento
Nem chuvas torrenciaisNem chuvas torrenciais
Já terminou o mau tempoJá terminou o mau tempo
Dos terríveis temporaisDos terríveis temporais

Deus fez as quatro estaçõesDeus fez as quatro estações
Mas brindou a primaveraMas brindou a primavera
Com todas as condiçõesCom todas as condições
Para ser a melhor eraPara ser a melhor era
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CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
O SEU JORNALO SEU JORNAL

Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
NEM TUDO LEMBRANEM TUDO LEMBRA

No princípio da avenida No princípio da avenida 
das Cortes, onde se encon-das Cortes, onde se encon-
tram instalados o Pavilhão tram instalados o Pavilhão 
Municipal de Desportos e os Municipal de Desportos e os 
Serviços da Segurança So-Serviços da Segurança So-
cial, local de considerável cial, local de considerável 
movimento, verifi ca-se, com movimento, verifi ca-se, com 
estranheza, a inexistência de estranheza, a inexistência de 
uma passadeira que muita uma passadeira que muita 
falta se tem feito sentir, visto falta se tem feito sentir, visto 
existir muito próximo uma cur-existir muito próximo uma cur-
va que já tem causado proble-va que já tem causado proble-
mas a pessoas idosas, que mas a pessoas idosas, que 
ao atravessarem não tomam ao atravessarem não tomam 
as devidas precauções. Para as devidas precauções. Para 
segurança de todos, seria de segurança de todos, seria de 
enaltecer a eliminação desta enaltecer a eliminação desta 
anomalia.anomalia.

TRABALHO CONCLUÍDOTRABALHO CONCLUÍDO
Na edição de 20 de fevereiro noticiamos que a cabine Na edição de 20 de fevereiro noticiamos que a cabine 

telefónica que se encontrava instalada próximo ao Centro de telefónica que se encontrava instalada próximo ao Centro de 
Saúde foi retirada, tendo lá fi cado à vista os respetivos cabos Saúde foi retirada, tendo lá fi cado à vista os respetivos cabos 
e o terreno esburacado, oferecendo mau aspeto. Passando e o terreno esburacado, oferecendo mau aspeto. Passando 
nesse local, casualmente, verifi quei que os mesmos já lá não nesse local, casualmente, verifi quei que os mesmos já lá não 
se encontravam e os buracos escavados também. Foi uma se encontravam e os buracos escavados também. Foi uma 
limpeza geral que a todos agradou.limpeza geral que a todos agradou.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Fim de semana gastronómico: Fim de semana gastronómico: 
o sável e o biscoito de milhoo sável e o biscoito de milho

No fi m de semana de 3 a 5 de maio a gastronomia tradi-No fi m de semana de 3 a 5 de maio a gastronomia tradi-
cional, onde imperou o sável e o biscoito de milho, juntou-se cional, onde imperou o sável e o biscoito de milho, juntou-se 
ao lazer, à arte e à música para proporcionar dois dias im-ao lazer, à arte e à música para proporcionar dois dias im-
perdíveis. O programa de animação variado e vários equi-perdíveis. O programa de animação variado e vários equi-
pamentos municipais abriram as portas, gratuitamente, aos pamentos municipais abriram as portas, gratuitamente, aos 
visitantes, que tiveram ainda acesso a outras ofertas, através visitantes, que tiveram ainda acesso a outras ofertas, através 
de um Passaporte Cultural. de um Passaporte Cultural. 

Em Cerveira, a gastronomia tradicional é secular e tem Em Cerveira, a gastronomia tradicional é secular e tem 
sabor a rio. O sável, peixe símbolo do rio Minho, ex-líbris da sabor a rio. O sável, peixe símbolo do rio Minho, ex-líbris da 
gastronomia local, pode ser degustado nas seguintes varie-gastronomia local, pode ser degustado nas seguintes varie-
dades: debulho de sável, sável frito e de escabeche.dades: debulho de sável, sável frito e de escabeche.

Ao evento, cuja organização foi da responsabilidade da Ao evento, cuja organização foi da responsabilidade da 
Câmara Municipal, aderiram vários restaurantes, que se Câmara Municipal, aderiram vários restaurantes, que se 
comprometem a incluir as duas iguarias nas suas ementas, comprometem a incluir as duas iguarias nas suas ementas, 
assim como o típico leite-creme. assim como o típico leite-creme. 

Antes e depois da refeição, o programa de animação ofe-Antes e depois da refeição, o programa de animação ofe-
receu propostas para os vários gostos. No dia 4, no Parque receu propostas para os vários gostos. No dia 4, no Parque 
de Lazer do Castelinho, decorreu o Gira Vólei – Encontro Dis-de Lazer do Castelinho, decorreu o Gira Vólei – Encontro Dis-
trital da modalidade. Nos dias 4 e 5 aconteceu outro evento trital da modalidade. Nos dias 4 e 5 aconteceu outro evento 
desportivo, o 5º Torneio Internacional de Lançamentos “Vila desportivo, o 5º Torneio Internacional de Lançamentos “Vila 
das Artes”, que teve lugar no Centro Municipal de Atletismo das Artes”, que teve lugar no Centro Municipal de Atletismo 
e no Centro Histórico.e no Centro Histórico.

Ainda no domingo, no Largo do Terreiro, realizou-se o Ainda no domingo, no Largo do Terreiro, realizou-se o 
concerto “Sons Lusitanos”.concerto “Sons Lusitanos”.

Durante os três dias, o Aquamuseu do Rio Minho, a Fun-Durante os três dias, o Aquamuseu do Rio Minho, a Fun-
dação Bienal de Cerveira e os Moinhos da Gávea tiveram dação Bienal de Cerveira e os Moinhos da Gávea tiveram 
entradas gratuitas.entradas gratuitas.

Há mais ou menos 40 anos o nobre Cerveirense Manuel Há mais ou menos 40 anos o nobre Cerveirense Manuel 
Portugal Marreca (Nelzinho Marreca como toda a gente o Portugal Marreca (Nelzinho Marreca como toda a gente o 
tratava) protagonizou num casamento de uma familiar uma tratava) protagonizou num casamento de uma familiar uma 
façanha digna de registo que em homenagem a esse Cervei-façanha digna de registo que em homenagem a esse Cervei-
rense a vou recordar.rense a vou recordar.

O Manuel Marreca era Presidente da Assembleia-geral O Manuel Marreca era Presidente da Assembleia-geral 
numa direção liderada por João Alves Morais (outro grande numa direção liderada por João Alves Morais (outro grande 
Cerveirense que fez um trabalho meritório no Clube e poste-Cerveirense que fez um trabalho meritório no Clube e poste-
riormente uma enorme obra social na Santa Casa de Miseri-riormente uma enorme obra social na Santa Casa de Miseri-
córdia de Vila Nova de Cerveira).córdia de Vila Nova de Cerveira).

Manuel Marreca como adepto, como diretor, como amigo Manuel Marreca como adepto, como diretor, como amigo 
aquando do dito casamento convidou a direção e plantel para aquando do dito casamento convidou a direção e plantel para 
que no fi m do jogo se dirigissem ao local onde se realizava a que no fi m do jogo se dirigissem ao local onde se realizava a 
festa do dito enlace.festa do dito enlace.

Findo o jogo fomos para a quinta onde nos recebeu com Findo o jogo fomos para a quinta onde nos recebeu com 
aquela simpatia que lhe era tão peculiar, e nos encaminhou aquela simpatia que lhe era tão peculiar, e nos encaminhou 
para uma sala reservada onde nos foi servido um lauto jantar.para uma sala reservada onde nos foi servido um lauto jantar.

Escusado será dizer que àquela hora já o casamento ia Escusado será dizer que àquela hora já o casamento ia 
adiantado. Da cozinha chegavam as travessas e os cheiros adiantado. Da cozinha chegavam as travessas e os cheiros 
das iguarias, do salão de baile chegavam os cheiros dos per-das iguarias, do salão de baile chegavam os cheiros dos per-

fumes da Chanel nº 5, bem assim como a visão de gente fumes da Chanel nº 5, bem assim como a visão de gente 
bonita, corpos morenos e excelentes indumentárias.bonita, corpos morenos e excelentes indumentárias.

Tudo simples, nesta mistura de classes, só possível na Tudo simples, nesta mistura de classes, só possível na 
forma superior como o ‘Nelzinho’ lidava com as situações, forma superior como o ‘Nelzinho’ lidava com as situações, 
onde foi possível os convidados de “smoking” receberem, onde foi possível os convidados de “smoking” receberem, 
confraternizarem, conversarem e se divertirem com o plantel confraternizarem, conversarem e se divertirem com o plantel 
de “ganga”, numa festa que durou até às tantas.de “ganga”, numa festa que durou até às tantas.

Jogadores houve que tiveram de ir a correr à casa fardar-Jogadores houve que tiveram de ir a correr à casa fardar-
se para ir para os quartéis e os universitários da época (Luís se para ir para os quartéis e os universitários da época (Luís 
Coluna e Álvaro Maio) saíram a correr para apanhar o 1º Coluna e Álvaro Maio) saíram a correr para apanhar o 1º 
comboio a tempo de chegar à universidade onde às primeiras comboio a tempo de chegar à universidade onde às primeiras 
horas tinham frequências.horas tinham frequências.

Com este escrito quisemos homenagear um homem no-Com este escrito quisemos homenagear um homem no-
bre e simples desta terra, sempre disponível para ajudar as bre e simples desta terra, sempre disponível para ajudar as 
instituições e amigos e, neste caso particular, confraternizar instituições e amigos e, neste caso particular, confraternizar 
com a equipa de futebol do Clube Desportivo de Cerveira.com a equipa de futebol do Clube Desportivo de Cerveira.

Aqueles que tivemos o privilégio de conviver com ele Aqueles que tivemos o privilégio de conviver com ele 
guardam uma grata recordação de amizade.guardam uma grata recordação de amizade.

Até sempre ‘Nelzinho’...Até sempre ‘Nelzinho’...

Do Terreiro ao Rafael PedreiraDo Terreiro ao Rafael Pedreira
Manuel Portugal Marreca Manuel Portugal Marreca 
(1º Presidente Assembleia Geral do CDCerveira)(1º Presidente Assembleia Geral do CDCerveira)

Por Francisco Ferreira (Chico)Por Francisco Ferreira (Chico)

Concurso Internacional da 17.ª Bienal de Cerveira Concurso Internacional da 17.ª Bienal de Cerveira 
encerra com 590 participantesencerra com 590 participantes

O Concurso Internacional da 17ª Bienal de Cerveira con-O Concurso Internacional da 17ª Bienal de Cerveira con-
ta com 590 candidatos, um acréscimo de 39% em relação ta com 590 candidatos, um acréscimo de 39% em relação 
à edição anterior (2011). No total foram mais de mil obras a à edição anterior (2011). No total foram mais de mil obras a 
concurso (mais 40% que na 16ª edição), representando áre-concurso (mais 40% que na 16ª edição), representando áre-
as criativas como a Pintura, Gravura, Fotografi a, Vídeo, Per-as criativas como a Pintura, Gravura, Fotografi a, Vídeo, Per-
formance, Cerâmica, Escultura, entre outras. Estão inscritos formance, Cerâmica, Escultura, entre outras. Estão inscritos 
artistas de 46 países (mais 19 que na 16ª edição), de quatro artistas de 46 países (mais 19 que na 16ª edição), de quatro 
continentes diferentes (América, Ásia, África e Europa), sen-continentes diferentes (América, Ásia, África e Europa), sen-
do que os mais representados são Portugal, Espanha, Brasil, do que os mais representados são Portugal, Espanha, Brasil, 
Sérvia, Argentina, Colômbia, França, Itália, Japão, México e Sérvia, Argentina, Colômbia, França, Itália, Japão, México e 
Polónia, perfazendo um total de 52,5% de artistas estrangei-Polónia, perfazendo um total de 52,5% de artistas estrangei-
ros.ros.

O Júri de Seleção é composto por: Augusto Canedo, Di-O Júri de Seleção é composto por: Augusto Canedo, Di-
retor Artístico 17ª Bienal de Cerveira; Francisco Laranjo, Di-retor Artístico 17ª Bienal de Cerveira; Francisco Laranjo, Di-

retor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; retor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; 
Valter Hugo Mãe, escritor; e pelos curadores João Mourão e Valter Hugo Mãe, escritor; e pelos curadores João Mourão e 
Lourenço Egreja. Lourenço Egreja. 

Relativamente ao Concurso de Residências Artísticas, Relativamente ao Concurso de Residências Artísticas, 
que decorrerão de 5 de agosto a 14 de setembro de 2013, que decorrerão de 5 de agosto a 14 de setembro de 2013, 
contabilizaram-se 61 projetos de 98 artistas de 15 países contabilizaram-se 61 projetos de 98 artistas de 15 países 
distintos, sendo os mais representados Portugal, Espanha, distintos, sendo os mais representados Portugal, Espanha, 
Brasil, Japão, Itália.Brasil, Japão, Itália.

A 17ª Bienal de Cerveira, que celebra 35 anos, decorrerá A 17ª Bienal de Cerveira, que celebra 35 anos, decorrerá 
de 27 julho a 14 setembro de 2013, sob o tema de debate e de 27 julho a 14 setembro de 2013, sob o tema de debate e 
refl exão Arte: Crise e transformação e com a direção artística refl exão Arte: Crise e transformação e com a direção artística 
a cargo de Augusto Canedo.a cargo de Augusto Canedo.

Fundação Bienal de CerveiraFundação Bienal de Cerveira

ETAP participa na Festa do Livro e da Leitura ETAP participa na Festa do Livro e da Leitura 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira

No âmbito da Festa do Livro e da Lei-No âmbito da Festa do Livro e da Lei-
tura promovida pela Biblioteca Municipal tura promovida pela Biblioteca Municipal 
de Vila Nova de Cerveira, que decorre de Vila Nova de Cerveira, que decorre 
no mês de abril, a ETAP – Escola Pro-no mês de abril, a ETAP – Escola Pro-
fi ssional foi convidada a participar em fi ssional foi convidada a participar em 
diversas atividades. diversas atividades. 

Os alunos do curso de Comunicação/Os alunos do curso de Comunicação/
Marketing, Relações Públicas e Publici-Marketing, Relações Públicas e Publici-
dade colaboraram com o escritor Miguel dade colaboraram com o escritor Miguel 
Horta no desafi o lançado aos jovens do Horta no desafi o lançado aos jovens do 
1º ciclo: à descoberta do sítio Cata Li-1º ciclo: à descoberta do sítio Cata Li-
vros. Este trabalho, que decorreu de 16 vros. Este trabalho, que decorreu de 16 
a 18, foi realizado através de registos fo-a 18, foi realizado através de registos fo-
tográfi cos e de vídeo e os alunos servi-tográfi cos e de vídeo e os alunos servi-
ram de facilitadores na produção dos pe-ram de facilitadores na produção dos pe-
quenos realizadores. Para além disso, quenos realizadores. Para além disso, 
participaram na iniciativa “Um percurso participaram na iniciativa “Um percurso 
poético”. Orientados, também, pelo es-poético”. Orientados, também, pelo es-
critor Miguel Horta, realizaram um per-critor Miguel Horta, realizaram um per-
curso pelas ruas da vila, lendo poemas curso pelas ruas da vila, lendo poemas 
e palavras a quem passava. A iniciativa e palavras a quem passava. A iniciativa 
terminou na Porta XIII – Associação Po-terminou na Porta XIII – Associação Po-
ética de Todas as Artes, com o escritor Luandino Vieira, que ética de Todas as Artes, com o escritor Luandino Vieira, que 
conduziu uma pequena sessão em torno da poesia.conduziu uma pequena sessão em torno da poesia.

O curso de Gestão de Equipamentos Informáticos, por O curso de Gestão de Equipamentos Informáticos, por 
sua vez, assistiu no dia 18 à sessão de divulgação e análi-sua vez, assistiu no dia 18 à sessão de divulgação e análi-
se do Sítio Cata Livros, explorando as funcionalidades e as se do Sítio Cata Livros, explorando as funcionalidades e as 
aplicações práticas características de um “site” de promoção aplicações práticas características de um “site” de promoção 
de leitura.de leitura.

O curso de Design Gráfi co participou no dia 19 na vide-O curso de Design Gráfi co participou no dia 19 na vide-
oconferência, que também contou com o apoio técnico da oconferência, que também contou com o apoio técnico da 
ETAP, com Maria Teresa Maia Gonzalez, que se revelou um ETAP, com Maria Teresa Maia Gonzalez, que se revelou um 
momento interessante de partilha de conhecimentos de uma momento interessante de partilha de conhecimentos de uma 
escritora, com uma vasta obra publicada. escritora, com uma vasta obra publicada. 

ETAP – Escola Profi ssionalETAP – Escola Profi ssional
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

FRANCLIM & FERNANDES, LDA.FRANCLIM & FERNANDES, LDA.
VENDA DE PNEUS  /  PROMOÇÕESVENDA DE PNEUS  /  PROMOÇÕES
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

MUDANÇAS DE ÓLEO MUDANÇAS DE ÓLEO 
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕESALINHAMENTO DE DIRECÇÕES

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

CASADOMELCASADOMEL
De Franclim & Fernandes, Lda.De Franclim & Fernandes, Lda.

VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLASVENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS

Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)
4920-000 VILA NOVA DE CERVEIRA4920-000 VILA NOVA DE CERVEIRA

Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688
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JÁ FEZ A SUA ASSINATURA?JÁ FEZ A SUA ASSINATURA?

Esclarecimento sem condicionantesEsclarecimento sem condicionantes
Por me ter desligado de uma organização partidária, nas Por me ter desligado de uma organização partidária, nas 

últimas semanas o meu nome foi abundantemente censura-últimas semanas o meu nome foi abundantemente censura-
do nos órgãos de comunicação social local e regional. do nos órgãos de comunicação social local e regional. 

Em síntese, foram suscitadas duas questões que estão Em síntese, foram suscitadas duas questões que estão 
interligadas. A primeira tem a ver com o ato de desvinculação interligadas. A primeira tem a ver com o ato de desvinculação 
e a segunda com os fundamentos de tal decisão e se houve e a segunda com os fundamentos de tal decisão e se houve 
ou não reclamação. ou não reclamação. 

Relativamente à desvinculação, é evidente que não sou o Relativamente à desvinculação, é evidente que não sou o 
primeiro a pedir o afastamento de um partido. Aliás, acho até primeiro a pedir o afastamento de um partido. Aliás, acho até 
que é normal e saudável que isso aconteça quando não nos que é normal e saudável que isso aconteça quando não nos 
identifi camos com as suas práticas. A isto acresce que na identifi camos com as suas práticas. A isto acresce que na 
política Cerveirense nem sou original, pois em 1989 alguém política Cerveirense nem sou original, pois em 1989 alguém 
já protagonizou uma famosa debandada partidária, incluindo já protagonizou uma famosa debandada partidária, incluindo 
o rasgar de um acordo com o seu melhor amigo. Com que o rasgar de um acordo com o seu melhor amigo. Com que 
coerência e autoridade moral então me criticam?coerência e autoridade moral então me criticam?

Quanto à segunda questão, aqui descrevo os motivos da Quanto à segunda questão, aqui descrevo os motivos da 
minha decisão para que os Cerveirenses façam a sua justa minha decisão para que os Cerveirenses façam a sua justa 
apreciação. Para ser o mais conciso possível, apresento da-apreciação. Para ser o mais conciso possível, apresento da-
tas e factos.tas e factos.

Como é do conhecimento público, nas últimas eleições Como é do conhecimento público, nas últimas eleições 
autárquicas aceitei o desafi o proposto pelo Sr. Presidente da autárquicas aceitei o desafi o proposto pelo Sr. Presidente da 
Câmara e fui candidato a Presidente da Assembleia Munici-Câmara e fui candidato a Presidente da Assembleia Munici-
pal na lista do Partido Socialista. Durante a campanha elei-pal na lista do Partido Socialista. Durante a campanha elei-
toral foi assumida a orientação de que eu seria o candidato toral foi assumida a orientação de que eu seria o candidato 
natural do partido, para preencher o lugar que o presidente natural do partido, para preencher o lugar que o presidente 
forçosamente deixaria vago no fi nal do mandato. forçosamente deixaria vago no fi nal do mandato. 

Assim, para esclarecer se essa expectativa criada tinha Assim, para esclarecer se essa expectativa criada tinha 
pernas para andar, em 13 de dezembro de 2010 comuniquei pernas para andar, em 13 de dezembro de 2010 comuniquei 
ao Sr. Presidente a minha intenção de iniciar um processo de ao Sr. Presidente a minha intenção de iniciar um processo de 
auscultação das bases para serena e atempadamente aferir auscultação das bases para serena e atempadamente aferir 
as reais possibilidades de vir a merecer essa confi ança. Na as reais possibilidades de vir a merecer essa confi ança. Na 
altura o Sr. Presidente reafi rmou-me o apoio total, sem qual-altura o Sr. Presidente reafi rmou-me o apoio total, sem qual-
quer objeção.quer objeção.

Face aos incentivos entretanto recolhidos, em 19 de fe-Face aos incentivos entretanto recolhidos, em 19 de fe-
vereiro de 2011 divulguei ao partido a minha disponibilidade vereiro de 2011 divulguei ao partido a minha disponibilidade 
para ser o próximo candidato à Câmara. Uma das reações para ser o próximo candidato à Câmara. Uma das reações 
que na altura mais me espantou foi a forma sobressaltada que na altura mais me espantou foi a forma sobressaltada 
com que alguns dirigentes se manifestaram, chegando-se até com que alguns dirigentes se manifestaram, chegando-se até 
a profetizar que não era oportuno porque um candidato que a profetizar que não era oportuno porque um candidato que 
cedo se apresenta, é para ser queimado (estava longe de cedo se apresenta, é para ser queimado (estava longe de 
pensar que esta expressão se referia a ser queimado pelos pensar que esta expressão se referia a ser queimado pelos 
seus próprios pares…).seus próprios pares…).

Mas em frente. Inesperadamente, a meio do mandato, a Mas em frente. Inesperadamente, a meio do mandato, a 
comissão política demitiu-se em 25 de junho de 2011 e de se-comissão política demitiu-se em 25 de junho de 2011 e de se-
guida, no mesmo ato, apresentou-se o Sr. João Araújo como guida, no mesmo ato, apresentou-se o Sr. João Araújo como 
candidato às eleições. Tudo mera coincidência.candidato às eleições. Tudo mera coincidência.

Como devem calcular fi quei perplexo com o desenvolvi-Como devem calcular fi quei perplexo com o desenvolvi-
mento dos acontecimentos. Então era do conhecimento de mento dos acontecimentos. Então era do conhecimento de 
todos que tinha sido convidado para ser uma aposta de futuro todos que tinha sido convidado para ser uma aposta de futuro 
e quando anuncio aos meus pares que estava disponível, al-e quando anuncio aos meus pares que estava disponível, al-
guns dos responsáveis fazem-se desentendidos, mostrando guns dos responsáveis fazem-se desentendidos, mostrando 
estranheza com o que presenciavam?estranheza com o que presenciavam?

Como o meu objetivo não era promover divisões, de se-Como o meu objetivo não era promover divisões, de se-
guida falei com o Sr. João Araújo no sentido de ultrapassar guida falei com o Sr. João Araújo no sentido de ultrapassar 
as divergências de opinião em benefício da união do partido, as divergências de opinião em benefício da união do partido, 
de concertar alguma forma de consenso para evitar o confl ito de concertar alguma forma de consenso para evitar o confl ito 
e o aparecimento de duas listas, tendo essa possibilidade de e o aparecimento de duas listas, tendo essa possibilidade de 
união fi cado em aberto. Desde essa data nada mais fi z para união fi cado em aberto. Desde essa data nada mais fi z para 
não comprometer essa eventualidade. O tempo foi passando não comprometer essa eventualidade. O tempo foi passando 
e nunca fui informado de qualquer evolução do processo.e nunca fui informado de qualquer evolução do processo.

Acontece que no dia 20 de outubro de 2011 (cerca de 15 Acontece que no dia 20 de outubro de 2011 (cerca de 15 
dias antes do ato eleitoral), recebi a notícia que as eleições dias antes do ato eleitoral), recebi a notícia que as eleições 
tinham sido marcadas para o dia 4 de novembro de 2011. En-tinham sido marcadas para o dia 4 de novembro de 2011. En-
tão, marquei novamente uma reunião com o Sr. João Araújo tão, marquei novamente uma reunião com o Sr. João Araújo 
no dia 22 de outubro, para lhe apresentar uma proposta de no dia 22 de outubro, para lhe apresentar uma proposta de 
união no sentido de ser apresentada uma única lista sendo união no sentido de ser apresentada uma única lista sendo 
ele o candidato a presidente da comissão política, mas os ele o candidato a presidente da comissão política, mas os 
restantes 20 membros seriam designados em partes iguais restantes 20 membros seriam designados em partes iguais 
por ele e por mim. Essa proposta de união foi recusada, ten-por ele e por mim. Essa proposta de união foi recusada, ten-
do-me sido formulada uma contraproposta para indicar ape-do-me sido formulada uma contraproposta para indicar ape-
nas 2 ou 3 nomes do total de 21 que compõem a comissão.nas 2 ou 3 nomes do total de 21 que compõem a comissão.

Naturalmente que se queremos alcançar consensos te-Naturalmente que se queremos alcançar consensos te-
mos de saber ceder na plenitude das nossas posições, mas mos de saber ceder na plenitude das nossas posições, mas 
isso não signifi ca que as posições arrogantemente mais mus-isso não signifi ca que as posições arrogantemente mais mus-
culadas vençam, por isso rejeitei por considerar a proposta culadas vençam, por isso rejeitei por considerar a proposta 
pouco realista.pouco realista.

Seguidamente, reuni com um conjunto de militantes que Seguidamente, reuni com um conjunto de militantes que 
desde cedo me tinham manifestado o seu apoio e, em face desde cedo me tinham manifestado o seu apoio e, em face 
destas circunstâncias, decidimos avançar com a apresenta-destas circunstâncias, decidimos avançar com a apresenta-
ção de uma lista e um projeto próprio.ção de uma lista e um projeto próprio.

Apesar do pouco tempo disponível, das mentiras e da di-Apesar do pouco tempo disponível, das mentiras e da di-
famação escrita a que fomos sujeitos, sustentamos as nos-famação escrita a que fomos sujeitos, sustentamos as nos-
sas propostas de forma construtiva e sem ofensas. Perdi, sas propostas de forma construtiva e sem ofensas. Perdi, 
mas conseguimos obter 10 dos 21 lugares da comissão po-mas conseguimos obter 10 dos 21 lugares da comissão po-
lítica (ou seja, fi cou exatamente nos termos da proposta que lítica (ou seja, fi cou exatamente nos termos da proposta que 
eu tinha formulado para a possibilidade de uma única lista).eu tinha formulado para a possibilidade de uma única lista).

Depois, para além das calúnias verbais aconteceu o mais Depois, para além das calúnias verbais aconteceu o mais 
grave. Dentro da comissão política é eleito o secretariado que grave. Dentro da comissão política é eleito o secretariado que 
é composto por 7 elementos. Seria revelador de igualdade, é composto por 7 elementos. Seria revelador de igualdade, 
bom senso e sentido de responsabilidade para assegurar bom senso e sentido de responsabilidade para assegurar 
a unidade que a composição do secretariado respeitasse a a unidade que a composição do secretariado respeitasse a 
proporção verifi cada na comissão política, mas nada disso proporção verifi cada na comissão política, mas nada disso 
aconteceu. Mais uma vez, revelando um desprezo absoluto aconteceu. Mais uma vez, revelando um desprezo absoluto 
pelo equilíbrio registado e com o argumento da confi ança po-pelo equilíbrio registado e com o argumento da confi ança po-
lítica (parece que os membros da minha lista é que eram os lítica (parece que os membros da minha lista é que eram os 
verdadeiros adversários políticos), a lista do secretariado foi verdadeiros adversários políticos), a lista do secretariado foi 
composta por apenas um elemento integrante da minha lista.composta por apenas um elemento integrante da minha lista.

Este facto parece pouco relevante, mas se tivermos em Este facto parece pouco relevante, mas se tivermos em 
conta que é o secretariado que aprova a admissão de no-conta que é o secretariado que aprova a admissão de no-
vos militantes e que a estratégia delineada por quem tomou vos militantes e que a estratégia delineada por quem tomou 
o poder passava por organizar uma campanha massiva de o poder passava por organizar uma campanha massiva de 
angariação de novos militantes, custe o que custar, não inte-angariação de novos militantes, custe o que custar, não inte-
ressando a assunção e compartilha dos princípios ideológico ressando a assunção e compartilha dos princípios ideológico 
programáticos do Partido Socialista, mas unicamente robus-programáticos do Partido Socialista, mas unicamente robus-

tecer uma posição, então tecer uma posição, então 
percebe-se o porquê da dis-percebe-se o porquê da dis-
criminação da minha lista no criminação da minha lista no 
secretariado… estava tudo secretariado… estava tudo 
controlado.controlado.

É por esse e outros moti-É por esse e outros moti-
vos que em 27 de janeiro de vos que em 27 de janeiro de 
2012 escrevi ao presidente 2012 escrevi ao presidente 
da comissão política, dando-da comissão política, dando-
lhe conta que como protesto lhe conta que como protesto 
pela difamação e discrimina-pela difamação e discrimina-
ção que estavam a ser alvo ção que estavam a ser alvo 
os militantes que me apoia-os militantes que me apoia-
ram, apresentava a minha re-ram, apresentava a minha re-
núncia como membro direta-núncia como membro direta-
mente eleito mas continuava mente eleito mas continuava 
a integrar a comissão pela inerência enquanto presidente da a integrar a comissão pela inerência enquanto presidente da 
Assembleia Municipal.Assembleia Municipal.

Entretanto, em 19 de junho de 2012, entraram em vigor Entretanto, em 19 de junho de 2012, entraram em vigor 
os novos estatutos do partido e a novidade da possibilidade os novos estatutos do partido e a novidade da possibilidade 
de haver as chamadas diretas para a escolha do candidato de haver as chamadas diretas para a escolha do candidato 
à câmara.à câmara.

Para assumir a responsabilidade de ser candidato à Câ-Para assumir a responsabilidade de ser candidato à Câ-
mara Municipal não basta a vontade, é também essencial a mara Municipal não basta a vontade, é também essencial a 
disponibilidade e a verifi cação de um conjunto de condições disponibilidade e a verifi cação de um conjunto de condições 
profi ssionais e familiares. Foi neste contexto e porque desde profi ssionais e familiares. Foi neste contexto e porque desde 
o meu anúncio algumas dessas condições se alteraram, que o meu anúncio algumas dessas condições se alteraram, que 
em setembro de 2012 comuniquei a minha indisponibilidade em setembro de 2012 comuniquei a minha indisponibilidade 
para assumir essa exigente missão. para assumir essa exigente missão. 

Ao mesmo tempo revelei que, no processo de escolha do Ao mesmo tempo revelei que, no processo de escolha do 
candidato, o meu apoio não recairia em quem afi rmara que candidato, o meu apoio não recairia em quem afi rmara que 
conhecia bem o concelho porque fazia a contabilidade de al-conhecia bem o concelho porque fazia a contabilidade de al-
gumas Juntas, era tesoureiro dos Bombeiros e tinha uma boa gumas Juntas, era tesoureiro dos Bombeiros e tinha uma boa 
relação com o Clero (palavras textuais do autor).relação com o Clero (palavras textuais do autor).

Esta argumentação pareceu-me descabida e até indeli-Esta argumentação pareceu-me descabida e até indeli-
cada para com as instituições abusivamente mencionadas. cada para com as instituições abusivamente mencionadas. 
Assim, apoiei o Sr. Fernando Nogueira porque apesar de Assim, apoiei o Sr. Fernando Nogueira porque apesar de 
nem sempre coincidirmos na opinião, tem um conhecimento nem sempre coincidirmos na opinião, tem um conhecimento 
mais profundo das questões que nos afl igem, por isso, como mais profundo das questões que nos afl igem, por isso, como 
Presidente de Câmara, ser-lhe-ia mais fácil encontrar as me-Presidente de Câmara, ser-lhe-ia mais fácil encontrar as me-
lhores soluções.lhores soluções.

Deste modo, avançamos para mais um ato eleitoral Deste modo, avançamos para mais um ato eleitoral 
exemplar…exemplar…

Ao contrário do que fui acusado continuei a integrar a co-Ao contrário do que fui acusado continuei a integrar a co-
missão política e na última reunião, antes do ato eleitoral, missão política e na última reunião, antes do ato eleitoral, 
adverti que estava farto de jogos de bastidores e se as regras adverti que estava farto de jogos de bastidores e se as regras 
não fossem cumpridas abandonava o partido.não fossem cumpridas abandonava o partido.

Verifi cou-se que o número de votantes quase duplicou Verifi cou-se que o número de votantes quase duplicou 
entre as eleições para a comissão politica realizada em 4 de entre as eleições para a comissão politica realizada em 4 de 
novembro de 2011 e as eleições designadas “diretas” de 8 novembro de 2011 e as eleições designadas “diretas” de 8 
de Dezembro de 2012 para escolha do candidato à Câmara. de Dezembro de 2012 para escolha do candidato à Câmara. 

Este aumento súbito do número de militantes deve-se Este aumento súbito do número de militantes deve-se 
sobretudo a 104 (cento e quatro!) militantes inscritos sub-sobretudo a 104 (cento e quatro!) militantes inscritos sub-
repticiamente, em fi nais de dezembro de 2011 e no início de repticiamente, em fi nais de dezembro de 2011 e no início de 
2012, pelo sr. João Araújo e alguns dos seus apoiantes.2012, pelo sr. João Araújo e alguns dos seus apoiantes.

Como os novos estatutos do partido exigem 12 meses de Como os novos estatutos do partido exigem 12 meses de 
militância para se poder exercer o direito a voto, estes novos militância para se poder exercer o direito a voto, estes novos 
socialistas não poderiam votar nas eleições de 8 de dezem-socialistas não poderiam votar nas eleições de 8 de dezem-
bro de 2012, razão pela qual foi efetuada uma reclamação bro de 2012, razão pela qual foi efetuada uma reclamação 
do caderno eleitoral para os órgãos do Partido Socialista, só do caderno eleitoral para os órgãos do Partido Socialista, só 
que, estranhamente, não houve qualquer resposta ofi cial à que, estranhamente, não houve qualquer resposta ofi cial à 
reclamação enviada, optando o partido por manter um estra-reclamação enviada, optando o partido por manter um estra-
nho silêncio em prejuízo da transparência e da legalidade. nho silêncio em prejuízo da transparência e da legalidade. 

E assim vai o PS de Cerveira … a dar razão ao divór-E assim vai o PS de Cerveira … a dar razão ao divór-
cio da população para com os partidos políticos tomados de cio da população para com os partidos políticos tomados de 
assalto pelo chico-espertismo e pela ambição do poder pelo assalto pelo chico-espertismo e pela ambição do poder pelo 
poder, transformando o partido numa espécie de agência dos poder, transformando o partido numa espécie de agência dos 
votos de conveniência.votos de conveniência.

Este é um péssimo exemplo de atuação para quem tem Este é um péssimo exemplo de atuação para quem tem 
a ambição de governar o nosso concelho de forma isenta e a ambição de governar o nosso concelho de forma isenta e 
honesta. Com que moralidade? Com que valores? Com que honesta. Com que moralidade? Com que valores? Com que 
exemplo? A que preço?exemplo? A que preço?

Apesar da teatralização das últimas semanas, por muito Apesar da teatralização das últimas semanas, por muito 
ruído que façam, por muito que tentem desviar a atenção do ruído que façam, por muito que tentem desviar a atenção do 
mais importante, por muito mal que digam de quem pensa mais importante, por muito mal que digam de quem pensa 
pela sua cabeça e de quem denuncia os atropelos às regras, pela sua cabeça e de quem denuncia os atropelos às regras, 
contra factos não há argumentos válidos da propaganda difa-contra factos não há argumentos válidos da propaganda difa-
matória com que tentam descredibilizar os cidadãos.matória com que tentam descredibilizar os cidadãos.

Ah, quase me esquecia, a famosa reclamação foi envia-Ah, quase me esquecia, a famosa reclamação foi envia-
da à sede nacional do Partido Socialista, por carta registada da à sede nacional do Partido Socialista, por carta registada 
(RC982459489PT) datada de 16 de outubro de 2012, con-(RC982459489PT) datada de 16 de outubro de 2012, con-
forme cópias que guardo. O prazo de resposta previsto no forme cópias que guardo. O prazo de resposta previsto no 
regulamento eleitoral era de 3 dias…regulamento eleitoral era de 3 dias…

Vila Nova de Cerveira, 26 de abril de 2013Vila Nova de Cerveira, 26 de abril de 2013

Escreve:Escreve:
Vítor Nelson EstevesVítor Nelson Esteves

Torres da SilvaTorres da Silva
(VN Cerveira)(VN Cerveira)

EsclarecimentoEsclarecimento
E da “Pensar Cerveira” saiu…E da “Pensar Cerveira” saiu…
Cerveirenses,Cerveirenses,

No dia 19 do corrente mês de abril foi dado a conhecer, No dia 19 do corrente mês de abril foi dado a conhecer, 
pela “Pensar Cerveira” aquele que será o seu candidato à pela “Pensar Cerveira” aquele que será o seu candidato à 
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira às próximas elei-Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira às próximas elei-
ções autárquicas: o senhor engenheiro Fernando Nogueira.ções autárquicas: o senhor engenheiro Fernando Nogueira.

Não constituindo surpresa, considerando que o próprio é Não constituindo surpresa, considerando que o próprio é 
o seu mentor, criador e principal ativista, considera o Partido o seu mentor, criador e principal ativista, considera o Partido 
Socialista de Vila Nova de Cerveira, que estamos em presen-Socialista de Vila Nova de Cerveira, que estamos em presen-
ça de uma presumível candidatura autárquica de pessoas, ça de uma presumível candidatura autárquica de pessoas, 
ditas independentes, que convivem mal com os processos ditas independentes, que convivem mal com os processos 
de diálogo e escolha livre que os partidos políticos, nomea-de diálogo e escolha livre que os partidos políticos, nomea-
damente o PS e PPD/PSD locais, acharam por bem desen-damente o PS e PPD/PSD locais, acharam por bem desen-
volver nos últimos tempos, com vista às eleições autárquicas volver nos últimos tempos, com vista às eleições autárquicas 
do próximo outono.do próximo outono.

Sob a capa da “independência”, um conjunto de perso-Sob a capa da “independência”, um conjunto de perso-
nalidades cerveirenses, desde sempre ligadas aos partidos nalidades cerveirenses, desde sempre ligadas aos partidos 
políticos, disseram primeiro que iam “pensar o concelho” políticos, disseram primeiro que iam “pensar o concelho” 
rapidamente concluindo que, o que importava mesmo, era rapidamente concluindo que, o que importava mesmo, era 
constituírem-se como movimento para ir a votos.constituírem-se como movimento para ir a votos.

O que dizer deste processo. Honestamente, neste caso, O que dizer deste processo. Honestamente, neste caso, 
o que parece é.o que parece é.

O PS não quer meter a “foice em seara alheia” e portanto, O PS não quer meter a “foice em seara alheia” e portanto, 
em relação aos “sociais-democratas” que integram esta as-em relação aos “sociais-democratas” que integram esta as-
sociação, nada tem a dizer para além do já referido.sociação, nada tem a dizer para além do já referido.

Mas o mesmo já não pode acontecer relativamente ao Mas o mesmo já não pode acontecer relativamente ao 
senhor engenheiro Fernando Nogueira e a outros ditos “so-senhor engenheiro Fernando Nogueira e a outros ditos “so-
cialistas”.cialistas”.

Os Cerveirenses sabem que o senhor engenheiro Fer-Os Cerveirenses sabem que o senhor engenheiro Fer-
nando Nogueira foi a votos nas eleições diretas do Partido nando Nogueira foi a votos nas eleições diretas do Partido 
Socialista, realizadas em dezembro de 2012 e que os mili-Socialista, realizadas em dezembro de 2012 e que os mili-
tantes socialistas de Vila Nova de Cerveira, por larga maio-tantes socialistas de Vila Nova de Cerveira, por larga maio-
ria e de forma clara, não o escolheram para protagonizar a ria e de forma clara, não o escolheram para protagonizar a 
candidatura do PS às Autárquicas de 2013. De seguida, se candidatura do PS às Autárquicas de 2013. De seguida, se 
afastando voluntariamente, sentido, porventura, que já não afastando voluntariamente, sentido, porventura, que já não 
tinha o poder que julgava seu, por “direito divino”.tinha o poder que julgava seu, por “direito divino”.

O que por certo os Cerveirenses não conhecem no en-O que por certo os Cerveirenses não conhecem no en-
tanto, neste processo, são as palavras por ele utilizadas no tanto, neste processo, são as palavras por ele utilizadas no 
documento de apresentação da candidatura às eleições in-documento de apresentação da candidatura às eleições in-
ternas do PS então realizadas e que passamos a transcrever:ternas do PS então realizadas e que passamos a transcrever:

“O meu sonho: Ir a votos dos militantes Socialistas;“O meu sonho: Ir a votos dos militantes Socialistas;
A realidade: a vossa decisão;A realidade: a vossa decisão;
O meu compromisso: Incondicionalmente apoiar o PS e O meu compromisso: Incondicionalmente apoiar o PS e 

os seus candidatos.”os seus candidatos.”
Que dizer disto?!... Onde é que está a coerência, a pala-Que dizer disto?!... Onde é que está a coerência, a pala-

vra e a integridade deste senhor?vra e a integridade deste senhor?
Hoje, o senhor engenheiro Fernando Nogueira perfi la-se Hoje, o senhor engenheiro Fernando Nogueira perfi la-se 

como opositor à candidatura do Partido Socialista, não sem como opositor à candidatura do Partido Socialista, não sem 
antes ter urdido uma teia de intriga, mentira e teoria da cons-antes ter urdido uma teia de intriga, mentira e teoria da cons-
piração, com o propósito único de, através de um ridículo pro-piração, com o propósito único de, através de um ridículo pro-
cesso de vitimização, justifi car a criação daquela associação cesso de vitimização, justifi car a criação daquela associação 
e a sua candidatura dita “independente”.e a sua candidatura dita “independente”.

O PS de Vila Nova de Cerveira sabe que esta forma de O PS de Vila Nova de Cerveira sabe que esta forma de 
fazer política, este “fazer política, este “modus operandimodus operandi” irá prosseguir até à re-” irá prosseguir até à re-
alização das próximas autárquicas, pois estamos em presen-alização das próximas autárquicas, pois estamos em presen-
ça de quem, a qualquer custo e traindo os seus, não olha a ça de quem, a qualquer custo e traindo os seus, não olha a 
meios para atingir os seus inconfessados fi ns.meios para atingir os seus inconfessados fi ns.

Felizmente, os Cerveirenses sabem diferenciar entre os Felizmente, os Cerveirenses sabem diferenciar entre os 
que se servem da política e aqueles que, escolhidos demo-que se servem da política e aqueles que, escolhidos demo-
craticamente, têm como única ambição servir a sua Terra, craticamente, têm como única ambição servir a sua Terra, 
dando continuidade ao projeto de progresso liderado pelo dando continuidade ao projeto de progresso liderado pelo 
Presidente José Manuel Carpinteira e o Partido Socialista Presidente José Manuel Carpinteira e o Partido Socialista 
desde 1989.desde 1989.

Secretariado do Partido SocialistaSecretariado do Partido Socialista
25 de abril de 2013, Vila Nova de Cerveira25 de abril de 2013, Vila Nova de Cerveira
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

10 abril 201310 abril 2013

REUNIÃO DO EXECUTIVOREUNIÃO DO EXECUTIVO
Órgão ExecutivoÓrgão Executivo

• Aprovação da ata da reunião de 27 de março de 2013Aprovação da ata da reunião de 27 de março de 2013
• Documentos de prestação de contas respeitantes ao Documentos de prestação de contas respeitantes ao 

ano 2012ano 2012
• Programa FINICIA/Fundo de Apoio às Micro e Peque-Programa FINICIA/Fundo de Apoio às Micro e Peque-

nas Empresas no Concelho de Vila Nova de Cerveira nas Empresas no Concelho de Vila Nova de Cerveira 
– protocolo fi nanceiro e de cooperação serviços mu-– protocolo fi nanceiro e de cooperação serviços mu-
nicipaisnicipais

• Processo de inquérito – relatório fi nalProcesso de inquérito – relatório fi nal
• Fixação de preços –Aquamuseu do Rio MinhoFixação de preços –Aquamuseu do Rio Minho

Regulamentos municipaisRegulamentos municipais

• Projeto de regulamento do horário de funcionamento Projeto de regulamento do horário de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais e de prestação de dos estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços do município de Vila Nova de Cerveiraserviços do município de Vila Nova de Cerveira

• Alteração ao regulamento de venda ambulanteAlteração ao regulamento de venda ambulante
• Alteração ao regulamento sobre o licenciamento de Alteração ao regulamento sobre o licenciamento de 

atividades diversasatividades diversas

Juntas de freguesiaJuntas de freguesia

• Freguesia de Cornes – pedido de cedência da escola Freguesia de Cornes – pedido de cedência da escola 
primáriaprimária

Fundações, associações culturais, Fundações, associações culturais, 
desportivas e humanitáriasdesportivas e humanitárias

• Fundação Bienal de Cerveira – autorização para utili-Fundação Bienal de Cerveira – autorização para utili-
zação de espaço zação de espaço 

Expediente e assuntos diversosExpediente e assuntos diversos

• Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-
tas – representante do INCF do Conselho Cinegético tas – representante do INCF do Conselho Cinegético 
MunicipalMunicipal

• Consulado Geral de Angola no Porto – cessação de Consulado Geral de Angola no Porto – cessação de 
funçõesfunções

• Ministério da Defesa Nacional/Gabinete do CEME – Ministério da Defesa Nacional/Gabinete do CEME – 
apoio para a campanha topográfi ca de 2013apoio para a campanha topográfi ca de 2013

• Associação Nacional dos Ópticos – mapa de horário Associação Nacional dos Ópticos – mapa de horário 
de funcionamento de estabelecimento comercial de funcionamento de estabelecimento comercial 

• Resumo diário da tesourariaResumo diário da tesouraria
• Aprovação da ata em minuta Aprovação da ata em minuta 
• EncerramentoEncerramento

Prestação de contas de 2012: números positivos Prestação de contas de 2012: números positivos 
consolidam e reforçam situação patrimonial consolidam e reforçam situação patrimonial 
equilibrada do Municípioequilibrada do Município

Em reunião ordinária da Câ-Em reunião ordinária da Câ-
mara Municipal realizada no corren-mara Municipal realizada no corren-
te mês de abril, foram apresentados te mês de abril, foram apresentados 
e aprovados por maioria, sendo de e aprovados por maioria, sendo de 
registar uma única abstenção, do registar uma única abstenção, do 
vereador eleito pelo PPD/PSD, os vereador eleito pelo PPD/PSD, os 
documentos de Prestação de Con-documentos de Prestação de Con-
tas relativos a 2012, os quais, para tas relativos a 2012, os quais, para 
além da explicitação clara e ine-além da explicitação clara e ine-
quívoca da situação patrimonial da quívoca da situação patrimonial da 
autarquia, se encontram legalmente autarquia, se encontram legalmente 
certifi cados por auditor externo.certifi cados por auditor externo.

Os documentos também já Os documentos também já 
foram aprovados pela Assembleia foram aprovados pela Assembleia 
Municipal.Municipal.

Embora naturalmente con-Embora naturalmente con-
dicionadas pelas condições exter-dicionadas pelas condições exter-
nas adversas, resultantes do agra-nas adversas, resultantes do agra-
vamento da situação económica e vamento da situação económica e 
fi nanceira vivida por Portugal em fi nanceira vivida por Portugal em 
2012, devem considerar-se como 2012, devem considerar-se como 
muito positivas as Contas Munici-muito positivas as Contas Munici-
pais do último ano e, bem assim, pais do último ano e, bem assim, 
os resultados da ação desenvolvida os resultados da ação desenvolvida 
pela autarquia.pela autarquia.

Na verdade, em matéria de Na verdade, em matéria de 
resultados contabilísticos, o municí-resultados contabilísticos, o municí-
pio de Vila Nova de Cerveira apre-pio de Vila Nova de Cerveira apre-
sentou novamente – a exemplo, ali-sentou novamente – a exemplo, ali-
ás, do que sempre tem acontecido ás, do que sempre tem acontecido 

desde a introdução do POCAL em desde a introdução do POCAL em 
2002 - resultados positivos, quer 2002 - resultados positivos, quer 
em termos globais (mais de 1,4 mi-em termos globais (mais de 1,4 mi-
lhões euros), quer a nível operacio-lhões euros), quer a nível operacio-
nal, indicador claro, em particular nal, indicador claro, em particular 
neste último caso, do carácter es-neste último caso, do carácter es-
truturalmente equilibrado da gestão truturalmente equilibrado da gestão 
desenvolvida ao longo dos anos.desenvolvida ao longo dos anos.

Indicador, igualmente, pre-Indicador, igualmente, pre-
cioso para se poder avaliar da situ-cioso para se poder avaliar da situ-
ação económica e fi nanceira da au-ação económica e fi nanceira da au-
tarquia prende-se com a evolução tarquia prende-se com a evolução 
do endividamento. Em relação ao do endividamento. Em relação ao 
mesmo, de referir que o Município mesmo, de referir que o Município 
de Vila Nova de Cerveira apresen-de Vila Nova de Cerveira apresen-
ta um nível de endividamento rela-ta um nível de endividamento rela-
tivamente baixo, mais ainda se se tivamente baixo, mais ainda se se 
considerar como “ponto de partida” considerar como “ponto de partida” 
a dívida herdada pelos executivos a dívida herdada pelos executivos 
do Partido Socialista.do Partido Socialista.

Recorde-se, a propósito, que Recorde-se, a propósito, que 
a dívida da autarquia em 1989, atu-a dívida da autarquia em 1989, atu-
alizada aos dias de hoje, valeria alizada aos dias de hoje, valeria 
mais de 20 milhões de euros. Em 31 mais de 20 milhões de euros. Em 31 
de Dezembro de 2012, o endivida-de Dezembro de 2012, o endivida-
mento líquido situava-se nos cerca mento líquido situava-se nos cerca 
de 3,2 milhões de euros e a capa-de 3,2 milhões de euros e a capa-
cidade de endividamento superava cidade de endividamento superava 
os 6 milhões euros, o que ajuda a os 6 milhões euros, o que ajuda a 
compreender melhor e ainda, o fac-compreender melhor e ainda, o fac-
to de o Município Cerveirense, ao to de o Município Cerveirense, ao 
contrário de outros, não ter recor-contrário de outros, não ter recor-
rido ao “PAEL”, instrumento criado rido ao “PAEL”, instrumento criado 
pelo atual Governo, essencialmen-pelo atual Governo, essencialmen-
te, para ajudar autarquias com pro-te, para ajudar autarquias com pro-
blemas e difi culdades económicas blemas e difi culdades económicas 
e fi nanceiras.e fi nanceiras.

Finalmente referência para a Finalmente referência para a 
execução das Grandes Opções do execução das Grandes Opções do 
Plano em 2012, a qual embora não Plano em 2012, a qual embora não 
atingindo os níveis pretendidos, se atingindo os níveis pretendidos, se 
deve classifi car como satisfatória, deve classifi car como satisfatória, 
apesar dos efeitos extremamente apesar dos efeitos extremamente 
negativos da degradação da situa-negativos da degradação da situa-
ção económica do país que, obje-ção económica do país que, obje-
tivamente, condicionou, não só a tivamente, condicionou, não só a 
ação das entidades públicas, como ação das entidades públicas, como 
o Município de Vila Nova de Cer-o Município de Vila Nova de Cer-
veira mas, sobretudo, afetou a vida veira mas, sobretudo, afetou a vida 
das famílias e de todos os agentes das famílias e de todos os agentes 
económicos. Deste facto resultaram económicos. Deste facto resultaram 
óbvias implicações negativas no óbvias implicações negativas no 
normal desenvolvimento de alguns normal desenvolvimento de alguns 
investimentos que o Município tem investimentos que o Município tem 
ainda em curso, fruto das difi cul-ainda em curso, fruto das difi cul-
dades manifestadas por algumas dades manifestadas por algumas 
empresas fornecedoras de bens e empresas fornecedoras de bens e 
serviços da autarquia.serviços da autarquia.

De qualquer modo e mesmo De qualquer modo e mesmo 
assim Vila Nova de Cerveira apre-assim Vila Nova de Cerveira apre-
senta números absolutos de inves-senta números absolutos de inves-
timento extremamente importantes, timento extremamente importantes, 
com mais de 4,7 milhões de euros com mais de 4,7 milhões de euros 
de despesa paga em despesas de de despesa paga em despesas de 
capital e transferências da mes-capital e transferências da mes-
ma natureza, sendo esta a parcela ma natureza, sendo esta a parcela 
mais importante da despesa muni-mais importante da despesa muni-
cipal apresentada pelo Município cipal apresentada pelo Município 
em 2012, o que refl ete bem a estra-em 2012, o que refl ete bem a estra-
tégia e ambição do executivo cama-tégia e ambição do executivo cama-
rário, empenhado em cumprir com rário, empenhado em cumprir com 
os compromissos assumidos com os compromissos assumidos com 
os Cerveirenses nas autárquicas de os Cerveirenses nas autárquicas de 
2009.2009.

Cineteatro de Cerveira reabriu após obras de requalifi caçãoCineteatro de Cerveira reabriu após obras de requalifi cação

O Cineteatro de Cerveira reabriu no passado dia 24 de abril, completamen-O Cineteatro de Cerveira reabriu no passado dia 24 de abril, completamen-
te renovado, após obras de requalifi cação, realizadas pela Câmara Municipal, que te renovado, após obras de requalifi cação, realizadas pela Câmara Municipal, que 
transformaram a emblemática sala de espetáculos num espaço de qualidade, mo-transformaram a emblemática sala de espetáculos num espaço de qualidade, mo-
derno e confortável. derno e confortável. 

A requalifi cação interior do espaço teve por objetivo dar resposta a duas si-A requalifi cação interior do espaço teve por objetivo dar resposta a duas si-
tuações essenciais, relacionadas com o conforto dos utilizadores e a mobilidade tuações essenciais, relacionadas com o conforto dos utilizadores e a mobilidade 
para todos, sem esquecer a componente técnica, designadamente as condições para todos, sem esquecer a componente técnica, designadamente as condições 
acústicas.acústicas.

O edifício, do início do século XX (embora sujeito a obras posteriormente), está O edifício, do início do século XX (embora sujeito a obras posteriormente), está 
agora dotado de infraestruturas que o tornam adaptado ao decreto-lei n.º 163/2008, agora dotado de infraestruturas que o tornam adaptado ao decreto-lei n.º 163/2008, 
de 8 de agosto (acessibilidade e mobilidade para todos), correspondendo à criação de 8 de agosto (acessibilidade e mobilidade para todos), correspondendo à criação 
de rampas interiores e exteriores, adaptação das larguras de portas e à construção de rampas interiores e exteriores, adaptação das larguras de portas e à construção 
de uma instalação sanitária adaptada a pessoas com mobilidade condicionada.de uma instalação sanitária adaptada a pessoas com mobilidade condicionada.

O conforto da sala principal, no piso térreo, e da plateia, no primeiro piso, está O conforto da sala principal, no piso térreo, e da plateia, no primeiro piso, está 
assegurado pela colocação de um sistema de isolamento acústico nas paredes e da assegurado pela colocação de um sistema de isolamento acústico nas paredes e da 
alcatifa nos pavimentos. Foi remodelada também a instalação elétrica. As soluções alcatifa nos pavimentos. Foi remodelada também a instalação elétrica. As soluções 
adotadas permitiram melhorar acústica, térmica e energeticamente o edifício.adotadas permitiram melhorar acústica, térmica e energeticamente o edifício.

Procedeu-se ainda à requalifi cação das infraestruturas de esgotos e abaste-Procedeu-se ainda à requalifi cação das infraestruturas de esgotos e abaste-
cimento de água e à implementação de um sistema de segurança contra incêndios.cimento de água e à implementação de um sistema de segurança contra incêndios.

Com esta requalifi cação interior do Cineteatro de Cerveira dá-se resposta à Com esta requalifi cação interior do Cineteatro de Cerveira dá-se resposta à 

legislação de “acessibilidade e mobilidade para todos” e proporciona-se à população legislação de “acessibilidade e mobilidade para todos” e proporciona-se à população 
um espaço capaz de acolher diversifi cadas atividades e espetáculos, em qualquer um espaço capaz de acolher diversifi cadas atividades e espetáculos, em qualquer 
altura do ano.altura do ano.

O Cineteatro foi construído por iniciativa de João Carlos Gonçalves, da família O Cineteatro foi construído por iniciativa de João Carlos Gonçalves, da família 
Marreca Gonçalves. A obra fi cou concluída em 23 de janeiro de 1922, data em que Marreca Gonçalves. A obra fi cou concluída em 23 de janeiro de 1922, data em que 
foi realizada a vistoria ao então “Salão de Teatro Cerveirense” inaugurado a 18 de foi realizada a vistoria ao então “Salão de Teatro Cerveirense” inaugurado a 18 de 
fevereiro do mesmo ano.fevereiro do mesmo ano.

Também conhecido como teatro “Marreca Gonçalves”, pela sala passaram Também conhecido como teatro “Marreca Gonçalves”, pela sala passaram 
variadíssimos espetáculos e outras iniciativas. variadíssimos espetáculos e outras iniciativas. 

Em 1973, as instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-Em 1973, as instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Vila Nova de Cerveira encontravam-se muito degradas, originando a ne-tários de Vila Nova de Cerveira encontravam-se muito degradas, originando a ne-
cessidade urgente de construir novo quartel. Seria a família Marreca Gonçalves a cessidade urgente de construir novo quartel. Seria a família Marreca Gonçalves a 
doar os terrenos contíguos ao teatro, sendo este integrado no projeto como fonte de doar os terrenos contíguos ao teatro, sendo este integrado no projeto como fonte de 
receita para a corporação.receita para a corporação.

O espaço passaria a designar-se “Cineteatro dos Bombeiros” e apresentava O espaço passaria a designar-se “Cineteatro dos Bombeiros” e apresentava 
uma lotação de cerca de 300 lugares. uma lotação de cerca de 300 lugares. 

A sala de espetáculos sofreu outras obras e em 1995 foi cedido à Câmara, A sala de espetáculos sofreu outras obras e em 1995 foi cedido à Câmara, 
para fi ns culturais. Com a saída dos Bombeiros Voluntários para novas instalações, para fi ns culturais. Com a saída dos Bombeiros Voluntários para novas instalações, 
construídas pela Câmara Municipal, o Cineteatro, continuou a ser utilizado, sendo construídas pela Câmara Municipal, o Cineteatro, continuou a ser utilizado, sendo 
agora objeto de uma intervenção profunda. agora objeto de uma intervenção profunda. 
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MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Estudantes da ESG de Cerveira Estudantes da ESG de Cerveira 
participaram em workshop de participaram em workshop de 
arquitetura de terra na Argéliaarquitetura de terra na Argélia

O convite surgiu do Ministério da Cultura argelino, que O convite surgiu do Ministério da Cultura argelino, que 
após outras parcerias, convidou um docente e três estudan-após outras parcerias, convidou um docente e três estudan-
tes da Escola Superior Gallaecia (ESG) de Vila Nova de Cer-tes da Escola Superior Gallaecia (ESG) de Vila Nova de Cer-
veira para participar no Workshop Internacional de Arquite-veira para participar no Workshop Internacional de Arquite-
tura de Terra, que se realizou em Argel, na Argélia, entre os tura de Terra, que se realizou em Argel, na Argélia, entre os 
dias 20 e 25 de abril.dias 20 e 25 de abril.

O Workshop realizou-se no âmbito da Chair Unesco - Ar-O Workshop realizou-se no âmbito da Chair Unesco - Ar-
quitetura de Terra e Sustentabilidade e contou com a partici-quitetura de Terra e Sustentabilidade e contou com a partici-
pação de estudantes da ESG em representação de Portugal, pação de estudantes da ESG em representação de Portugal, 
estudantes da Universitàt di Cagliari (Itália); estudantes da estudantes da Universitàt di Cagliari (Itália); estudantes da 
ENSAG - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Gre-ENSAG - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Gre-
noble (França) e estudantes de distintas Faculdades de Ar-noble (França) e estudantes de distintas Faculdades de Ar-
quitetura e Engenharia da Argélia.quitetura e Engenharia da Argélia.

Todas as despesas da viagem foram fi nanciadas pelo Mi-Todas as despesas da viagem foram fi nanciadas pelo Mi-
nistério da Cultura argelino, com a condição dos participantes nistério da Cultura argelino, com a condição dos participantes 
selecionados colaborarem ativamente em todas as ativida-selecionados colaborarem ativamente em todas as ativida-
des do evento.des do evento.

À beira da estação de Gondarém À beira da estação de Gondarém 
uma rede de impedimento à via-uma rede de impedimento à via-
férrea tem sido vandalizadaférrea tem sido vandalizada

Uma rede que servia de impedimento ao acesso à via-Uma rede que servia de impedimento ao acesso à via-
férrea, tanto a norte como na parte sul da estação de Gon-férrea, tanto a norte como na parte sul da estação de Gon-
darém, tem sido destruída, de modo a que o perigo, nesses darém, tem sido destruída, de modo a que o perigo, nesses 
sítios, seja cada vez maior.sítios, seja cada vez maior.

Há quem atribua o facto a atos de vandalismo, mas tam-Há quem atribua o facto a atos de vandalismo, mas tam-
bém há quem diga que poderão ser interessados em passar bém há quem diga que poderão ser interessados em passar 
com utensílios agrícolas para a parte poente da estação, o com utensílios agrícolas para a parte poente da estação, o 
que, com a rede destruída, fi cará tudo mais facilitado.que, com a rede destruída, fi cará tudo mais facilitado.

Mas, por uma maneira ou outra, é que a rede deverá ser Mas, por uma maneira ou outra, é que a rede deverá ser 
consertada para evitar o perigo que ali está à vista de todos.consertada para evitar o perigo que ali está à vista de todos.

Poesia de Antero de Quental Poesia de Antero de Quental 
e de outros poetas na Porta e de outros poetas na Porta 
Treze, em CerveiraTreze, em Cerveira

No próximo dia 11 de maio, sábado, a Porta Treze - Asso-No próximo dia 11 de maio, sábado, a Porta Treze - Asso-
ciação Poética de Todas as Artes celebra a poesia de Antero ciação Poética de Todas as Artes celebra a poesia de Antero 
de Quental.de Quental.

A sessão, que começará às 16 horas, será animada pelo A sessão, que começará às 16 horas, será animada pelo 
professor Joaquim Santos que nos explicará se Antero de professor Joaquim Santos que nos explicará se Antero de 
Quental seria um Poeta/Filósofo ou Filósofo/Poeta.Quental seria um Poeta/Filósofo ou Filósofo/Poeta.

No mesmo espaço, em Vila Nova de Cerveira, mas a 18 No mesmo espaço, em Vila Nova de Cerveira, mas a 18 
de maio, os alunos da Universidade Douro Sénior do Porto de maio, os alunos da Universidade Douro Sénior do Porto 
visitarão este centro de cultura e participarão numa tertúlia visitarão este centro de cultura e participarão numa tertúlia 
intitulada “Novíssima Poesia Angolana - apresentação dos intitulada “Novíssima Poesia Angolana - apresentação dos 
jovens escritores angolanos Gociante Patissa, Nok Nogueira, jovens escritores angolanos Gociante Patissa, Nok Nogueira, 
Zetho Cunha Gonçalves, Lopito Feijoó, entre outros”, com a Zetho Cunha Gonçalves, Lopito Feijoó, entre outros”, com a 
moderação de Luandino Vieira.moderação de Luandino Vieira.

Poemas e muito convívio estão à espera de todos os que Poemas e muito convívio estão à espera de todos os que 
querem usufruir destas iniciativas.querem usufruir destas iniciativas.

Representantes da Casa Representantes da Casa 
Cerveirense em Lisboa vão ser Cerveirense em Lisboa vão ser 
recebidos na Câmara Municipal recebidos na Câmara Municipal 
em 18 de maioem 18 de maio

A Casa Cerveirense em Lisboa, conjuntamente com re-A Casa Cerveirense em Lisboa, conjuntamente com re-
presentantes das casas concelhias associadas na ACRL presentantes das casas concelhias associadas na ACRL 
(Associação das Casas Regionais de Lisboa), será recebida, (Associação das Casas Regionais de Lisboa), será recebida, 
em sessão ofi cial, na Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-em sessão ofi cial, na Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-
veira. Isso acontecerá no dia 18 de maio, pelas 11 horas, no veira. Isso acontecerá no dia 18 de maio, pelas 11 horas, no 
salão nobre do edifício dos Paços do Concelho.salão nobre do edifício dos Paços do Concelho.

Os visitantes também estarão em terras cerveirenses no Os visitantes também estarão em terras cerveirenses no 
dia 19 de maio, aproveitando todo o tempo disponível para dia 19 de maio, aproveitando todo o tempo disponível para 
visitarem os locais mais emblemáticos do concelho.visitarem os locais mais emblemáticos do concelho.

Saliente-se que a Casa Cerveirense em Lisboa já tem vi-Saliente-se que a Casa Cerveirense em Lisboa já tem vi-
sitado, dentro deste estilo de intercâmbio, outras regiões do sitado, dentro deste estilo de intercâmbio, outras regiões do 
nosso País.nosso País.

Três notícias “telegráfi cas” Três notícias “telegráfi cas” 
sobre assuntos locaissobre assuntos locais
BOIASBOIAS

- Há quem advogue a co-- Há quem advogue a co-
locação de boias no Caste-locação de boias no Caste-
linho, em Cerveira, as quais linho, em Cerveira, as quais 
poderiam ser postas de ma-poderiam ser postas de ma-
nhã e retiradas ao fi m da tar-nhã e retiradas ao fi m da tar-
de, pelo que seriam sempre de, pelo que seriam sempre 
um ponto de apoio para os um ponto de apoio para os 
que, por vezes, se aventu-que, por vezes, se aventu-
ram demasiado nas águas ram demasiado nas águas 

do rio Minho.do rio Minho.

SINAISSINAIS

- Quem, desde o Cais do Rio Minho, pretenda passar ao - Quem, desde o Cais do Rio Minho, pretenda passar ao 
largo da feira já pode fazê-lo, pois o sinal de sentido proibi-largo da feira já pode fazê-lo, pois o sinal de sentido proibi-
do que existia à entrada da rua do Cais, passou a aplicar-se do que existia à entrada da rua do Cais, passou a aplicar-se 
apenas aos sábados, por via da feira semanal. Assim, nos apenas aos sábados, por via da feira semanal. Assim, nos 
restantes dias da semana, teremos a vida facilitada quando, restantes dias da semana, teremos a vida facilitada quando, 
circulando junto ao rio, pretendermos chegar mais rapida-circulando junto ao rio, pretendermos chegar mais rapida-
mente ao largo da feira e ao mercado.mente ao largo da feira e ao mercado.

EXCEÇÃOEXCEÇÃO

- E fazendo referência a exceções, porque será que no - E fazendo referência a exceções, porque será que no 
estacionamento, para quatro veículos, no lado direito (quan-estacionamento, para quatro veículos, no lado direito (quan-
do subimos) da avenida 1.º de Outubro, em Cerveira, na do subimos) da avenida 1.º de Outubro, em Cerveira, na 
placa ali existente de estacionamento condicionado não placa ali existente de estacionamento condicionado não 
aparece nenhuma exceção?aparece nenhuma exceção?

Pelo menos aos domingos e nos horários pós-laborais, Pelo menos aos domingos e nos horários pós-laborais, 
em que os estabelecimentos estão encerrados e não há em que os estabelecimentos estão encerrados e não há 
cargas nem descargas, não poderia haver uma exceção?cargas nem descargas, não poderia haver uma exceção?

Entre os dias 2 a 28 de maio estará patente, na Biblioteca Entre os dias 2 a 28 de maio estará patente, na Biblioteca 
Municipal de Vila Nova de Cerveira, uma exposição de foto-Municipal de Vila Nova de Cerveira, uma exposição de foto-
grafi as de Eduardo Teixeira Pinto.grafi as de Eduardo Teixeira Pinto.

A exposição itinerante consta de uma seleção de 38 foto-A exposição itinerante consta de uma seleção de 38 foto-
grafi as, premiadas a nível nacional e internacional.grafi as, premiadas a nível nacional e internacional.

Eduardo da Costa Teixeira Pinto nasceu em Amarante, Eduardo da Costa Teixeira Pinto nasceu em Amarante, 
em 1933 e começou a tirar as suas primeiras fotografi as pro-em 1933 e começou a tirar as suas primeiras fotografi as pro-
fi ssionais em 1950, tornando-se expositor desde 1953 em fi ssionais em 1950, tornando-se expositor desde 1953 em 
vários salões de fotografi a nos cinco continentes.vários salões de fotografi a nos cinco continentes.

Falecido em Janeiro de 2009, Eduardo Teixeira Pinto, Falecido em Janeiro de 2009, Eduardo Teixeira Pinto, 
deixou um espólio fotográfi co de valor incalculável sendo deixou um espólio fotográfi co de valor incalculável sendo 
vontade da família promover a  sua divulgação com a referi-vontade da família promover a  sua divulgação com a referi-
da exposição.da exposição.

“O prazer de fotografar” - “O prazer de fotografar” - 
Exposição de Fotografi a de Exposição de Fotografi a de 
Eduardo Teixeira Pinto na Eduardo Teixeira Pinto na 
Biblioteca MunicipalBiblioteca Municipal

Juventude Socialista de Juventude Socialista de 
Cerveira promove iniciativa Cerveira promove iniciativa 
para colheita de sanguepara colheita de sangue

A JS/VNCerveira promove a iniciativa “Vila Nova de Cer-A JS/VNCerveira promove a iniciativa “Vila Nova de Cer-
veira dá Sangue”, um ato de cidadania e responsabilidade veira dá Sangue”, um ato de cidadania e responsabilidade 
social, que os jovens socialistas locais procuram transmitir social, que os jovens socialistas locais procuram transmitir 
aos cerveirenses. Dar Sangue, é um ato nobre e de extrema aos cerveirenses. Dar Sangue, é um ato nobre e de extrema 
importância, para que dia após dia os serviços hospitalares importância, para que dia após dia os serviços hospitalares 
continuem a salvar vidas a portugueses. A JS convida to-continuem a salvar vidas a portugueses. A JS convida to-
dos os cerveirenses a participar nesta recolha de Sangue, dos os cerveirenses a participar nesta recolha de Sangue, 
independentemente das suas convicções políticas, lembran-independentemente das suas convicções políticas, lembran-
do que este ato tem apenas uma vocação de solidariedade do que este ato tem apenas uma vocação de solidariedade 
social.social.

A colheita agendada para dia 12 de Maio, entre as 9:00 A colheita agendada para dia 12 de Maio, entre as 9:00 
e as 13:00, no Largo do Terreiro, em Vila Nova de Cerveira, e as 13:00, no Largo do Terreiro, em Vila Nova de Cerveira, 
será feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplan-será feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplan-
tação, com recurso a uma unidade móvel, tendo o apoio da tação, com recurso a uma unidade móvel, tendo o apoio da 
Federação Distrital da Juventude Socialista.Federação Distrital da Juventude Socialista.

C B CC B CONTAONTABBILIDADEILIDADE

Carlos BouçaCarlos Bouça
Técnico Ofi cial de ContasTécnico Ofi cial de Contas

Rua 25 de Abril, n.º 23Rua 25 de Abril, n.º 23
4920-262 V.N. de Cerveira4920-262 V.N. de Cerveira

Tlf: 251 798 174  |  Tlm: 913 889 400Tlf: 251 798 174  |  Tlm: 913 889 400
E-mail: cb.contabilidade@hotmail.comE-mail: cb.contabilidade@hotmail.com

Jornadas Literárias da Ribeira Jornadas Literárias da Ribeira 
Minho, uma organização da Minho, uma organização da 
UniséniorUnisénior

Desde abril que, graças a uma organização da UNISÉ-Desde abril que, graças a uma organização da UNISÉ-
NIOR - Universidade Sénior de Cerveira, tem decorrido as NIOR - Universidade Sénior de Cerveira, tem decorrido as 
Jornadas Literárias da Ribeira Minho, que constam de poe-Jornadas Literárias da Ribeira Minho, que constam de poe-
sia, conferências, encontro de escritores, palestras e tertú-sia, conferências, encontro de escritores, palestras e tertú-
lias.lias.

Este acontecimento, que irá desenrolar-se até ao mês de Este acontecimento, que irá desenrolar-se até ao mês de 
junho, conta com os apoios da Câmara Municipal de Cerveira junho, conta com os apoios da Câmara Municipal de Cerveira 
e da Associação Porta Treza e a colaboração da Biblioteca e da Associação Porta Treza e a colaboração da Biblioteca 
Municipal.Municipal.

As jornadas contam ainda com exposições bibliográfi cas As jornadas contam ainda com exposições bibliográfi cas 
e outras realizações.e outras realizações.

Para o concerto do 25 de Abril, Para o concerto do 25 de Abril, 
o cineteatro de Cerveira reabriu o cineteatro de Cerveira reabriu 
após obras de requalifi caçãoapós obras de requalifi cação

Com um concerto denominado de “Tributo de Ary a Zeca” Com um concerto denominado de “Tributo de Ary a Zeca” 
houve em Vila Nova de Cerveira uma evocação do 25 de houve em Vila Nova de Cerveira uma evocação do 25 de 
Abril, que decorreu na véspera da efeméride que ora come-Abril, que decorreu na véspera da efeméride que ora come-
morou 39 anos.morou 39 anos.

Este ato musical foi realizado no cineteatro de Cerveira Este ato musical foi realizado no cineteatro de Cerveira 
que, conforme a notícia que vem publicada na 5.ª página que, conforme a notícia que vem publicada na 5.ª página 
deste número, passou, recentemente, por obras de requa-deste número, passou, recentemente, por obras de requa-
lifi cação.lifi cação.

No concerto de “Tributo de Ary a Zeca” atuaram os “En-No concerto de “Tributo de Ary a Zeca” atuaram os “En-
semble Project”, num programa que despertou interesse de semble Project”, num programa que despertou interesse de 
todos aqueles que assistiram.todos aqueles que assistiram.



Conforme tem sido noticiado por este jornal e por Conforme tem sido noticiado por este jornal e por 
outros órgãos de informação, já se perfi lam três candi-outros órgãos de informação, já se perfi lam três candi-
datos à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova datos à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira nas próximas eleições autárquicas.de Cerveira nas próximas eleições autárquicas.

Pelo Partido Socialista o candidato é João Araújo, Pelo Partido Socialista o candidato é João Araújo, 
de 42 anos, técnico ofi cial de contas, atual presidente de 42 anos, técnico ofi cial de contas, atual presidente 
da comissão política concelhia do PS e presidente da da comissão política concelhia do PS e presidente da 
Junta de Freguesia de Lovelhe.Junta de Freguesia de Lovelhe.

O candidato do Partido Social Democrata é Manuel O candidato do Partido Social Democrata é Manuel 
Borlido Pereira, que nos anos noventa foi técnico do Borlido Pereira, que nos anos noventa foi técnico do 
departamento de obras da Câmara Municipal de Vila departamento de obras da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira e que atualmente exerce, por conta Nova de Cerveira e que atualmente exerce, por conta 
própria, a atividade de técnico de engenharia civil e de própria, a atividade de técnico de engenharia civil e de 
perito avaliador.perito avaliador.

Em representação do movimento “Pensar Cerveira” Em representação do movimento “Pensar Cerveira” 
o candidato, tal como fazemos referência noutra notícia o candidato, tal como fazemos referência noutra notícia 
publicada nesta edição, é João Fernando Brito Noguei-publicada nesta edição, é João Fernando Brito Noguei-
ra.ra.

Três candidatos já estão certos, mas há quem diga Três candidatos já estão certos, mas há quem diga 
que ainda poderá surgir mais um que seria, portanto, que ainda poderá surgir mais um que seria, portanto, 

o quarto.o quarto.
Como todos sabemos a CDU, no concelho de Vila Como todos sabemos a CDU, no concelho de Vila 

Nova de Cerveira, também tem as suas tradições e Nova de Cerveira, também tem as suas tradições e 
não é de admirar que possa aparecer com um candi-não é de admirar que possa aparecer com um candi-
dato. Daí o falar-se na possibilidade de surgir mais um dato. Daí o falar-se na possibilidade de surgir mais um 
interessado na cadeira presidencial cerveirense. Se interessado na cadeira presidencial cerveirense. Se 
isso acontecer, teremos todo o interesse de publicar, isso acontecer, teremos todo o interesse de publicar, 
tal como foi agora com estes três, a fotografi a de um tal como foi agora com estes três, a fotografi a de um 
quarto possível candidato. A concretizar-se será sinal quarto possível candidato. A concretizar-se será sinal 
de que o entusiasmo pelo poder local continua ativo no de que o entusiasmo pelo poder local continua ativo no 
concelho de Vila Nova de Cerveira e, quiçá, até bas-concelho de Vila Nova de Cerveira e, quiçá, até bas-
tante mais ativo do que no passado, se atentarmos no tante mais ativo do que no passado, se atentarmos no 
elevado número de pessoas que pretendem ascender elevado número de pessoas que pretendem ascender 
a lugares políticos.a lugares políticos.

Que ao chegarem lá, os que o conseguirem, sejam, Que ao chegarem lá, os que o conseguirem, sejam, 
realmente, uns verdadeiros representantes do povo realmente, uns verdadeiros representantes do povo 
que os elegeu, é o que, sinceramente, desejo.que os elegeu, é o que, sinceramente, desejo.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves
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FUNERAIS
EM SOPO

Com a avançada idade de 96 anos foi a Com a avançada idade de 96 anos foi a 
sepultar, para o cemitério paroquial de sepultar, para o cemitério paroquial de 
Sopo, Sopo, ESMERALDA DE JESUS ARIEI-ESMERALDA DE JESUS ARIEI-
RORO, que tinha ligações familiares no lugar , que tinha ligações familiares no lugar 
de France.de France.

EM GONDAR
No cemitério paroquial de Gondar foi en-No cemitério paroquial de Gondar foi en-
terrada terrada MARIA MANUELA SALGADO MARIA MANUELA SALGADO 
RODRIGUESRODRIGUES, de 49 anos, que residia no , de 49 anos, que residia no 
lugar do Espírito Santo. A falecida, que lugar do Espírito Santo. A falecida, que 
residia sozinha, foi encontrada caída, em residia sozinha, foi encontrada caída, em 
casa, por familiares.casa, por familiares.
Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.

EM CAMPOS
Com 79 anos de idade foi a enterrar, no Com 79 anos de idade foi a enterrar, no 
cemitério paroquial de Campos, cemitério paroquial de Campos, JÚLIO JÚLIO 
ANTÓNIO PONTEDEIRAANTÓNIO PONTEDEIRA. Residia na rua . Residia na rua 
do Outeiro e era casado com Ermelinda do Outeiro e era casado com Ermelinda 
da Conceição Gonçalves Lourenço Pon-da Conceição Gonçalves Lourenço Pon-
tedeira.tedeira.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

NO CANADÁ
Faleceu, na cidade de Toronto, no Cana-Faleceu, na cidade de Toronto, no Cana-
dá, dá, NICOLAU ANTÓNIO PONTEDEIRANICOLAU ANTÓNIO PONTEDEIRA. . 
Tinha 49 anos e residia naquele país há Tinha 49 anos e residia naquele país há 
largo tempo. Veio a sepultar no cemité-largo tempo. Veio a sepultar no cemité-
rio paroquial de Campos, onde agora foi rio paroquial de Campos, onde agora foi 
enterrado, tal como noticiamos, o seu pai enterrado, tal como noticiamos, o seu pai 
Júlio António Pontedeira.Júlio António Pontedeira.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena

Para as próximas eleições autárquicas já Para as próximas eleições autárquicas já 
há três candidatos à presidência da Câmara há três candidatos à presidência da Câmara 

Municipal de Vila Nova de CerveiraMunicipal de Vila Nova de Cerveira
- Haverá ainda uma quarta candidatura?- Haverá ainda uma quarta candidatura?

??
João AraújoJoão Araújo Manuel BorlidoManuel Borlido Fernando NogueiraFernando Nogueira Ainda desconhecidoAinda desconhecido

Fernando Nogueira é o Fernando Nogueira é o 
candidato do movimento candidato do movimento 
“Pensar Cerveira” à Câmara “Pensar Cerveira” à Câmara 
MunicipalMunicipal

Após uma reunião bastante participada, o movimento Após uma reunião bastante participada, o movimento 
“Pensar Cerveira” escolheu o elemento que vai encabeçar a “Pensar Cerveira” escolheu o elemento que vai encabeçar a 
lista independente que irá concorrer à Câmara Municipal nas lista independente que irá concorrer à Câmara Municipal nas 
próximas eleições autárquicas.próximas eleições autárquicas.

O escolhido é Fernando Nogueira, que durante 19 anos O escolhido é Fernando Nogueira, que durante 19 anos 
foi vereador pelo Partido Socialista na autarquia cerveirense foi vereador pelo Partido Socialista na autarquia cerveirense 
e que nos últimos 15 anos foi vice-presidente da Câmara.e que nos últimos 15 anos foi vice-presidente da Câmara.

Agora, como independente, estará na liderança do “Pen-Agora, como independente, estará na liderança do “Pen-
sar Cerveira”, movimento que garante que vai apresentar sar Cerveira”, movimento que garante que vai apresentar 
listas em todas as assembleias de freguesia do concelho, à listas em todas as assembleias de freguesia do concelho, à 
Câmara e à assembleia municipal.Câmara e à assembleia municipal.

João Fernando Brito Nogueira, de 60 anos, foi professor João Fernando Brito Nogueira, de 60 anos, foi professor 
na Escola Secundária de Vila Nova de Cerveira, tendo depois na Escola Secundária de Vila Nova de Cerveira, tendo depois 
ingressado nos quadros técnicos dos Estaleiros Navais de ingressado nos quadros técnicos dos Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo, onde trabalhou como profi ssional de enge-Viana do Castelo, onde trabalhou como profi ssional de enge-
nharia durante 20 anos.nharia durante 20 anos.

Junta de Freguesia de Vila Junta de Freguesia de Vila 
Nova de Cerveira continua a Nova de Cerveira continua a 
pugnar pelos baldiospugnar pelos baldios
Segundo processo em julgamento Segundo processo em julgamento 
no dia 8 de maiono dia 8 de maio

No próximo dia 8 de maio, no Tribunal Judicial de Vila No próximo dia 8 de maio, no Tribunal Judicial de Vila 
Nova de Cerveira, terá início a audiência de discussão e jul-Nova de Cerveira, terá início a audiência de discussão e jul-
gamento do segundo processo em que a Junta de Freguesia gamento do segundo processo em que a Junta de Freguesia 
local pretende defender o que considera serem os seus direi-local pretende defender o que considera serem os seus direi-
tos em relação aos baldios situados nos montes do Espírito tos em relação aos baldios situados nos montes do Espírito 
Santo e da Chão de Vilar.Santo e da Chão de Vilar.

Depois de ter ganho a primeira questão referente a uma Depois de ter ganho a primeira questão referente a uma 
área de 21.200 metros quadrados no baldio localizado no área de 21.200 metros quadrados no baldio localizado no 
lugar do Castanhal, a Junta de Freguesia de Vila Nova de lugar do Castanhal, a Junta de Freguesia de Vila Nova de 
Cerveira ainda tem mais uma questão relacionada com os Cerveira ainda tem mais uma questão relacionada com os 
montes baldios, além da que, como já referimos, vai a julga-montes baldios, além da que, como já referimos, vai a julga-
mento no dia 8 de maio.mento no dia 8 de maio.

Segundo afi rma a autarquia local, estão a ser ocupados Segundo afi rma a autarquia local, estão a ser ocupados 
ilegalmente cerca de 10 hectares de território comunitário ilegalmente cerca de 10 hectares de território comunitário 
(100.000 metros quadrados).(100.000 metros quadrados).

Filial do Crédito Agrícola de Filial do Crédito Agrícola de 
Vila Nova de Cerveira com Vila Nova de Cerveira com 
novo aspetonovo aspeto

O edifício onde está instalada a fi lial do Crédito Agrícola O edifício onde está instalada a fi lial do Crédito Agrícola 
Mútuo, em Vila Nova de Cerveira, acaba de adquirir um novo Mútuo, em Vila Nova de Cerveira, acaba de adquirir um novo 
aspeto.aspeto.

Após obras de benefi ciação, que decorreram durante cer-Após obras de benefi ciação, que decorreram durante cer-
to tempo e abrangeram tanto o interior como o exterior, o to tempo e abrangeram tanto o interior como o exterior, o 
imóvel adquiriu novas condições que benefi ciarão clientes e imóvel adquiriu novas condições que benefi ciarão clientes e 
funcionários.funcionários.

Recorde-se que a construção do edifício do Crédito Agrí-Recorde-se que a construção do edifício do Crédito Agrí-
cola data do início dos anos 90 e que as obras, ora efetua-cola data do início dos anos 90 e que as obras, ora efetua-
das, vieram mesmo na altura própria.das, vieram mesmo na altura própria.

Pequena rua cerveirense Pequena rua cerveirense 
benefi ciou de nova benefi ciou de nova 
pavimentaçãopavimentação

Numa pequena rua, em Cerveira, paralela à avenida 1.º Numa pequena rua, em Cerveira, paralela à avenida 1.º 
de Outubro e que faz ligação com as quelhas dos “Palames” de Outubro e que faz ligação com as quelhas dos “Palames” 
e do “Salvado”, foram executadas, recentemente, obras de e do “Salvado”, foram executadas, recentemente, obras de 
benefi ciação, numa parceria entre a Câmara Municipal e a benefi ciação, numa parceria entre a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia.Junta de Freguesia.

Entre outros melhoramentos, destaque para a colocação Entre outros melhoramentos, destaque para a colocação 
de um novo pavimento em cubos de granito, que tornaram de um novo pavimento em cubos de granito, que tornaram 
aquela via bastante mais funcional para a circulação.aquela via bastante mais funcional para a circulação.

Devido a sua localização ser mais para o interior do bur-Devido a sua localização ser mais para o interior do bur-
go, a referida rua não é das zonas mais visíveis da sede do go, a referida rua não é das zonas mais visíveis da sede do 
concelho.concelho.

Avenida de Tominho, em Avenida de Tominho, em 
Cerveira, conta novamente Cerveira, conta novamente 
com os bancoscom os bancos

Por motivo das obras da Ecopista, os bancos foram reti-Por motivo das obras da Ecopista, os bancos foram reti-
rados da avenida de Tominho, uma via cerveirense marginal rados da avenida de Tominho, uma via cerveirense marginal 
ao rio Minho.ao rio Minho.

Acontece que após conclusão do melhoramento os ban-Acontece que após conclusão do melhoramento os ban-
cos voltaram ao local próprio na conhecida avenida da sede cos voltaram ao local próprio na conhecida avenida da sede 
do concelho cerveirense, dando um interessante aspeto a do concelho cerveirense, dando um interessante aspeto a 
toda aquela zona, onde ainda há pouco, e tal como noticia-toda aquela zona, onde ainda há pouco, e tal como noticia-
mos, foi colocado um gradeamento numa parte na margem mos, foi colocado um gradeamento numa parte na margem 
do rio Minho, cada vez mais aprazível, isto a norte do cais, do rio Minho, cada vez mais aprazível, isto a norte do cais, 
porque a sul do molhe tem o já afamado Parque de Lazer do porque a sul do molhe tem o já afamado Parque de Lazer do 
Castelinho.Castelinho.

Geminação e crescimento Geminação e crescimento 
das plantasdas plantas

A professora Celeste Pereira, do 3.º ano do Centro Esco-A professora Celeste Pereira, do 3.º ano do Centro Esco-
lar Norte - Campos, no sentido de proporcionar um contacto lar Norte - Campos, no sentido de proporcionar um contacto 
regular com as ciências experimentais, aos seus alunos, pro-regular com as ciências experimentais, aos seus alunos, pro-
cedeu à realização de um trabalho de grupo, que os levou a cedeu à realização de um trabalho de grupo, que os levou a 
observar diferenças entre vários tipos de sementes, no que observar diferenças entre vários tipos de sementes, no que 
respeita à cor, forma, tamanho… e que estas se comportam respeita à cor, forma, tamanho… e que estas se comportam 
de modo diverso quando colocadas em água ou terra hume-de modo diverso quando colocadas em água ou terra hume-
decida. Têm feito registo de observação da germinação e do decida. Têm feito registo de observação da germinação e do 
crescimento das plantas, tendo obtido resultados surpreen-crescimento das plantas, tendo obtido resultados surpreen-
dentes:dentes:

- Vejam como elas cresceram! Ganharam caule e cresce-- Vejam como elas cresceram! Ganharam caule e cresce-
ram algumas folhas… o caule continuou a crescer e aparece-ram algumas folhas… o caule continuou a crescer e aparece-
ram novas folhas!...ram novas folhas!...

Com esta atividade, os alunos puderam identifi car as par-Com esta atividade, os alunos puderam identifi car as par-
tes constituintes das sementes, registaram as modifi cações tes constituintes das sementes, registaram as modifi cações 
destas quando colocadas num ambiente húmido, compre-destas quando colocadas num ambiente húmido, compre-
enderam que para uma semente germinar é necessário que enderam que para uma semente germinar é necessário que 
ela seja bem constituída, possua maturidade e vitalidade e ela seja bem constituída, possua maturidade e vitalidade e 
encontre condições favoráveis e adequadas para que esse encontre condições favoráveis e adequadas para que esse 
processo possa ocorrer (água, ar, temperatura). Foi possí-processo possa ocorrer (água, ar, temperatura). Foi possí-
vel, ainda, constatar que a ausência de luz (obscuridade) não vel, ainda, constatar que a ausência de luz (obscuridade) não 
impede a germinação, mas que, para o desenvolvimento da impede a germinação, mas que, para o desenvolvimento da 
planta, a luz já é necessária, para ativar a clorofi la e assim a planta, a luz já é necessária, para ativar a clorofi la e assim a 
planta poder começar a produzir o seu próprio alimento. planta poder começar a produzir o seu próprio alimento. 
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ETAP de Caminha assinala ETAP de Caminha assinala 
a importância da Ciência…a importância da Ciência…

No entendimento do mundo no séc. XXI, insólito seria No entendimento do mundo no séc. XXI, insólito seria 
negar a importância do paradigma científi co. Foi com este negar a importância do paradigma científi co. Foi com este 
espírito que a Unidade de Formação de Caminha da ETAP espírito que a Unidade de Formação de Caminha da ETAP 
realizou um conjunto de atividades integradas no plano cur-realizou um conjunto de atividades integradas no plano cur-
ricular dos cursos de construção civil e que primaram pela ricular dos cursos de construção civil e que primaram pela 
criatividade e imaginação. Desde as grandes experiências na criatividade e imaginação. Desde as grandes experiências na 
área da física e química, aos jogos de raciocínio matemático, área da física e química, aos jogos de raciocínio matemático, 
não faltou também a poesia e a dramatização de textos, al-não faltou também a poesia e a dramatização de textos, al-
guns deles criados pelos nossos alunos, constituindo exem-guns deles criados pelos nossos alunos, constituindo exem-
plo de transversalidade pedagógica e de complementaridade plo de transversalidade pedagógica e de complementaridade 
do currículo.do currículo.

O ponto alto das atividades aconteceu com a observação O ponto alto das atividades aconteceu com a observação 
noturna aberta a toda a comunidade escolar, promovida pelo noturna aberta a toda a comunidade escolar, promovida pelo 
Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que para Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que para 
este efeito se deslocou à nossa escola proporcionando, na este efeito se deslocou à nossa escola proporcionando, na 
terra, uma viagem pelos céus, absolutamente inesquecível.terra, uma viagem pelos céus, absolutamente inesquecível.

Bolsa de Terras Agrofl orestais Bolsa de Terras Agrofl orestais 
de Ponte de Limade Ponte de Lima
Incentivo ao cultivo da terraIncentivo ao cultivo da terra

O projeto Bolsa de Terras Agrofl orestais lançado em 2012 O projeto Bolsa de Terras Agrofl orestais lançado em 2012 
pelo Município de Ponte de Lima já acolheu o primeiro pro-pelo Município de Ponte de Lima já acolheu o primeiro pro-
jeto.jeto.

Trata-se de um projeto com o apoio do PRODER, da au-Trata-se de um projeto com o apoio do PRODER, da au-
toria de um jovem agricultor, produtor de hortícolas, que pre-toria de um jovem agricultor, produtor de hortícolas, que pre-
tende alargar a sua atividade, dedicando-se neste projeto à tende alargar a sua atividade, dedicando-se neste projeto à 
produção de framboesas. A procura de uma área com estas produção de framboesas. A procura de uma área com estas 
dimensões já decorria há algum tempo. Foi através do pro-dimensões já decorria há algum tempo. Foi através do pro-
jeto Bolsa de Terras Agrofl orestais que o Município lançou, jeto Bolsa de Terras Agrofl orestais que o Município lançou, 
que este jovem agricultor encontrou a área de terreno que que este jovem agricultor encontrou a área de terreno que 
procurava para implementar a produção de framboesas.procurava para implementar a produção de framboesas.

A instalar na freguesia de Sandiães, num terreno com 4 A instalar na freguesia de Sandiães, num terreno com 4 
hectares, dos quais nesta 1ª fase, 1,5 ha será destinado à hectares, dos quais nesta 1ª fase, 1,5 ha será destinado à 
produção de framboesas em regime protegido (estufas), terá produção de framboesas em regime protegido (estufas), terá 
como principal escoamento a exportação. A futura produção como principal escoamento a exportação. A futura produção 
de framboesas, em época de colheitas vai permitir dar em-de framboesas, em época de colheitas vai permitir dar em-
prego a cerca de 30 pessoas.prego a cerca de 30 pessoas.

O Município de Ponte de Lima ao lançar a plataforma de O Município de Ponte de Lima ao lançar a plataforma de 
publicitação de terrenos agrofl orestais disponíveis para ar-publicitação de terrenos agrofl orestais disponíveis para ar-
rendamento ou venda, denominada Bolsa de Terras Agrofl o-rendamento ou venda, denominada Bolsa de Terras Agrofl o-
restais de Ponte de Lima, está a criar uma base de dados que restais de Ponte de Lima, está a criar uma base de dados que 
reúne e divulga um conjunto de informações sobre prédios reúne e divulga um conjunto de informações sobre prédios 
rústicos. Este projeto surgiu do crescente interesse na explo-rústicos. Este projeto surgiu do crescente interesse na explo-
ração de terras com aptidão agrofl orestal, quer numa lógia ração de terras com aptidão agrofl orestal, quer numa lógia 
de produção familiar ou empresarial, e em simultâneo contri-de produção familiar ou empresarial, e em simultâneo contri-
buir para a gestão das paisagens rurais, um ativo crucial para buir para a gestão das paisagens rurais, um ativo crucial para 
toda e qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável.toda e qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável.

Valença incentiva jovens Valença incentiva jovens 
a plantar árvoresa plantar árvores

A Câmara Municipal de Valença comemorou a entrada da A Câmara Municipal de Valença comemorou a entrada da 
primavera, com uma campanha de sensibilização, de caráter primavera, com uma campanha de sensibilização, de caráter 
pedagógico, nas escolas básicas do 1.º ciclo e jardins-de-pedagógico, nas escolas básicas do 1.º ciclo e jardins-de-
infância, no âmbito da educação ambiental para a preserva-infância, no âmbito da educação ambiental para a preserva-
ção do ambiente.ção do ambiente.

Sementes de pinheiro manso, acondicionadas em caixas Sementes de pinheiro manso, acondicionadas em caixas 
reutilizadas e concebidas a partir de rolos de papel higiénico, reutilizadas e concebidas a partir de rolos de papel higiénico, 
com o bilhete de identidade desta árvore, foram distribuídas com o bilhete de identidade desta árvore, foram distribuídas 
nas escolas valencianas a todos os alunos dos jardins-de-nas escolas valencianas a todos os alunos dos jardins-de-
infância e do 1.º ciclo do ensino básico. Uma “Joaninha”, que infância e do 1.º ciclo do ensino básico. Uma “Joaninha”, que 
decorava esta caixa, pretendeu chamar a atenção para este decorava esta caixa, pretendeu chamar a atenção para este 
inseto que se encontra ameaçado e que no entanto, é bené-inseto que se encontra ameaçado e que no entanto, é bené-
fi co para a natureza. fi co para a natureza. 

Estimular o gosto e o respeito pela natureza, junto das Estimular o gosto e o respeito pela natureza, junto das 
jovens gerações, bem como despertar a consciência coletiva jovens gerações, bem como despertar a consciência coletiva 
para a importância de preservar e viver em harmonia com o para a importância de preservar e viver em harmonia com o 
meio ambiente foram os grandes objetivos da iniciativa.meio ambiente foram os grandes objetivos da iniciativa.

Câmara de Valença dá nova Câmara de Valença dá nova 
vida à escola de Gondomilvida à escola de Gondomil

O edifício da Escola Básica de Gondomil, em Valença, O edifício da Escola Básica de Gondomil, em Valença, 
devoluto há 10 anos, está a ser recuperado para dinamizar e devoluto há 10 anos, está a ser recuperado para dinamizar e 
potenciar as tradições, a arte e o património local a cargo da potenciar as tradições, a arte e o património local a cargo da 
Associação Recreativa e Cultural de Gondomil.Associação Recreativa e Cultural de Gondomil.

A Câmara esta preocupada com o património devoluto A Câmara esta preocupada com o património devoluto 
do concelho e tem procurado parceiros locais, em cada fre-do concelho e tem procurado parceiros locais, em cada fre-
guesia, que permitam novos aproveitamentos e revitalização guesia, que permitam novos aproveitamentos e revitalização 
destes espaços. destes espaços. 

A dinamização da antiga escola primária de Gondomil re-A dinamização da antiga escola primária de Gondomil re-
sulta de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal sulta de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal 
de Valença e a Associação Recreativa e Cultural de Gondo-de Valença e a Associação Recreativa e Cultural de Gondo-
mil, entidade que fi cará responsável pela dinamização deste mil, entidade que fi cará responsável pela dinamização deste 
espaço. espaço. 

A intervenção de requalifi cação da antiga escola incidi-A intervenção de requalifi cação da antiga escola incidi-
rá ao nível dos telhados, de um melhor aproveitamento das rá ao nível dos telhados, de um melhor aproveitamento das 
duas salas, com a reordenação do espaço interior, bem como duas salas, com a reordenação do espaço interior, bem como 
da limpeza de toda a área envolvente. A intervenção conta da limpeza de toda a área envolvente. A intervenção conta 
com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia 
de Gondomil.de Gondomil.

Canil Intermunicipal do Canil Intermunicipal do 
Alto Minho organiza “III Alto Minho organiza “III 
CÃOminhada” por Ponte de CÃOminhada” por Ponte de 
LimaLima

Depois do sucesso alcançado nas anteriores edições, o Depois do sucesso alcançado nas anteriores edições, o 
Canil Intermunicipal do Alto Minho volta a organizar, no pró-Canil Intermunicipal do Alto Minho volta a organizar, no pró-
ximo dia 25 de maio, mais uma “CÃOminhada” (caminhada ximo dia 25 de maio, mais uma “CÃOminhada” (caminhada 
de cães) pela vila de Ponte de Lima. A concentração está de cães) pela vila de Ponte de Lima. A concentração está 
marcada para as 9h30, nas instalações do Canil, em Forne-marcada para as 9h30, nas instalações do Canil, em Forne-
los, Ponte de Lima. los, Ponte de Lima. 

O percurso (Canil, Ponte de Lima, Canil) terá cerca de 6 O percurso (Canil, Ponte de Lima, Canil) terá cerca de 6 
quilómetros, com paragem no centro da vila. Todas as pes-quilómetros, com paragem no centro da vila. Todas as pes-
soas podem participar gratuitamente com os seus animais soas podem participar gratuitamente com os seus animais 
de estimação, desde que estes sejam saudáveis e estejam de estimação, desde que estes sejam saudáveis e estejam 
devidamente vacinados e licenciados pela junta de freguesia devidamente vacinados e licenciados pela junta de freguesia 
da sua área de residência. Os animais deverão ser portado-da sua área de residência. Os animais deverão ser portado-
res de coleira e guiados por trela durante todo o percurso e res de coleira e guiados por trela durante todo o percurso e 
açaimados no caso de se tratar de raças perigosas ou poten-açaimados no caso de se tratar de raças perigosas ou poten-
cialmente perigosas. Caso o participante não tenha um ani-cialmente perigosas. Caso o participante não tenha um ani-
mal de estimação pode levar um cão do Canil Intermunicipal.mal de estimação pode levar um cão do Canil Intermunicipal.

Esta iniciativa pretende sensibilizar as pessoas para a Esta iniciativa pretende sensibilizar as pessoas para a 
problemática do abandono e incentivar a adoção, para que problemática do abandono e incentivar a adoção, para que 
cada vez mais o canil seja um local de breve passagem para cada vez mais o canil seja um local de breve passagem para 
todos os animais.todos os animais.

Viana do Castelo recebe a 12 Viana do Castelo recebe a 12 
de junho a primeira reunião de junho a primeira reunião 
da Comissão Diretiva da da Comissão Diretiva da 
CECOTRANCECOTRAN

Vigo foi a cidade escolhida para o “nascimento” da pri-Vigo foi a cidade escolhida para o “nascimento” da pri-
meira associação empresarial transfronteiriça Galiza-Norte meira associação empresarial transfronteiriça Galiza-Norte 
de Portugal que ocorreu durante a primeira Assembleia-geral de Portugal que ocorreu durante a primeira Assembleia-geral 
da CECOTRAN e onde foram indicados os primeiros órgãos da CECOTRAN e onde foram indicados os primeiros órgãos 
sociais da entidade que terá António Marques, presidente da sociais da entidade que terá António Marques, presidente da 
Associação Industrial do Minho (AIMinho), como responsável Associação Industrial do Minho (AIMinho), como responsável 
pela presidência rotativa da organização para os próximos pela presidência rotativa da organização para os próximos 
dois anos. dois anos. 

A Comissão Diretiva da CECOTRAN inclui ainda como A Comissão Diretiva da CECOTRAN inclui ainda como 
vice-presidentes, José Manuel Alvariño, Francisco Rodríguez vice-presidentes, José Manuel Alvariño, Francisco Rodríguez 
Garcia e Luís Ceia, presidentes da Confederação de Empre-Garcia e Luís Ceia, presidentes da Confederação de Empre-
sários de Pontevedra (CEP) da Confederação Empresarial sários de Pontevedra (CEP) da Confederação Empresarial 
de Ourense (CEO) e da Associação Empresarial de Viana do de Ourense (CEO) e da Associação Empresarial de Viana do 
Castelo (AEVC), respetivamente.Castelo (AEVC), respetivamente.

Para os responsáveis da maiores associações empresa-Para os responsáveis da maiores associações empresa-
riais do Norte de Portugal e da Galiza, a CECOTRAN, é “um riais do Norte de Portugal e da Galiza, a CECOTRAN, é “um 
passo em frente” nas relações comerciais que a Galiza e o passo em frente” nas relações comerciais que a Galiza e o 
Norte de Portugal tradicionalmente sempre mantiveram.Norte de Portugal tradicionalmente sempre mantiveram.

A nova entidade, dotada e personalidade jurídica própria, A nova entidade, dotada e personalidade jurídica própria, 
visa concretizar projetos europeus que promovam a interna-visa concretizar projetos europeus que promovam a interna-
cionalização e outras iniciativas conducentes à revitalização cionalização e outras iniciativas conducentes à revitalização 
económica de negócios no seu âmbito territorial, bem como o económica de negócios no seu âmbito territorial, bem como o 
apoio à inovação para promover o crescimento e desenvolvi-apoio à inovação para promover o crescimento e desenvolvi-
mento sustentável e integrador.mento sustentável e integrador.

Os vilarmourenses que madrugaram este dia 25 de Abril, Os vilarmourenses que madrugaram este dia 25 de Abril, 
depararam com um estranho e desagradável espectáculo depararam com um estranho e desagradável espectáculo 
quando olharam para o Rio Coura e constataram que as suas quando olharam para o Rio Coura e constataram que as suas 
águas estavam tingidas de um amarelo forte e opaco. Aler-águas estavam tingidas de um amarelo forte e opaco. Aler-
tados de imediato, estiveram em Vilar de Mouros agentes da tados de imediato, estiveram em Vilar de Mouros agentes da 
GNR e da Polícia Marítima que tomaram conta da ocorrência GNR e da Polícia Marítima que tomaram conta da ocorrência 
e recolheram amostras da água para análise.e recolheram amostras da água para análise.

Em pleno feriado e com uma temperatura agradável, es-Em pleno feriado e com uma temperatura agradável, es-
tavam no largo do Casal e nas Azenhas diversos grupos de tavam no largo do Casal e nas Azenhas diversos grupos de 
visitantes que, surpreendidos com o aspecto poluído do rio, visitantes que, surpreendidos com o aspecto poluído do rio, 
provavelmente tão cedo não regressarão à freguesia. Para provavelmente tão cedo não regressarão à freguesia. Para 
além das consequências na riqueza biológica e piscícola do além das consequências na riqueza biológica e piscícola do 
Coura, convém também não esquecer que aqui é captada a Coura, convém também não esquecer que aqui é captada a 
água consumida em grande parte do concelho de Caminha.água consumida em grande parte do concelho de Caminha.

Infelizmente, não é a primeira vez que sucede um evento Infelizmente, não é a primeira vez que sucede um evento 
desta natureza, sendo que a última, com semelhante impac-desta natureza, sendo que a última, com semelhante impac-
to, data de Maio de 2011. A razão parece ser sempre a mes-to, data de Maio de 2011. A razão parece ser sempre a mes-
ma: a defi ciente selagem das antigas minas de Covas. Uma ma: a defi ciente selagem das antigas minas de Covas. Uma 
obra com esse objetivo da responsabilidade da EDM (Em-obra com esse objetivo da responsabilidade da EDM (Em-
presa de Desenvolvimento Mineiro) e orçada em 1,6 milhões presa de Desenvolvimento Mineiro) e orçada em 1,6 milhões 
de euros, foi dada por concluída em Abril de 2008, já lá vão de euros, foi dada por concluída em Abril de 2008, já lá vão 
cinco anos. Porém, como se volta a comprovar, o problema cinco anos. Porém, como se volta a comprovar, o problema 
da poluição do Rio Coura derivado das escombreiras do vol-da poluição do Rio Coura derivado das escombreiras do vol-
frâmio continua por resolver.frâmio continua por resolver.

Por conhecimento do terreno, documentado com vá-Por conhecimento do terreno, documentado com vá-
rias fotografi as tiradas hoje mesmo, apontamos para que a rias fotografi as tiradas hoje mesmo, apontamos para que a 
origem de mais esta descarga poluidora se situe na ribeira origem de mais esta descarga poluidora se situe na ribeira 
do Poço Negro, - situada cerca de 700 metros a jusante da do Poço Negro, - situada cerca de 700 metros a jusante da 
barragem de Covas - que faz afl uir ao Coura as águas con-barragem de Covas - que faz afl uir ao Coura as águas con-
taminadas provenientes das velhas minas, pelos vistos mal taminadas provenientes das velhas minas, pelos vistos mal 
seladas.seladas.

O GEPPAV, na defesa do património natural do vale do O GEPPAV, na defesa do património natural do vale do 
Coura e preocupado com a salvaguarda da saúde pública, Coura e preocupado com a salvaguarda da saúde pública, 
vem desta forma alertar para uma questão que nos parece vem desta forma alertar para uma questão que nos parece 
muito grave, ao mesmo tempo que exige das autoridades muito grave, ao mesmo tempo que exige das autoridades 
responsáveis urgentes medidas de apuramento de respon-responsáveis urgentes medidas de apuramento de respon-
sabilidades e resolução deste grave problema ambiental.sabilidades e resolução deste grave problema ambiental.

Vilar de Mouros, 25 de Abril de 2013Vilar de Mouros, 25 de Abril de 2013
Grupo de Estudo e Preservação do Grupo de Estudo e Preservação do 

Património VilarmourensePatrimónio Vilarmourense

Não houve 25 de Abril para os Não houve 25 de Abril para os 
peixes do Rio Courapeixes do Rio Coura

Arcos House – Oferta turística Arcos House – Oferta turística 
arcuense promovida na UP arcuense promovida na UP 
Magazine, da Tap Portugal Magazine, da Tap Portugal 

O empreendimento Arcos House, um aglomerado de ca-O empreendimento Arcos House, um aglomerado de ca-
sas recuperadas ligadas ao conceito de turismo em espaço sas recuperadas ligadas ao conceito de turismo em espaço 
rural, sedeado na aldeia de Carralcova, a cerca de 15Km da rural, sedeado na aldeia de Carralcova, a cerca de 15Km da 
Vila dos Arcos de Valdevez, veio referenciado na última edi-Vila dos Arcos de Valdevez, veio referenciado na última edi-
ção da UP Magazine - uma revista da Tap Portugal que  foca ção da UP Magazine - uma revista da Tap Portugal que  foca 
o que de melhor se faz em Portugal e é vocacionada para as o que de melhor se faz em Portugal e é vocacionada para as 
viagens e para os viajantes, desvendando paisagens, histó-viagens e para os viajantes, desvendando paisagens, histó-
rias, lugares e segredos, não só de Portugal como de outros rias, lugares e segredos, não só de Portugal como de outros 
lugares e destinos em todo o mundo.lugares e destinos em todo o mundo.

O complexo Arcos House é composto por 7 casas total-O complexo Arcos House é composto por 7 casas total-
mente recuperadas (Casa Adega, Casado Penedo, Casa mente recuperadas (Casa Adega, Casado Penedo, Casa 
dos troncos, Casa da Nascente, Casinha de Oucias, Casa dos troncos, Casa da Nascente, Casinha de Oucias, Casa 
do Forno, e Casa do Loureiro), sendo que outras 4 estão em do Forno, e Casa do Loureiro), sendo que outras 4 estão em 
processo de recuperação. São todas de estilo rústico, tentan-processo de recuperação. São todas de estilo rústico, tentan-
do manter a sua traça inicial, mas com todas as comodida-do manter a sua traça inicial, mas com todas as comodida-
des e conforto de uma casa moderna, sendo o único objetivo des e conforto de uma casa moderna, sendo o único objetivo 
proporcionar um alojamento verdadeiramente inesquecível e proporcionar um alojamento verdadeiramente inesquecível e 
único a quem visita o aglomerado. único a quem visita o aglomerado. 

Distinguida internacionalmente como a melhor revista de Distinguida internacionalmente como a melhor revista de 
bordo pela Marie Claire espanhola e pela RES Travel Maga-bordo pela Marie Claire espanhola e pela RES Travel Maga-
zine escandinava, a UP foi ainda premiada pelo site norte-zine escandinava, a UP foi ainda premiada pelo site norte-
americano UCity Guides.americano UCity Guides. Florista Flor e ArteFlorista Flor e Arte

Graça GomesGraça Gomes
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Ao ler e reler, se não tudo, Ao ler e reler, se não tudo, 
pelo menos quase tudo, que pelo menos quase tudo, que 
Camilo escreveu (incluindo  Camilo escreveu (incluindo  
a sua autobiografi a, verda-a sua autobiografi a, verda-
deira ou duvidosa, dispersa deira ou duvidosa, dispersa 
pela sua obra literária,pela sua obra literária,

cartas dirigidas a amigos cartas dirigidas a amigos 
e inimigos e a alguma da sua e inimigos e a alguma da sua 
família) e muito do que ou-família) e muito do que ou-
tros escreveram sobre ele, tros escreveram sobre ele, 
fui-me apercebendo quão fui-me apercebendo quão 
diferente era o escritor do diferente era o escritor do 
homem, sendo que este não homem, sendo que este não 
era grande coisa e aquele, era grande coisa e aquele, 
esse sim, quase genial.esse sim, quase genial.

   Raramente notei pare-   Raramente notei pare-
cenças com o homem atra-cenças com o homem atra-
vés dos enredos dos seus vés dos enredos dos seus 
livros, levando mesmo em li-livros, levando mesmo em li-
nha e conta aquelas qualida-nha e conta aquelas qualida-
des e defeitos que o escritor des e defeitos que o escritor 
atribuía a alguma das suas atribuía a alguma das suas 
personagens.personagens.

   São muitas as obras    São muitas as obras 

dadas há distância que se dadas há distância que se 
referem àquela matéria em referem àquela matéria em 
particular versada pelo es-particular versada pelo es-
critor nas suas obras, e que, critor nas suas obras, e que, 
com regularidade, era as-com regularidade, era as-
sunto, era assunto tomado sunto, era assunto tomado 
nos seus romances, novelas, nos seus romances, novelas, 
como, por exemplo, os brasi-como, por exemplo, os brasi-
leiros, os comes e bebes, os leiros, os comes e bebes, os 
barões, os clérigos, os políti-barões, os clérigos, os políti-
cos, etc..cos, etc..

   Sobre o ser huma-   Sobre o ser huma-
no Camilo Castelo Branco, no Camilo Castelo Branco, 
quanto a mim, há relativa-quanto a mim, há relativa-
mente poucas e, muitas de-mente poucas e, muitas de-
las, sofrem de inexatidões, las, sofrem de inexatidões, 
hipócrita consideração ou hipócrita consideração ou 
consideração excessiva consideração excessiva 
pelo autor para o não ferir, pelo autor para o não ferir, 
até porque ele não era para até porque ele não era para 
“brincadeiras”, com mesuras “brincadeiras”, com mesuras 
reverências e elogios de que reverências e elogios de que 
ele tanto gostava. Note-se ele tanto gostava. Note-se 
que alguns deles eram seus que alguns deles eram seus 

contemporâneos e a história contemporâneos e a história 
não se faz com imparcialida-não se faz com imparcialida-
de, coerência  e inteira ver-de, coerência  e inteira ver-
dade sobre os factos a que dade sobre os factos a que 
se assiste ou se está  muito se assiste ou se está  muito 
próximo. Irreverência é esta próximo. Irreverência é esta 
minha, metendo mesmo foi-minha, metendo mesmo foi-
ce em seara alheia, de quan-ce em seara alheia, de quan-
do em vez, por nem sempre do em vez, por nem sempre 
levar em consideração as levar em consideração as 
verdades absolutas, nem verdades absolutas, nem 
sempre coincidentes ou até sempre coincidentes ou até 
contraditórias de alguns bió-contraditórias de alguns bió-
grafos do romancista,grafos do romancista,

   Não será o caso deste    Não será o caso deste 
livro, despretensioso, sim-livro, despretensioso, sim-
ples, mas opinativo quanto ples, mas opinativo quanto 
baste, e que não deixa de baste, e que não deixa de 
admitir o “errare humanum admitir o “errare humanum 
est”, que nem todos levam est”, que nem todos levam 
em conta.em conta.

   Este cronista bisbilho-   Este cronista bisbilho-
teiro não pretende pôr-se em teiro não pretende pôr-se em 
bicos de pés, pois, para além bicos de pés, pois, para além 

de já não idade para isso, de já não idade para isso, 
não passa de um não ilustre não passa de um não ilustre 
tão desconhecido que não tão desconhecido que não 
faz sombra a ninguém.faz sombra a ninguém.

   Enfi m, o mais que po-   Enfi m, o mais que po-
deria acontecer-me era sen-deria acontecer-me era sen-
tir o mau feitio de Camilo pro-tir o mau feitio de Camilo pro-
vindo lá da sua eternidade!vindo lá da sua eternidade!
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Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de
transferência bancária transferência bancária 
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Abriu a caça ao idosoAbriu a caça ao idoso
A população mais idosa A população mais idosa 

está na mira dos governan-está na mira dos governan-
tes do nosso país e está na tes do nosso país e está na 
mira, não porque estes este-mira, não porque estes este-
jam preocupados com o seu jam preocupados com o seu 
bem-estar e empenhados bem-estar e empenhados 
em proporcionar-lhes uma em proporcionar-lhes uma 
velhice digna, confortável e velhice digna, confortável e 
com a qualidade que mere-com a qualidade que mere-
cem mas porque, para eles, cem mas porque, para eles, 
os idosos não passam de os idosos não passam de 
um empecilho e um encargo um empecilho e um encargo 
insuportável para os cofres insuportável para os cofres 
do Estado. Para falar mais do Estado. Para falar mais 
claro, os idosos são, para claro, os idosos são, para 
quem nos governa, uns para-quem nos governa, uns para-
sitas que nada fazem e que sitas que nada fazem e que 
vivem à custa do erário pú-vivem à custa do erário pú-
blico, sem terem para o país blico, sem terem para o país 
qualquer utilidade. É assim qualquer utilidade. É assim 
que os nossos governantes que os nossos governantes 
pensam, e as medidas gra-pensam, e as medidas gra-
vosas que têm vindo suces-vosas que têm vindo suces-
sivamente a tomar e que sivamente a tomar e que 
penalizam sempre os idosos, penalizam sempre os idosos, 
revelam aquilo que eles ten-revelam aquilo que eles ten-
tam esconder. O Primeiro-tam esconder. O Primeiro-
Ministro afi rmou recente-Ministro afi rmou recente-
mente que os reformados mente que os reformados 
e pensionistas em Portugal e pensionistas em Portugal 
não pagam o sufi ciente para não pagam o sufi ciente para 
terem direito às reformas terem direito às reformas 
que recebem. Tem razão o que recebem. Tem razão o 
nosso primeiro, que pecou nosso primeiro, que pecou 
apenas por generalizar e apenas por generalizar e 
não ter identifi cado inequivo-não ter identifi cado inequivo-
camente a quem se estava camente a quem se estava 
a referir. Há de facto muita a referir. Há de facto muita 
gente em Portugal a receber gente em Portugal a receber 
reformas imerecidas, porque reformas imerecidas, porque 
não trabalharam nem pa-não trabalharam nem pa-
garam o sufi ciente para as garam o sufi ciente para as 
justifi car, mas esses não são justifi car, mas esses não são 
certamente os trabalhadores certamente os trabalhadores 
que após uma vida inteira de que após uma vida inteira de 
trabalho e de terem contribu-trabalho e de terem contribu-
ído para criar riqueza para ído para criar riqueza para 
o nosso país, só têm direito o nosso país, só têm direito 
a reformar-se aos 65 anos, a reformar-se aos 65 anos, 
trazendo consigo, na grande trazendo consigo, na grande 
maioria dos casos, pensões maioria dos casos, pensões 
que mal chegam para garan-que mal chegam para garan-
tir a sua subsistência, O PM tir a sua subsistência, O PM 
quereria certamente referir-quereria certamente referir-
se àqueles senhores privile-se àqueles senhores privile-
giados que após 12 anos no giados que após 12 anos no 
exercício de cargos políticos exercício de cargos políticos 
fi cam a receber uma apreciá-fi cam a receber uma apreciá-
vel pensão de reforma, qual-vel pensão de reforma, qual-
quer que seja a sua idade, e quer que seja a sua idade, e 
mesmo que nada de relevan-mesmo que nada de relevan-
te tenham feito durante o seu te tenham feito durante o seu 
mandato.mandato.

A verdade é que, de há A verdade é que, de há 
uns tempos a esta parte, te-uns tempos a esta parte, te-

mos vindo a ouvir de mem-mos vindo a ouvir de mem-
bros do governo, ou de al-bros do governo, ou de al-
guns dos seus fi eis arautos, guns dos seus fi eis arautos, 
que a esperança de vida dos que a esperança de vida dos 
portugueses tem vindo a au-portugueses tem vindo a au-
mentar. Não haveria nada mentar. Não haveria nada 
de mal nessas afi rmações de mal nessas afi rmações 
se não descortinássemos se não descortinássemos 
nelas uma boa dose de la-nelas uma boa dose de la-
múria. Quando se esperaria múria. Quando se esperaria 
que os nossos governantes que os nossos governantes 
se regozijassem com o pro-se regozijassem com o pro-
gresso da ciência médica e gresso da ciência médica e 
aproveitassem essa realida-aproveitassem essa realida-
de para destacarem o suces-de para destacarem o suces-
so da política de saúde do so da política de saúde do 
nosso país, ainda que com nosso país, ainda que com 
alguma demagogia à mistu-alguma demagogia à mistu-
ra, pelo contrário, sentem-se ra, pelo contrário, sentem-se 
tão incomodados com esse tão incomodados com esse 
facto, que chegam a esque-facto, que chegam a esque-
cer a decência e o sentido de cer a decência e o sentido de 
humanidade e de vergonha humanidade e de vergonha 
permitindo-se o desplante de permitindo-se o desplante de 
vir publicamente lamentar-vir publicamente lamentar-
se porque os portugueses se porque os portugueses 
vivem tempo demais. O país vivem tempo demais. O país 
ouve e fi ca estupefacto.ouve e fi ca estupefacto.

Para esta nova geração Para esta nova geração 
de (péssimos) políticos, sem de (péssimos) políticos, sem 
coração, que pouco ou nada coração, que pouco ou nada 
fi zeram de útil na vida, sem fi zeram de útil na vida, sem 
o mínimo de sensibilidade o mínimo de sensibilidade 
social e de termos, e mui-social e de termos, e mui-
to, respeito pelo povo que to, respeito pelo povo que 
os elegeu, o direito à vida os elegeu, o direito à vida 
está dependente de uma está dependente de uma 
mera avaliação contabilís-mera avaliação contabilís-
tica. Para estes aprendizes tica. Para estes aprendizes 
de políticos, incompetentes de políticos, incompetentes 
e desumanos, o raciocínio é e desumanos, o raciocínio é 
muito simples; se dás lucro muito simples; se dás lucro 
ao Estado podes viver, se ao Estado podes viver, se 
apenas és um encargo e dás apenas és um encargo e dás 
despesa, então vê se mor-despesa, então vê se mor-
res rapidamente. Esta forma res rapidamente. Esta forma 
de pensar e fazer política é de pensar e fazer política é 
tremendamente cruel e exala tremendamente cruel e exala 
um acentuado fedor neonazium acentuado fedor neonazi

Esta hostilidade contra Esta hostilidade contra 
os idosos, para além de in-os idosos, para além de in-
justa, é também estúpida e justa, é também estúpida e 
cruel. Cresce no cérebro mi-cruel. Cresce no cérebro mi-
núsculo de alguns políticos núsculo de alguns políticos 
a ideia que os idosos são a ideia que os idosos são 
perniciosos para o Estado e perniciosos para o Estado e 
constituem um fardo tão dis-constituem um fardo tão dis-
pendioso que seria conve-pendioso que seria conve-
niente, para o país, que não niente, para o país, que não 
vivessem tanto tempo. Quem vivessem tanto tempo. Quem 
alimenta na sua cabeça tais alimenta na sua cabeça tais 
ideias, ou é criminoso, ou so-ideias, ou é criminoso, ou so-
fre de algum distúrbio mental fre de algum distúrbio mental 
grave, a requerer tratamento grave, a requerer tratamento 
urgente. Perante esta nova urgente. Perante esta nova 

mentalidade, a palavra que mentalidade, a palavra que 
logo ocorre para qualifi car logo ocorre para qualifi car 
estas ideias perversas, é estas ideias perversas, é 
uma: EXTERMINAÇÃO. Dir-uma: EXTERMINAÇÃO. Dir-
me-ão que é uma palavra me-ão que é uma palavra 
demasiado violenta, mas se demasiado violenta, mas se 
pensarmos bem e estiver-pensarmos bem e estiver-
mos atentos a tudo o que mos atentos a tudo o que 
esta gente diz e faz, teremos esta gente diz e faz, teremos 
que concluir que não é uma que concluir que não é uma 
palavra totalmente desade-palavra totalmente desade-
quada. Hitler era um louco, quada. Hitler era um louco, 
um alucinado, que em vez de um alucinado, que em vez de 
ter sido internado numa clíni-ter sido internado numa clíni-
ca psiquiátrica, foi eleito para ca psiquiátrica, foi eleito para 
liderar e governar a Alema-liderar e governar a Alema-
nha. Resultado? Uma guerra nha. Resultado? Uma guerra 
longa, cruel e sangrenta e longa, cruel e sangrenta e 
a Europa arrasada e muitos a Europa arrasada e muitos 
milhões de mortos pelo ca-milhões de mortos pelo ca-
minho. Ficou demonstrado minho. Ficou demonstrado 
de forma trágica, que é muito de forma trágica, que é muito 
perigoso entregar um país perigoso entregar um país 
nas mãos de loucos.nas mãos de loucos.

De quando em vez De quando em vez 
as televisões e o cinema, as televisões e o cinema, 
“para que o mundo não “para que o mundo não 
esqueça”,mostram-nos ima-esqueça”,mostram-nos ima-
gens dos campos de exter-gens dos campos de exter-
mínio nazis como Auschwitz, mínio nazis como Auschwitz, 
Bikemau, Chelmno, Jase-Bikemau, Chelmno, Jase-
novac e outros, onde foram novac e outros, onde foram 
exterminados milhões de exterminados milhões de 
judeus, apenas por serem judeus, apenas por serem 
judeus. As gerações mais judeus. As gerações mais 
antigas, não esqueceram a antigas, não esqueceram a 
barbaridade desses crimes, barbaridade desses crimes, 
mas muitos dos mais novos, mas muitos dos mais novos, 
talvez não saibam, ou não talvez não saibam, ou não 
estejam conscientes dos estejam conscientes dos 
horrores vividos, na Europa horrores vividos, na Europa 
entre 1939 e 1945. Talvez entre 1939 e 1945. Talvez 
desconheçam até o que foi desconheçam até o que foi 
o Holocausto, e aqueles que o Holocausto, e aqueles que 
sabem não acreditam que sabem não acreditam que 
uma situação semelhante se uma situação semelhante se 
possa vir a repetir nos dias de possa vir a repetir nos dias de 
hoje. Estão redondamente hoje. Estão redondamente 
enganados. Os holocaustos enganados. Os holocaustos 
nunca deixaram de se pra-nunca deixaram de se pra-
ticar e de diversas formas, ticar e de diversas formas, 
continuam a existir um pou-continuam a existir um pou-
co por todo o mundo. Basta co por todo o mundo. Basta 
estarmos atentos aos noti-estarmos atentos aos noti-
ciários, para constatarmos ciários, para constatarmos 
que centenas de milhares de que centenas de milhares de 
seres humanos continuam a seres humanos continuam a 
morrer, vítimas da violência morrer, vítimas da violência 
das muitas guerras e guerri-das muitas guerras e guerri-
lhas que proliferam por este lhas que proliferam por este 
mundo fora. Não podemos mundo fora. Não podemos 
baixar a guarda e devemos baixar a guarda e devemos 
permanecer sempre alerta permanecer sempre alerta 
para combater as políticas para combater as políticas 
que desrespeitam o homem que desrespeitam o homem 

e o seu direito à dignidade, à e o seu direito à dignidade, à 
saúde e à vida e que venham saúde e à vida e que venham 
a ser adotadas em Portugal. a ser adotadas em Portugal. 
O perigo espreita. Os idosos O perigo espreita. Os idosos 
estão em risco. Temos que estão em risco. Temos que 
estar muito atentos.estar muito atentos.

A bandeira portuguesa A bandeira portuguesa 
ostenta orgulhosamente a ostenta orgulhosamente a 
esfera armilar, as cinco qui-esfera armilar, as cinco qui-
nas e os sete castelos. Não nas e os sete castelos. Não 
queremos ver lá, um dia, queremos ver lá, um dia, 
também a cruz suástica.também a cruz suástica.

Caros amigos, tudo o que Caros amigos, tudo o que 
se afi rma pode parecer exa-se afi rma pode parecer exa-
gerado, mas é fruto de uma gerado, mas é fruto de uma 
observação atenta a tudo observação atenta a tudo 
quanto vejo, leio e ouço. Mas quanto vejo, leio e ouço. Mas 
que vi, li ou ouvi que me per-que vi, li ou ouvi que me per-
mita tirar semelhantes con-mita tirar semelhantes con-
clusões? Há dias, li que o Mi-clusões? Há dias, li que o Mi-
nistro das Finanças do novo nistro das Finanças do novo 
governo japonês afi rmou pu-governo japonês afi rmou pu-
blicamente que os idosos de-blicamente que os idosos de-
veriam morrer depressa para veriam morrer depressa para 
não constituírem um encargo não constituírem um encargo 
para o Estado, (curiosamen-para o Estado, (curiosamen-
te o Japão foi, no passado, te o Japão foi, no passado, 
um aliado fi el de Hitler e da um aliado fi el de Hitler e da 
Alemanha nazi) Mas isso é Alemanha nazi) Mas isso é 
no Japão, que temos nós a no Japão, que temos nós a 
ver com isso? Temos e mui-ver com isso? Temos e mui-
to, porque recentemente um to, porque recentemente um 
deputado português escre-deputado português escre-
veu um artigo publicado num veu um artigo publicado num 
jornal, entre outras coisas, jornal, entre outras coisas, 
que Portugal está a ser “con-que Portugal está a ser “con-
taminado” pela já conhecida taminado” pela já conhecida 
PESTE GRISALHA e que o PESTE GRISALHA e que o 
envelhecimento da popula-envelhecimento da popula-
ção é ASSUSTADOR porque ção é ASSUSTADOR porque 
provoca um aumento penoso provoca um aumento penoso 
dos encargos sociais com dos encargos sociais com 
reformas, pensões e assis-reformas, pensões e assis-
tência médica. A guerra ao tência médica. A guerra ao 
idoso é que é a peste que de-idoso é que é a peste que de-
vemos temer, uma peste tão vemos temer, uma peste tão 
contagiosa que, num ápice, contagiosa que, num ápice, 
saltou de Tóquio até Lisboa. saltou de Tóquio até Lisboa. 
Sr. Deputado Carlos Peixoto Sr. Deputado Carlos Peixoto 
acautele-se porque os anos acautele-se porque os anos 
passam céleres e os cabelos passam céleres e os cabelos 
embranquecem depressa. O embranquecem depressa. O 
seu irá embranquecer tam-seu irá embranquecer tam-
bém, a menos que fi que ca-bém, a menos que fi que ca-
reca. Mas careca ou não, os reca. Mas careca ou não, os 
anos ir-se-ão acumulando. anos ir-se-ão acumulando. 
Que deseja o senhor para si Que deseja o senhor para si 
quando a “peste” lhe bater à quando a “peste” lhe bater à 
porta?porta?

José Fernando OuteiroJosé Fernando Outeiro
Mem Martins Mem Martins 

(Sintra), março de 2013(Sintra), março de 2013

EscreveuEscreveu
Joaquim dos SantosJoaquim dos Santos

MarinhoMarinho
(Rio Tinto)(Rio Tinto)

Ponto de vista do cronistaPonto de vista do cronista

Presidente da Câmara defende Presidente da Câmara defende 
política de transportes política de transportes 
ferroviários ao serviço da ferroviários ao serviço da 
economiaeconomia

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 
e Presidente do Eixo Atlântico, José Maria Costa, participou e Presidente do Eixo Atlântico, José Maria Costa, participou 
num debate sobre “O Norte e as ligações ferroviárias à Eu-num debate sobre “O Norte e as ligações ferroviárias à Eu-
ropa”. Organizada por uma revista da especialidade, a inicia-ropa”. Organizada por uma revista da especialidade, a inicia-
tiva reuniu no mesmo debate o vice-presidente da AIMinho, tiva reuniu no mesmo debate o vice-presidente da AIMinho, 
o presidente da Adfersit (Associação Portuguesa para o De-o presidente da Adfersit (Associação Portuguesa para o De-
senvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes) e o senvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes) e o 
autarca de Viana do Castelo, que defendeu a importância da autarca de Viana do Castelo, que defendeu a importância da 
ferrovia para a economia nacional e a modernização da Linha ferrovia para a economia nacional e a modernização da Linha 
do Minho entre Porto e Vigo.do Minho entre Porto e Vigo.

Segundo José Maria Costa, a modernização da Linha do Segundo José Maria Costa, a modernização da Linha do 
Minho entre Porto e Vigo serve uma área de seis milhões Minho entre Porto e Vigo serve uma área de seis milhões 
de habitantes, potencia as infraestruturas portuárias e aero-de habitantes, potencia as infraestruturas portuárias e aero-
portuárias, as zonas e plataformas industriais e faz ainda a portuárias, as zonas e plataformas industriais e faz ainda a 
ligação entre as maiores cidades do Norte de Portugal e da ligação entre as maiores cidades do Norte de Portugal e da 
Galiza. Por esse motivo, o autarca defendeu, no debate, a Galiza. Por esse motivo, o autarca defendeu, no debate, a 
priorização do investimento estratégico de interesse nacio-priorização do investimento estratégico de interesse nacio-
nal que pode servir ainda como fator de competitividade na nal que pode servir ainda como fator de competitividade na 
atração e fi xação de investimento em empresas estratégicas.atração e fi xação de investimento em empresas estratégicas.

No debate, onde a nota dominante foi a importância das No debate, onde a nota dominante foi a importância das 
linhas de transportes de mercadorias, potenciando as in-linhas de transportes de mercadorias, potenciando as in-
fraestruturas portuárias e, ao mesmo tempo, conectando o fraestruturas portuárias e, ao mesmo tempo, conectando o 
importante setor logístico portuário ao interior da Península importante setor logístico portuário ao interior da Península 
Ibérica e a Europa, o autarca de Viana do Castelo referiu a Ibérica e a Europa, o autarca de Viana do Castelo referiu a 
diferença colossal entre os orçamentos de investimento na diferença colossal entre os orçamentos de investimento na 
modernização e na construção de novas vias ferroviárias em modernização e na construção de novas vias ferroviárias em 
Portugal comparativamente com a vizinha Espanha.Portugal comparativamente com a vizinha Espanha.

O autarca socorreu-se igualmente de um estudo recen-O autarca socorreu-se igualmente de um estudo recen-
temente apresentado que revela que o défi ce da balança temente apresentado que revela que o défi ce da balança 
comercial entre Portugal e a Galiza melhorou 25 por cento comercial entre Portugal e a Galiza melhorou 25 por cento 
em 2012 e relativamente a 2011. Ainda assim, existe um de-em 2012 e relativamente a 2011. Ainda assim, existe um de-
sequilíbrio na balança comercial favorável à Galiza de quase sequilíbrio na balança comercial favorável à Galiza de quase 
quinhentos milhões.quinhentos milhões.
  

Câmara Municipal de Viana do CasteloCâmara Municipal de Viana do Castelo

Chamada de atenção de:Chamada de atenção de:

MME MARIA PEREIRA (FRANÇA) - enviou-nos €90,00;MME MARIA PEREIRA (FRANÇA) - enviou-nos €90,00;
E RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE 25,00€ E RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE 25,00€ 

EM 26 DE DEZEMBRO DE 2012EM 26 DE DEZEMBRO DE 2012

CONTINUAMOS A AGUARDAR QUE NOS DIGAM CONTINUAMOS A AGUARDAR QUE NOS DIGAM 
QUEM SÃO OS ASSINANTES QUE ESTÃO A QUERER QUEM SÃO OS ASSINANTES QUE ESTÃO A QUERER 

PAGAR AS ANUIDADESPAGAR AS ANUIDADES

FIO DE PRUMOFIO DE PRUMO
Os câmara boysOs câmara boys

As câmaras municipais são as maiores agências de em-As câmaras municipais são as maiores agências de em-
prego do País. A integração de “boys” partidários nos qua-prego do País. A integração de “boys” partidários nos qua-
dros de pessoal das câmaras e empresas municipais é re-dros de pessoal das câmaras e empresas municipais é re-
gra e, com a aproximação da data das eleições autárquicas, gra e, com a aproximação da data das eleições autárquicas, 
adivinha-se um despautério de admissões e nomeações em adivinha-se um despautério de admissões e nomeações em 
catadupa.catadupa.

Esta situação é particularmente expressiva no que diz Esta situação é particularmente expressiva no que diz 
respeito aos dirigentes que, nas juventudes partidárias, orga-respeito aos dirigentes que, nas juventudes partidárias, orga-
nizam as campanhas eleitorais e arregimentam votos. Uma nizam as campanhas eleitorais e arregimentam votos. Uma 
vez instalados nos seus “tachos”, continuam por norma a vez instalados nos seus “tachos”, continuam por norma a 
trabalhar ao serviço dos partidos, mas remunerados à custa trabalhar ao serviço dos partidos, mas remunerados à custa 
dos municípios. Ao longo dos últimos anos, este fenómeno dos municípios. Ao longo dos últimos anos, este fenómeno 
agravou-se de tal forma que algumas empresas municipais agravou-se de tal forma que algumas empresas municipais 
mais parecem sedes partidárias dissimuladas.mais parecem sedes partidárias dissimuladas.

Contudo, é nos municípios mais pequenos, alguns com Contudo, é nos municípios mais pequenos, alguns com 
apenas quatro ou cinco mil eleitores, que este problema se apenas quatro ou cinco mil eleitores, que este problema se 
torna ainda mais grave e dramático no plano social. Nesses torna ainda mais grave e dramático no plano social. Nesses 
municípios, a obtenção de um qualquer emprego, ou a pro-municípios, a obtenção de um qualquer emprego, ou a pro-
moção numa função, depende quase exclusivamente do pre-moção numa função, depende quase exclusivamente do pre-
sidente de câmara local. Isto porque o maior empregador no sidente de câmara local. Isto porque o maior empregador no 
concelho é a câmara; o segundo maior é, por regra, a miseri-concelho é a câmara; o segundo maior é, por regra, a miseri-
córdia local ou alguma instituição de solidariedade, que atua córdia local ou alguma instituição de solidariedade, que atua 
em conúbio com o poder autárquico. Segue-se-lhe a adminis-em conúbio com o poder autárquico. Segue-se-lhe a adminis-
tração central descentralizada, de forte dependência política, tração central descentralizada, de forte dependência política, 
ou eventualmente uma empresa de média dimensão... amiga ou eventualmente uma empresa de média dimensão... amiga 
da câmara. Com esta estrutura de emprego, só o presidente da câmara. Com esta estrutura de emprego, só o presidente 
da câmara e os caciques que dele dependem conseguem da câmara e os caciques que dele dependem conseguem 
atribuir empregos que, em regra, benefi ciam afi lhados e fami-atribuir empregos que, em regra, benefi ciam afi lhados e fami-
liares do presidente, os militantes do partido e os apanigua-liares do presidente, os militantes do partido e os apanigua-
dos das redes clientelares. Claro que a sua seleção raramen-dos das redes clientelares. Claro que a sua seleção raramen-
te resulta do seu currículo ou das suas competências.te resulta do seu currículo ou das suas competências.

Estas práticas reiteradas, nomeadamente nos pequenos Estas práticas reiteradas, nomeadamente nos pequenos 
concelhos do interior, consolidam, na maioria do território na-concelhos do interior, consolidam, na maioria do território na-
cional, a ideia de que o estudo, a formação e o esforço de cional, a ideia de que o estudo, a formação e o esforço de 
nada adiantam. Fazem vingar a tese de que a qualidade do nada adiantam. Fazem vingar a tese de que a qualidade do 
desempenho é irrelevante para ocupar um qualquer cargo. desempenho é irrelevante para ocupar um qualquer cargo. 
A qualidade não constitui critério de escolha de colaborado-A qualidade não constitui critério de escolha de colaborado-
res, ou de progressão nas carreiras. A estrutura de recursos res, ou de progressão nas carreiras. A estrutura de recursos 
humanos está invertida. O profi ssionalismo foi dizimado pelo humanos está invertida. O profi ssionalismo foi dizimado pelo 
clientelismo.clientelismo.

Paulo Morais - Professor universitárioPaulo Morais - Professor universitário
In - Correio da Manhã - 16/04/2013In - Correio da Manhã - 16/04/2013

Agência AdrianoAgência Adriano
(FUNDADA EM 1862)

Adriano Gonçalves da Cunha

Armador

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕESFUNERAIS E TRANSLADAÇÕES

Arão / 4930 VALENÇA
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Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve 
(Mateus 11:28-30).(Mateus 11:28-30).

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2013-05-A)(2013-05-A)

O SENHOR JESUS O CONVIDAO SENHOR JESUS O CONVIDA
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Está a tornar-se cada vez mais difícil ao ser humano se Está a tornar-se cada vez mais difícil ao ser humano se 
aproximar a Deus, que o convida a cada dia, através de seus aproximar a Deus, que o convida a cada dia, através de seus 
servos servidores, que trabalham na sua vinha, que é o Rei-servos servidores, que trabalham na sua vinha, que é o Rei-
no de Deus, implementado neste pobre mundo. Vou falar nal-no de Deus, implementado neste pobre mundo. Vou falar nal-
guns fatores, que difi cultam o homem ter um encontro com guns fatores, que difi cultam o homem ter um encontro com 
Deus.Deus.

        1.º - Todo o leque de religiões que o mundo possui,         1.º - Todo o leque de religiões que o mundo possui, 
com suas falsas doutrinas e falsos dogmas, são uma arma com suas falsas doutrinas e falsos dogmas, são uma arma 
para desacreditar a tais seguidores de Deus.para desacreditar a tais seguidores de Deus.

        2.º - O pecado com todas as suas práticas nocivas e         2.º - O pecado com todas as suas práticas nocivas e 
desastrosas, vícios em alto grau são formas de desviar o ser desastrosas, vícios em alto grau são formas de desviar o ser 
humano de Deus.humano de Deus.

        3.º - O falso amor com que vive, que o amarra a si         3.º - O falso amor com que vive, que o amarra a si 
mesmo, porque o verdadeiro e genuíno amor nessas pes-mesmo, porque o verdadeiro e genuíno amor nessas pes-
soas nunca existiu. O inimigo enche esses corações com o soas nunca existiu. O inimigo enche esses corações com o 
ego muito grande, dessa maneira não vê a necessidade de ir ego muito grande, dessa maneira não vê a necessidade de ir 
aos pés de Jesus, que tanto os quer abençoar. Que Deus te aos pés de Jesus, que tanto os quer abençoar. Que Deus te 
ajude a ter um encontro com o Senhor Jesus.  ajude a ter um encontro com o Senhor Jesus.  

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO

O Senhor disse, crede naquilo que ensino e tereis des-O Senhor disse, crede naquilo que ensino e tereis des-
canso para as vossas almas. Crer nos seus ensinamentos canso para as vossas almas. Crer nos seus ensinamentos 
é algo muito importam-te, e certamente está incluído no vir é algo muito importam-te, e certamente está incluído no vir 
a Ele, mas não é a totalidade nem a parte principal da sua a Ele, mas não é a totalidade nem a parte principal da sua 

chamada. A coisa principal é colocarmo-nos nas mãos do chamada. A coisa principal é colocarmo-nos nas mãos do 
Senhor, assim como alguém se coloca nas mãos do médico, Senhor, assim como alguém se coloca nas mãos do médico, 
seguindo a dieta prescrita e tomando os medicamentos recei-seguindo a dieta prescrita e tomando os medicamentos recei-
tados. Se alguém chegar a Cristo, terá descanso!tados. Se alguém chegar a Cristo, terá descanso!

QUATRO FACTOS QUE PRECISAS DE SABERQUATRO FACTOS QUE PRECISAS DE SABER

 1.º - O Senhor Jesus dá descanso, em primeiro lu- 1.º - O Senhor Jesus dá descanso, em primeiro lu-
gar, ao estabelecer um novo relacionamento entre o homem gar, ao estabelecer um novo relacionamento entre o homem 
e Deus. Um facto disto é que o perdão enche a alma com a e Deus. Um facto disto é que o perdão enche a alma com a 
paz, que excede todo o entendimento.paz, que excede todo o entendimento.

 2.º - Outro facto é que cessamos de nos preocupar  2.º - Outro facto é que cessamos de nos preocupar 
com as coisas temporais; o preocupar-se pelo amanhã, por com as coisas temporais; o preocupar-se pelo amanhã, por 
aquilo que comeremos e beberemos, e o que vestiremos, vol-aquilo que comeremos e beberemos, e o que vestiremos, vol-
ta para o pano de fundo da vida, onde pertence.ta para o pano de fundo da vida, onde pertence.

 3.º - Outro facto ainda, é que se experimenta uma  3.º - Outro facto ainda, é que se experimenta uma 
nova liberdade ao aproximarmo-nos de Deus com oração. nova liberdade ao aproximarmo-nos de Deus com oração. 
Aprendemos a deixar os nossos fardos aos pés d’Ele e re-Aprendemos a deixar os nossos fardos aos pés d’Ele e re-
gressar com um cântico novo em nossos lábios.gressar com um cântico novo em nossos lábios.

 4.º - Outra forma pela qual Cristo concede descan- 4.º - Outra forma pela qual Cristo concede descan-
so, é dar forças para carre-gar o fardo a cada dia da nossa so, é dar forças para carre-gar o fardo a cada dia da nossa 
vida. O que era um fardo de nos deixar a cambalear, por vida. O que era um fardo de nos deixar a cambalear, por 
causa da nossa fraqueza, fi ca a ser uma tarefa da unção e causa da nossa fraqueza, fi ca a ser uma tarefa da unção e 
do poder que recebemos. Jesus dá-nos descanso ao remo-do poder que recebemos. Jesus dá-nos descanso ao remo-
ver o sentido de andar-mos numa roda-viva que tanto nos ver o sentido de andar-mos numa roda-viva que tanto nos 
esgota. Para o cristão, a vida assume uma largura e riqueza esgota. Para o cristão, a vida assume uma largura e riqueza 
de sentido que o coloca em contraste marcante com a vida de sentido que o coloca em contraste marcante com a vida 
de alguém que não possui a fé cristã.de alguém que não possui a fé cristã.

Além disto, Jesus concede descanso ao dar esperança. Além disto, Jesus concede descanso ao dar esperança. 
O novo cristão sabe que é um fi lho de Deus, e considera O novo cristão sabe que é um fi lho de Deus, e considera 
que as afl ições deste tempo presente não são para comparar que as afl ições deste tempo presente não são para comparar 
com a glória que nos há de ser revelada (Romanos 8:19). Ele com a glória que nos há de ser revelada (Romanos 8:19). Ele 
sempre anda com a cabeça erguida, sabendo que o melhor sempre anda com a cabeça erguida, sabendo que o melhor 
ainda está no futuro.ainda está no futuro.

Reconhecemos, enquanto escrevemos estas linhas, que Reconhecemos, enquanto escrevemos estas linhas, que 
o que dizemos pode parecer algo estranho e sem sentido o que dizemos pode parecer algo estranho e sem sentido 
para muitos leitores, mas na realidade nada melhor é do que para muitos leitores, mas na realidade nada melhor é do que 
a experiência em nossas vidas.a experiência em nossas vidas.

O leitor tem a liberdade de criticar ou rejeitar a mensa-O leitor tem a liberdade de criticar ou rejeitar a mensa-
gem; mas outrossim, deve aceitar o testemunho, e vir provar gem; mas outrossim, deve aceitar o testemunho, e vir provar 
por si mesmo que o Senhor é bom. Nós somos pessoas que por si mesmo que o Senhor é bom. Nós somos pessoas que 
dizemos o que sabemos, e testifi cámos o que vimos (João dizemos o que sabemos, e testifi cámos o que vimos (João 
3:11).3:11).

Pelo menos o leitor entende isto, que se o Cristianismo Pelo menos o leitor entende isto, que se o Cristianismo 

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

é a verdade, Deus realmente entrou na vida humana, mas é a verdade, Deus realmente entrou na vida humana, mas 
somente nos que creem, e o recebem pela fé. As suas expe-somente nos que creem, e o recebem pela fé. As suas expe-
riências os acompanham sempre. O leitor tem essa possibi-riências os acompanham sempre. O leitor tem essa possibi-
lidade também, como nós a tivemos. Escute o chamado do lidade também, como nós a tivemos. Escute o chamado do 
Senhor Jesus. Senhor Jesus. 

Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, 
e eu vos aliviarei? Oferecer-se como Aquele que carrega os e eu vos aliviarei? Oferecer-se como Aquele que carrega os 
fardos do mundo inteiro, e promete descanso a todos, sem fardos do mundo inteiro, e promete descanso a todos, sem 
distinção, quantos se chegarem a Ele. Prezado leitor, que distinção, quantos se chegarem a Ele. Prezado leitor, que 
palavras tão dóceis do Mestre para si!palavras tão dóceis do Mestre para si!

IMPORTANTEIMPORTANTE
Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimen-Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimen-

tos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 tos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 
463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o 463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o 
nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, 
pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.

Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em: Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em: 
http://www.igrejaemanuel.orghttp://www.igrejaemanuel.org
 Pode ainda escrever para: Pode ainda escrever para:
 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
 14 Connecticut Ave. 14 Connecticut Ave.
 BAY SHORE, NY 11706-3007 BAY SHORE, NY 11706-3007
 USA USA

GONDAR - Vila Nova de CerveiraGONDAR - Vila Nova de Cerveira

MARIA MANUELAMARIA MANUELA
SALGADO RODRIGUESSALGADO RODRIGUES

(Faleceu em abril de 2013)(Faleceu em abril de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIA A FAMÍLIA vem por este vem por este 
meio, na impossibilidade de meio, na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente como o fazer pessoalmente como 
gostaria, agradecer a todas gostaria, agradecer a todas 
as pessoas de suas rela-as pessoas de suas rela-
ções e amizade que acom-ções e amizade que acom-
panharam o seu ente queri-panharam o seu ente queri-
do à sua última morada, ou do à sua última morada, ou 
que, por qualquer outra for-que, por qualquer outra for-
ma, lhe tenham manifestado ma, lhe tenham manifestado 

o sentimento de pesar.o sentimento de pesar.
 Agradece ainda a todos quantos assistiram  Agradece ainda a todos quantos assistiram 
à Missa do 7.º Dia pelo eterno descando do seu ente à Missa do 7.º Dia pelo eterno descando do seu ente 
querido.querido.

Agência Funerária Caminhense - Caminha

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

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

JÚLIO ANTÓNIO
PONTEDEIRA

(Faleceu em 24 de abril de 2013)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibi-, na impossibi-
lidade de o fazer pessoal-lidade de o fazer pessoal-
mente como era seu desejo, mente como era seu desejo, 
vem, por este único meio, vem, por este único meio, 
agradecer as inúmeras agradecer as inúmeras 
provas de afeto  recebidas provas de afeto  recebidas 
aquando do velório e fune-aquando do velório e fune-
ral do seu ente querido, bem ral do seu ente querido, bem 
como a quem, por qualquer como a quem, por qualquer 
outro modo, lhe tenha mani-outro modo, lhe tenha mani-
festado o seu pesar.festado o seu pesar.

 Também agradece a todas  Também agradece a todas 
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º 
dia em sufrágio da alma do saudoso extinto.dia em sufrágio da alma do saudoso extinto.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

NICOLAU ANTÓNIO
PONTEDEIRA

FALECIMENTO

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibi-, na impossibi-
lidade de o fazer pessoal-lidade de o fazer pessoal-
mente como era seu desejo, mente como era seu desejo, 
vem, por este único meio, vem, por este único meio, 
agradecer as inúmeras agradecer as inúmeras 
provas de afeto  recebidas provas de afeto  recebidas 
aquando do velório e fune-aquando do velório e fune-
ral do seu ente querido, bem ral do seu ente querido, bem 
como a quem, por qualquer como a quem, por qualquer 
outro modo, lhe tenha mani-outro modo, lhe tenha mani-
festado o seu pesar.festado o seu pesar.

 Também agradece a todas  Também agradece a todas 
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º 
e 30.º dias em sufrágio da alma do saudoso extinto.e 30.º dias em sufrágio da alma do saudoso extinto.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Viver e lembrar AbrilViver e lembrar Abril
Estamos na véspera de celebrar mais um aniversário Estamos na véspera de celebrar mais um aniversário 

do 25 de Abril. Os principais ideais da revolução eram des-do 25 de Abril. Os principais ideais da revolução eram des-
colonizar, desenvolver e democratizar, fi cando por essa colonizar, desenvolver e democratizar, fi cando por essa 
via a chamar-se de revolução dos 3 Dês. via a chamar-se de revolução dos 3 Dês. 

Para mim muito particularmente, foi um dos dias mais Para mim muito particularmente, foi um dos dias mais 
felizes da minha vida. Encontrava-me então a prestar o felizes da minha vida. Encontrava-me então a prestar o 
serviço militar obrigatório, como dezenas ou centenas de serviço militar obrigatório, como dezenas ou centenas de 
milhar de jovens nessa altura o faziam,   nas então coló-milhar de jovens nessa altura o faziam,   nas então coló-
nias portuguesas. nias portuguesas. 

Regressei, por isso, mais cedo ao continente do que Regressei, por isso, mais cedo ao continente do que 
estava inicialmente previsto. A minha missão como sol-estava inicialmente previsto. A minha missão como sol-
dado terminava, coincidindo assim, com uma das propos-dado terminava, coincidindo assim, com uma das propos-
tas cumpridas dos propósitos da revolução: descolonizar. tas cumpridas dos propósitos da revolução: descolonizar. 
Bem ou mal, concordemos ou não com ela, foi feita.Bem ou mal, concordemos ou não com ela, foi feita.

Desenvolver e Democratizar, os outros D da revolução, Desenvolver e Democratizar, os outros D da revolução, 
esses penso eu, que nunca foram conseguidos na sua ple-esses penso eu, que nunca foram conseguidos na sua ple-
nitude, melhoramos em muitos aspetos, mas depressa se nitude, melhoramos em muitos aspetos, mas depressa se 
esfumou a esperança. Regredimos muito nas conquistas esfumou a esperança. Regredimos muito nas conquistas 
e direitos alcançados, acentuando-se diariamente as de-e direitos alcançados, acentuando-se diariamente as de-
sigualdades, e hoje temos um país literalmente à venda, sigualdades, e hoje temos um país literalmente à venda, 
com boas infraestruturas, mas que os portugueses não com boas infraestruturas, mas que os portugueses não 
podem usar, porque não tem dinheiro para tal.podem usar, porque não tem dinheiro para tal.

Todos os anos, por esta altura, assistimos a discursos Todos os anos, por esta altura, assistimos a discursos 
repetitivos, que deixaram de fazer sentido e que não digni-repetitivos, que deixaram de fazer sentido e que não digni-
fi cam a efeméride, nem prestam uma homenagem verda-fi cam a efeméride, nem prestam uma homenagem verda-
deira ao 25 de Abril. deira ao 25 de Abril. 

Repetem-se indefi nidamente as mesmas cerimónias, Repetem-se indefi nidamente as mesmas cerimónias, 
as mesmas palavras, retirando-lhe por essa via, o simbo-as mesmas palavras, retirando-lhe por essa via, o simbo-
lismo que caracterizou a revolução, continua-se a cele-lismo que caracterizou a revolução, continua-se a cele-
brar, como se esta, tivesse acontecido anteontem, quando brar, como se esta, tivesse acontecido anteontem, quando 
já passaram mais de duas gerações sobre a data, e à ju-já passaram mais de duas gerações sobre a data, e à ju-
ventude e a uma grande faixa da população de hoje, nada ventude e a uma grande faixa da população de hoje, nada 
lhe diz.lhe diz.

A Liberdade, como todos sabemos, constitui um dos A Liberdade, como todos sabemos, constitui um dos 
pilares essenciais da democracia e os valores fundamen-pilares essenciais da democracia e os valores fundamen-
tais desta, são os que se referem aos direitos individuais tais desta, são os que se referem aos direitos individuais 
à vida, liberdade de propriedade, ao respeito pelo bem co-à vida, liberdade de propriedade, ao respeito pelo bem co-
mum, à igualdade de oportunidades, à equidade na justiça mum, à igualdade de oportunidades, à equidade na justiça 
e à qualidade de vida. Cada vez, estamos mais longe de e à qualidade de vida. Cada vez, estamos mais longe de 
alguns destes pressupostos, principalmente a igualdade alguns destes pressupostos, principalmente a igualdade 
de oportunidades e à equidade na justiça.de oportunidades e à equidade na justiça.

Por outro lado, vemos cidadãos, empresas e Estado Por outro lado, vemos cidadãos, empresas e Estado 
endividados até ao tutano, e por várias décadas. Vemos endividados até ao tutano, e por várias décadas. Vemos 
os nossos governantes de cócoras a pedir esmola lá fora, os nossos governantes de cócoras a pedir esmola lá fora, 
para nos matarem a fome. Que país somos? Que gover-para nos matarem a fome. Que país somos? Que gover-
nantes tivemos? Serão dignos de Abril? É esta a refl exão nantes tivemos? Serão dignos de Abril? É esta a refl exão 
que todos devemos fazer.que todos devemos fazer.

Desta vez, vou evocá-lo e celebrá-lo com uma poesia Desta vez, vou evocá-lo e celebrá-lo com uma poesia 
de Ary dos Santo, a qual dedico a todos os voluntários que de Ary dos Santo, a qual dedico a todos os voluntários que 
diariamente lutam e se esforçam para ajudar o próximo, diariamente lutam e se esforçam para ajudar o próximo, 
por puro altruísmo,  sem ajudas pecuniárias ou mordo-por puro altruísmo,  sem ajudas pecuniárias ou mordo-
mias. A todos os jovens que tiveram de emigrar, porque mias. A todos os jovens que tiveram de emigrar, porque 
o seu país não foi capaz de lhes proporcionar uma vida o seu país não foi capaz de lhes proporcionar uma vida 
com dignidade, a todos os desempregados que vivem na com dignidade, a todos os desempregados que vivem na 
miséria, a todos os idosos abandonados e sem esperança miséria, a todos os idosos abandonados e sem esperança 
e sobretudo, a todos os cidadãos livres do meu concelho e sobretudo, a todos os cidadãos livres do meu concelho 
e do meu País.e do meu País.

Cândido Malheiro Cândido Malheiro 
Deputado na A. Municipal de V.N.CerveiraDeputado na A. Municipal de V.N.Cerveira



No âmbito do plano de atividades do 12.º ano do curso No âmbito do plano de atividades do 12.º ano do curso 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos da ETAP - Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos da ETAP - 
Escola Profi ssional - Unidade de Formação de Vila Nova de Escola Profi ssional - Unidade de Formação de Vila Nova de 
Cerveira, realizou-se uma visita de estudo a Madrid, de 8 a Cerveira, realizou-se uma visita de estudo a Madrid, de 8 a 
12 de abril, com a fi nalidade pedagógica de proporcionar aos 12 de abril, com a fi nalidade pedagógica de proporcionar aos 
alunos um contacto direto com a evolução tecnológica, atra-alunos um contacto direto com a evolução tecnológica, atra-
vés da visita ao Museu da Ciência e Tecnologia e do Museu/vés da visita ao Museu da Ciência e Tecnologia e do Museu/
Palácio das Comunicações, bem como visitar os museus de Palácio das Comunicações, bem como visitar os museus de 
arte de referência mundial onde se podem destacar artistas arte de referência mundial onde se podem destacar artistas 
como Picasso, Miró, Velásquez, Salvador Dali, entre outros como Picasso, Miró, Velásquez, Salvador Dali, entre outros 
e ainda o símbolo da monarquia viva espanhola, o Palácio e ainda o símbolo da monarquia viva espanhola, o Palácio 
Real.Real.

Esta visita de estudo proporcionou aos alunos um con-Esta visita de estudo proporcionou aos alunos um con-
tacto com as tecnologias, a sua evolução e importância no tacto com as tecnologias, a sua evolução e importância no 
quotidiano e por conseguinte no mundo atual. Por outro lado, quotidiano e por conseguinte no mundo atual. Por outro lado, 
esta atividade deu a oportunidade aos alunos de alargarem esta atividade deu a oportunidade aos alunos de alargarem 
os seus conhecimentos culturais e artísticos ao visitarem as os seus conhecimentos culturais e artísticos ao visitarem as 
várias salas e pinturas dos museus de Arte Contemporânea várias salas e pinturas dos museus de Arte Contemporânea 
Reina Sofi a e Arte Clássica do Prado, onde admiraram, por Reina Sofi a e Arte Clássica do Prado, onde admiraram, por 
exemplo, a grandiosa pintura de Picasso – “Guernica” e as exemplo, a grandiosa pintura de Picasso – “Guernica” e as 
famosas “As Meninas”, de Velásquez.famosas “As Meninas”, de Velásquez.

Os alunos apreciaram igualmente a arquitetura da cidade, Os alunos apreciaram igualmente a arquitetura da cidade, 
bem como a sua organização. Desfrutaram do Templo Egíp-bem como a sua organização. Desfrutaram do Templo Egíp-
cio de Debod, do Jardim do Retiro, do Palácio de Cristal e das cio de Debod, do Jardim do Retiro, do Palácio de Cristal e das 
várias praças como a Mayor e de Cibeles, as Portas do Sol e várias praças como a Mayor e de Cibeles, as Portas do Sol e 

as Portas de Alcalá.as Portas de Alcalá.
Em suma, estas atividades em diversas áreas de explora-Em suma, estas atividades em diversas áreas de explora-

ção permitem aos formandos consolidarem conhecimentos, ção permitem aos formandos consolidarem conhecimentos, 
estimularem a consciência da importância da cultura e da estimularem a consciência da importância da cultura e da 
arte na preservação das civilizações, adquirirem competên-arte na preservação das civilizações, adquirirem competên-
cias transversais e amadurecerem o espírito de cooperação, cias transversais e amadurecerem o espírito de cooperação, 
responsabilidade e profi ssionalismo exigido e fundamental responsabilidade e profi ssionalismo exigido e fundamental 
neste tipo de ensino.neste tipo de ensino.

Ricardo Luís - Diretor de Curso de InformáticaRicardo Luís - Diretor de Curso de Informática
 ETAP – Escola Profi ssional ETAP – Escola Profi ssional
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FARMÁCIA CERQUEIRAFARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço24 horas ao seu serviço

todos os dias do ano, sempre!todos os dias do ano, sempre!
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Telf.: 251 795 291  /  Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA

Colégio de Campos adota o Forte de Lovelhe Colégio de Campos adota o Forte de Lovelhe 
no Dia Internacional dos Monumentos e Sítiosno Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O Colégio de Campos associou-se O Colégio de Campos associou-se 
às comemorações do Dia Internacional às comemorações do Dia Internacional 
de Monumentos e Sítios, celebrado a de Monumentos e Sítios, celebrado a 
18 de abril, adotando a partir desse dia 18 de abril, adotando a partir desse dia 
o Forte de Lovelhe, um monumento do o Forte de Lovelhe, um monumento do 
concelho de Vila Nova de Cerveira. concelho de Vila Nova de Cerveira. 

O Dia Internacional dos Monumentos O Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios foi instituído em 1982 pelo e Sítios foi instituído em 1982 pelo 
ICOMOS (Conselho Internacional dos ICOMOS (Conselho Internacional dos 
Monumentos e Sítios) com o objetivo Monumentos e Sítios) com o objetivo 
de salvaguardar, valorizar e dinamizar a de salvaguardar, valorizar e dinamizar a 
diversidade do património mundial.diversidade do património mundial.

O Forte de Lovelhe, também O Forte de Lovelhe, também 
designado de Forte de S. Francisco, data designado de Forte de S. Francisco, data 
do século XVII e situa-se na freguesia de do século XVII e situa-se na freguesia de 
Lovelhe, do concelho de Vila Nova de Lovelhe, do concelho de Vila Nova de 
Cerveira. Desde 1979 que é considerado Cerveira. Desde 1979 que é considerado 
imóvel de interesse público.imóvel de interesse público.

Ao adotar o Forte de Lovelhe, o Ao adotar o Forte de Lovelhe, o 
Colégio de Campos compromete-se a dar o seu contributo Colégio de Campos compromete-se a dar o seu contributo 
para a defesa de um dos mais importantes monumentos de para a defesa de um dos mais importantes monumentos de 
Vila Nova de Cerveira e a sensibilizar a comunidade para Vila Nova de Cerveira e a sensibilizar a comunidade para 
a necessidade de preservar e valorizar o património local, a necessidade de preservar e valorizar o património local, 
compromisso esse que passará a estar inscrito no Projeto compromisso esse que passará a estar inscrito no Projeto 
Educativo do Colégio. Para tal, serão levadas a cabo várias Educativo do Colégio. Para tal, serão levadas a cabo várias 
ações que envolvam os alunos e a comunidade local na ações que envolvam os alunos e a comunidade local na 
defesa, promoção e proteção do Forte de Lovelhe.  defesa, promoção e proteção do Forte de Lovelhe.  

A primeira ação do Colégio decorreu precisamente no dia A primeira ação do Colégio decorreu precisamente no dia 
18 com uma visita dos alunos da Turma do 10.º A do Curso 18 com uma visita dos alunos da Turma do 10.º A do Curso 
Socioeconómicas ao Forte do Lovelhe. A visita foi orientada Socioeconómicas ao Forte do Lovelhe. A visita foi orientada 
por Paula Ramalho, arqueóloga do Município de Vila Nova por Paula Ramalho, arqueóloga do Município de Vila Nova 
de Cerveira, e permitiu aos estudantes conhecer “in loco” o de Cerveira, e permitiu aos estudantes conhecer “in loco” o 
monumento e a sua história.monumento e a sua história.

Da parte da tarde, os alunos da mesma turma escreveram Da parte da tarde, os alunos da mesma turma escreveram 
uma carta aos Presidentes da Câmara Municipal e da uma carta aos Presidentes da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira manifestando Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira manifestando 
intenção de desenvolver atividades que contribuam para a intenção de desenvolver atividades que contribuam para a 
valorização do Forte de Lovelhe. Nessa mesma missiva, valorização do Forte de Lovelhe. Nessa mesma missiva, 
assinada por todos os alunos do 10.º A, é realçada a assinada por todos os alunos do 10.º A, é realçada a 
preocupação pelo estado em que o forte se encontra.preocupação pelo estado em que o forte se encontra.

O Dia internacional dos Monumentos e Sítios foi ainda O Dia internacional dos Monumentos e Sítios foi ainda 
assinalado no Colégio de Campos com a inauguração da assinalado no Colégio de Campos com a inauguração da 
exposição “Património Militar de Vila Nova de Cerveira” e que exposição “Património Militar de Vila Nova de Cerveira” e que 
esteve patente ao público até ao dia 4 de maio. Criada pela esteve patente ao público até ao dia 4 de maio. Criada pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, esta exposição Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, esta exposição 
incluiu maquetas, fotografi as e plantas dos principais incluiu maquetas, fotografi as e plantas dos principais 
monumentos de caráter militar existente no território do monumentos de caráter militar existente no território do 
concelho. concelho. 

A comemoração do Dia internacional dos Monumentos e A comemoração do Dia internacional dos Monumentos e 
Sítios integrou-se na Iniciativa “Abril Cultural no Colégio de Sítios integrou-se na Iniciativa “Abril Cultural no Colégio de 
Campos” que este estabelecimento de educação dinamizou Campos” que este estabelecimento de educação dinamizou 
entre os dias 8 e 30 de abril.entre os dias 8 e 30 de abril.

Vila Nova de Cerveira recebe Conferência Vila Nova de Cerveira recebe Conferência 
Internacional de Arquitetura VernáculaInternacional de Arquitetura Vernácula

Foram mais de 315 as pessoas interessadas em apresen-Foram mais de 315 as pessoas interessadas em apresen-
tar uma comunicação na Conferência Internacional de Arqui-tar uma comunicação na Conferência Internacional de Arqui-
tetura Vernácula (CIAV) 2013. O interesse demonstrado re-tetura Vernácula (CIAV) 2013. O interesse demonstrado re-
vela o reconhecimento da comunidade académica e científi ca vela o reconhecimento da comunidade académica e científi ca 
pelo evento que vai decorrer de 16 a 20 de outubro, em Vila pelo evento que vai decorrer de 16 a 20 de outubro, em Vila 
Nova de Cerveira. Nova de Cerveira. 

O evento é organizado pela Escola Superior Gallaecia O evento é organizado pela Escola Superior Gallaecia 
(ESG) e pelo Comité Científi co de Arquitetura Vernácula (ESG) e pelo Comité Científi co de Arquitetura Vernácula 
(ICOMOS-CIAV) e junta três conferências internacionais: a (ICOMOS-CIAV) e junta três conferências internacionais: a 
CIAV 2013, o 7º Seminário de Arquitetura de Terra em Portu-CIAV 2013, o 7º Seminário de Arquitetura de Terra em Portu-
gal (ATP) e o projeto de investigação europeu VerSus. gal (ATP) e o projeto de investigação europeu VerSus. 

A referência do evento cativou candidatos a oradores A referência do evento cativou candidatos a oradores 
oriundos de 55 países, sendo a maioria de Portugal, Turquia, oriundos de 55 países, sendo a maioria de Portugal, Turquia, 
Espanha, Brasil, Itália, Irão, Índia, Arábia Saudita, Argentina, Espanha, Brasil, Itália, Irão, Índia, Arábia Saudita, Argentina, 
Polónia e Roménia.Polónia e Roménia.

“É um evento de excelência que vai trazer a Portugal, “É um evento de excelência que vai trazer a Portugal, 
mais concretamente a Vila Nova de Cerveira, centenas de mais concretamente a Vila Nova de Cerveira, centenas de 
pessoas”, sublinha Mariana Correia, Presidente do Conse-pessoas”, sublinha Mariana Correia, Presidente do Conse-

lho de Direção da ESG e Coordenadora do Projeto Europeu lho de Direção da ESG e Coordenadora do Projeto Europeu 
VerSus. “É uma honra muito grande poder ser anfi triã de um VerSus. “É uma honra muito grande poder ser anfi triã de um 
evento desta envergadura”, acrescenta.evento desta envergadura”, acrescenta.

Os mais de 315 resumos submetidos estão agora em Os mais de 315 resumos submetidos estão agora em 
avaliação. “O rigor é grande porque a excelência das con-avaliação. “O rigor é grande porque a excelência das con-
ferências assim o exige, mas a responsabilidade está acres-ferências assim o exige, mas a responsabilidade está acres-
cida porque as atas da Conferência vão ser publicadas pela cida porque as atas da Conferência vão ser publicadas pela 
CRC/Balkema, Taylor & Francis, uma publicação científi ca CRC/Balkema, Taylor & Francis, uma publicação científi ca 
internacional de referência”, revela ainda Mariana Correia. internacional de referência”, revela ainda Mariana Correia. 

A arquitetura vernácula é a arquitetura que recorre aos A arquitetura vernácula é a arquitetura que recorre aos 
materiais nativos da região onde a infraestrutura vai ser edi-materiais nativos da região onde a infraestrutura vai ser edi-
fi cada, sendo por isso de caráter sustentável e estando cada fi cada, sendo por isso de caráter sustentável e estando cada 
vez mais em debate. vez mais em debate. 

A CIAV2013 | 7ºATP | VerSus vai decorrer de 16 a 20 de A CIAV2013 | 7ºATP | VerSus vai decorrer de 16 a 20 de 
outubro, em Vila Nova de Cerveira. O programa já está dispo-outubro, em Vila Nova de Cerveira. O programa já está dispo-
nível. Mais informações podem ser obtidas no sítio do CIAV nível. Mais informações podem ser obtidas no sítio do CIAV 
2013 em http://www.esg.pt/ciav2013/.2013 em http://www.esg.pt/ciav2013/.

Em tua homenagemEm tua homenagem
Mãe querida, faz um ano que partiste e todos os dias me Mãe querida, faz um ano que partiste e todos os dias me 

vens ao pensamento. Foste para mim a Mãe mais querida vens ao pensamento. Foste para mim a Mãe mais querida 
do mundo.do mundo.

Tanto sofreste Mãe… Sinto muita dor e saudades daque-Tanto sofreste Mãe… Sinto muita dor e saudades daque-
las visitas que te fazia e de que tu tanto gostavas…las visitas que te fazia e de que tu tanto gostavas…

Obrigada, Mãe querida, por tudo o que sofreste nos meus Obrigada, Mãe querida, por tudo o que sofreste nos meus 
momentos difíceis; obrigada por me ensinares a sofrer, por momentos difíceis; obrigada por me ensinares a sofrer, por 
me ensinares a trilhar com coragem os caminhos da vida, a me ensinares a trilhar com coragem os caminhos da vida, a 
sentir amor pelo próximo; obrigada por me ensinares a ser sentir amor pelo próximo; obrigada por me ensinares a ser 
boa mãe e a transmitir essa mesma educação que me deste; boa mãe e a transmitir essa mesma educação que me deste; 
obrigada por suportares o insuportável, por fazeres algo a obrigada por suportares o insuportável, por fazeres algo a 
partir do nada, por dares quando tinhas os bolsos vazios, por partir do nada, por dares quando tinhas os bolsos vazios, por 
nos amares, mesmo quando fomos impacientes.nos amares, mesmo quando fomos impacientes.

Mãe querida, sempre te amei muito e continuarei a amar. Mãe querida, sempre te amei muito e continuarei a amar. 
Estou a escrever-te, mas quem me dera falar-te… Agora que Estou a escrever-te, mas quem me dera falar-te… Agora que 
não te falo, nem te vejo… Nunca pensei que fosse tão dolo-não te falo, nem te vejo… Nunca pensei que fosse tão dolo-
roso.roso.

Só por um instante desejava ver-te, falar-te, dar-te beiji-Só por um instante desejava ver-te, falar-te, dar-te beiji-
nhos, dar-te as minhas mãos que tu tanto me pedias quando nhos, dar-te as minhas mãos que tu tanto me pedias quando 
mais necessitavas. Jamais vou esquecer o último beijinho mais necessitavas. Jamais vou esquecer o último beijinho 
que me pediste…que me pediste…

Mais uma vez te digo obrigada porque foste uma Mãe Mais uma vez te digo obrigada porque foste uma Mãe 
cheia de ternura, de aconchego e calor.cheia de ternura, de aconchego e calor.

Mil beijinhos para ti e que o Senhor te dê descanso eter-Mil beijinhos para ti e que o Senhor te dê descanso eter-
no.no.

Natália BarrosNatália Barros
(Campos, 14 de Abril de 2013)(Campos, 14 de Abril de 2013)

Mais uma vez os baldios Mais uma vez os baldios 
Isto é GondarIsto é Gondar

Uma enorme área de fl oresta e, por conseguinte, também Uma enorme área de fl oresta e, por conseguinte, também 
uma grande área de baldios.uma grande área de baldios.

Volto a referir aqui os baldios por ter lido no Cerveira Volto a referir aqui os baldios por ter lido no Cerveira 
Nova n.º 951 a luta da Junta de Cerveira pela reposição Nova n.º 951 a luta da Junta de Cerveira pela reposição 
dos espaços que lhes tinham usurpado. O seu a seu dono.  dos espaços que lhes tinham usurpado. O seu a seu dono.  
Antigamente a posse e fruição dos baldios era de extrema Antigamente a posse e fruição dos baldios era de extrema 
importância para as povoações, pois era daí que retiravam importância para as povoações, pois era daí que retiravam 
parte do sustento. Os matos para o estrume e a lenha para parte do sustento. Os matos para o estrume e a lenha para 
o aquecimento eram disputados ao metro. Hoje, dos montes, o aquecimento eram disputados ao metro. Hoje, dos montes, 
só é aproveitada a água e pouco mais. Em Gondar não sei só é aproveitada a água e pouco mais. Em Gondar não sei 
quem são os compartes nem o que fazem.quem são os compartes nem o que fazem.

Temos uma Junta Socialista há 20 anos que se tem regi-Temos uma Junta Socialista há 20 anos que se tem regi-
do pelo segredo em relação a este e muitos outros assuntos, do pelo segredo em relação a este e muitos outros assuntos, 
o que nos levou a um atraso enorme em relação às outras o que nos levou a um atraso enorme em relação às outras 
freguesias e que se irá manter uma vez que iremos ser ane-freguesias e que se irá manter uma vez que iremos ser ane-
xados por Candemil. xados por Candemil. 

Poderei enumerar mais uma vez algumas dessas faltas. Poderei enumerar mais uma vez algumas dessas faltas. 
A água da levada que, através de um ato administrativo, hoje A água da levada que, através de um ato administrativo, hoje 
é da junta e não dos herdeiros como o era há mais de trezen-é da junta e não dos herdeiros como o era há mais de trezen-
tos anos. O ROL das águas que deveria constar do espólio tos anos. O ROL das águas que deveria constar do espólio 
da Junta de Freguesia e prometido há muitos anos e que da Junta de Freguesia e prometido há muitos anos e que 
continua em segredo. continua em segredo. 

Uma lei de baldios que fosse compreendida por todos Uma lei de baldios que fosse compreendida por todos 
para que assim pudessem benefi ciar daquilo a que têm direi-para que assim pudessem benefi ciar daquilo a que têm direi-
to. O inventário dos bens da freguesia que pensamos serem to. O inventário dos bens da freguesia que pensamos serem 
nossos, mas são da Câmara. Os loteamentos que começa-nossos, mas são da Câmara. Os loteamentos que começa-
ram por ser da freguesia, mas agora são da Câmara, não se ram por ser da freguesia, mas agora são da Câmara, não se 
sabendo porquê. As muitas promessas eleitorais que nunca sabendo porquê. As muitas promessas eleitorais que nunca 
saíram do papel, havendo possibilidades de as concretizar.saíram do papel, havendo possibilidades de as concretizar.

Tudo isto leva-nos a concluir que tem que haver mudan-Tudo isto leva-nos a concluir que tem que haver mudan-
ças para haver inovação. Temos que devolver o seu a seu ças para haver inovação. Temos que devolver o seu a seu 
dono. Temos que registar o que de importante se passa na dono. Temos que registar o que de importante se passa na 
vida das nossas povoações para no futuro sabermos o que vida das nossas povoações para no futuro sabermos o que 
é nosso.é nosso.

A toponímia da freguesia, que nunca foi feita. E QUEM A toponímia da freguesia, que nunca foi feita. E QUEM 
SÃO OS COMPARTES.SÃO OS COMPARTES.
  

Constantino Rocha Constantino Rocha 
(Gondar)(Gondar)

“Hala!” ETAP em Madrid“Hala!” ETAP em Madrid
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CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
BENJAMINS CBENJAMINS C

21.ª JORNADA21.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Campos, 7 - Guilhadeses, 1Campos, 7 - Guilhadeses, 1
L. Sousa, 2 - Ancorense, 8L. Sousa, 2 - Ancorense, 8
Monção, 4 - Perspectiva, 8Monção, 4 - Perspectiva, 8

Friestense, 1 - Courense, 10Friestense, 1 - Courense, 10
Âncora, 4 - Chafé, 0Âncora, 4 - Chafé, 0

Neves, 13 - M. Lima, 1Neves, 13 - M. Lima, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Ancorense 58

  2.º - Perspetiva 52

  3.º - Âncora 48

  4.º - Campos 46

  5.º - Luciano de Sousa 42

  6.º - Chafé 34

  7.º - Fontourense 27

  8.º - Neves 22

  9.º - Courense 21

10.º - Monção 17

11.º - Guilhadeses 14

12.º - Moreira Lima12.º - Moreira Lima 33

13.º - Friestense13.º - Friestense 00

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

JUNIORESJUNIORES
21.ª JORNADA21.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Vianense, 8 - Paçô, 2Vianense, 8 - Paçô, 2
At. Arcos, 3 - Courense, 0At. Arcos, 3 - Courense, 0

Melgacense, 3 - Correlhã, 0Melgacense, 3 - Correlhã, 0
Darquense, 3 - Moreira, 4Darquense, 3 - Moreira, 4

Ancorense, 1 - Barroselas, 2Ancorense, 1 - Barroselas, 2
Lanheses, 3 - Cerveira, 2Lanheses, 3 - Cerveira, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Barroselas 54

  2.º - Vianense 52

  3.º - Moreira 52

  4.º - Correlhã 42

  5.º - Paçô 35

  6.º - Cerveira 31

  7.º -   7.º - LanhesesLanheses 3131

  8.º - Atlético dos Arcos  8.º - Atlético dos Arcos 2828

  9.º -   9.º - AncorenseAncorense 2626

10.º - Ponte da Barca10.º - Ponte da Barca 2121

11.º - 11.º - DarquenseDarquense 1919

12.º - Melgacense12.º - Melgacense 1818

13.º - 13.º - Vila FriaVila Fria 1010

14.º - 14.º - CourenseCourense 99

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
INFANTIS “A”INFANTIS “A”

21.ª JORNADA
      RESULTADOS

Vianense, 0 - Limianos, 3Vianense, 0 - Limianos, 3
Areosense, 2 - Monção, 2Areosense, 2 - Monção, 2
Cerveira, 4 - Lanheses, 1Cerveira, 4 - Lanheses, 1

Caminha, 0 - Courense, 19Caminha, 0 - Courense, 19
Âncora, 8 Deocriste, 0Âncora, 8 Deocriste, 0

Ancorense, 8 - Campos, 0Ancorense, 8 - Campos, 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Limianos1.º - Limianos 5656

  2.º - Monção 51

  3.º - Barroselas 49

  4.º - Ancorense 48

  5.º - Vianense 45

  6.º - Courense 37

  7.º - CD Cerveira 34

  8.º - Areosense 34

  9.º - Lanheses 16

10.º - Âncora 16

11.º - Fontourense 15

12.º - Deocriste 11

13.º - Campos 10

14.º - 14.º - CaminhaCaminha 00
CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - Darquense1.º - Darquense 5454

  2.º - Vianense 48

  3.º - Deocriste 46

  4.º - Lanheses 45

  5.º - Neves 37

  6.º - Cerveira 35

  7.º - Correlhã 32

  8.º - Alvarães 31

  9.º - Antas 28

10.º - Campo 23

11.º - Santa Marta 22

12.º - Fragoso 22

13.º - Cardielos 19

14.º - 14.º - ÂncoraÂncora 1818

15.º - Ponte da Barca15.º - Ponte da Barca 1313

CAMPEONATO CAMPEONATO 
DE VETERANOS DE VETERANOS 
DO ALTO MINHODO ALTO MINHO

22.ª JORNADA22.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Cardielos, 2 - Correlhã, 1Cardielos, 2 - Correlhã, 1
Lanheses, 6 - Alvarães, 4Lanheses, 6 - Alvarães, 4

Antas, 1 - Campo, 2Antas, 1 - Campo, 2
St. Marta, 0 - Deocriste, 3St. Marta, 0 - Deocriste, 3

Cerveira, 3 - Neves, 2Cerveira, 3 - Neves, 2
Darquense, 5 - Âncora, 0Darquense, 5 - Âncora, 0

Folgou: VianenseFolgou: Vianense

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃOI DIVISÃO
26.ª JORNADA26.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

At. Arcos, 6 - Gandra, 0At. Arcos, 6 - Gandra, 0
Ág. Souto, 3 - Chafé, 2Ág. Souto, 3 - Chafé, 2

Fachense, 2 - Caminha, 0Fachense, 2 - Caminha, 0
Raianos, 2 - Lanhelas, 3Raianos, 2 - Lanhelas, 3

Moreira, 0 - Perre, 3Moreira, 0 - Perre, 3
Ancorense, 1 - Arcozelo, 0Ancorense, 1 - Arcozelo, 0

Darquense, 4 - Vit. Donas, 2Darquense, 4 - Vit. Donas, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Darquense 58

  2.º - Atlético dos Arcos 53

  3.º - Lanhelas 49

  4.º - Perre 47

  5.º - Raianos 39

  6.º - Arcozelo 38

  7.º -   7.º - FachenseFachense 3838

  8.º - Caminha  8.º - Caminha 3434

  9.º -   9.º - Vitorino das DonasVitorino das Donas 3333

10.º - Ancorense10.º - Ancorense 2929

11.º - 11.º - MoreiraMoreira 2121

12.º - Chafé12.º - Chafé 2121

13.º - 13.º - CastanheiraCastanheira 2020

14.º - Águias de Souto14.º - Águias de Souto 2020

15.º - 15.º - GandraGandra 1111

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃO HONRAI DIVISÃO HONRA
CA NOROESTECA NOROESTE

26.ª JORNADA26.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Castelense, 2 - M. Lima, 1Castelense, 2 - M. Lima, 1
Cerveira, 4 - Vila Franca, 1Cerveira, 4 - Vila Franca, 1
Correlhã, 1 - Courense, 2Correlhã, 1 - Courense, 2

Neves, 2 - Vila Fria, 0Neves, 2 - Vila Fria, 0
Lanheses, 3 - Campos, 1Lanheses, 3 - Campos, 1

Valenciano, 2 - Bertiandos, 0Valenciano, 2 - Bertiandos, 0
Vit. Piães, 0 - Távora, 0Vit. Piães, 0 - Távora, 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Courense 56

  2.º - Valenciano 55

  3.º - Neves FC 53

  4.º - CD Cerveira 49

  5.º - Correlhã 40

  6.º - Vila Fria 33

  7.º -   7.º - Moreira LimaMoreira Lima 3131

  8.º - Vitorino de Piães  8.º - Vitorino de Piães 3131

  9.º -   9.º - CastelenseCastelense 3131

10.º - Campos10.º - Campos 3030

11.º - 11.º - LanhesesLanheses 2828

12.º - Távora12.º - Távora 2424

13.º - 13.º - BertiandosBertiandos 2323

14.º - Paçô14.º - Paçô 1616

15.º - 15.º - Vila FrancaVila Franca 1111

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
BENJAMINS ABENJAMINS A

19.ª JORNADA19.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Adecas, 9 - Caminha, 0Adecas, 9 - Caminha, 0
Barroselas, 2 - P. Barca, 1Barroselas, 2 - P. Barca, 1

Vit. Piães, 3 - Valenciano, 1Vit. Piães, 3 - Valenciano, 1
Academia, 2 - Cerveira, 0Academia, 2 - Cerveira, 0

Limianos, 3 - Torre, 1Limianos, 3 - Torre, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
 1.º - Academia PL 46

 2.º - Limianos 44

 3.º - Ponte da Barca 43

 4.º - Barroselas 40

 5.º - CD Cerveira 36

 6.º - Adecas 30

 7.º - Torre 21

 8.º - Vitorino de Piães 13

 9.º - Valenciano 13

10.º - Lanheses 8

11.º - Caminha 0

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

BENJAMINS 2003BENJAMINS 2003
20.ª JORNADA20.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Torre, 0 - Limianos, 14Torre, 0 - Limianos, 14
Moreira, 2 - Academia, 5Moreira, 2 - Academia, 5

Ancorense,0-Areosense B,0Ancorense,0-Areosense B,0
Vila Franca, 0 - Ancorense, 5Vila Franca, 0 - Ancorense, 5
Darquense, 1 - Barroselas, 3Darquense, 1 - Barroselas, 3

Cerveira, 3 - Vianense, 2Cerveira, 3 - Vianense, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
 1.º - Academia PL 58

 2.º - CD Cerveira 46

 3.º - Limianos 46

 4.º - Vianense 44

 5.º - Ancorense B 41

 6.º - Ancorense A 30

 7.º - Moreira 28

 8.º - Darquense 16

 9.º - Areosense 15

10.º - Torre 14

11.º - Barroselas 11

12.º - Vila Franc12.º - Vila Francaa 11

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOLTAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE VIANA DO CASTELODE VIANA DO CASTELO

AO VENCER O NEVES POR TRÊS BOLAS AO VENCER O NEVES POR TRÊS BOLAS 
A UMA O CERVEIRA APUROU-SE PARA A A UMA O CERVEIRA APUROU-SE PARA A 

FINALFINAL
O Desportivo de Cerveira, ao vencer o Neves por três bo-O Desportivo de Cerveira, ao vencer o Neves por três bo-

las a uma, fi cou apurado para a fi nal da Taça A. F. de Viana las a uma, fi cou apurado para a fi nal da Taça A. F. de Viana 
do Castelo.do Castelo.

O Cerveira alinhou: Luís, Carvalho, Óscar (Zé Miguel, 89 O Cerveira alinhou: Luís, Carvalho, Óscar (Zé Miguel, 89 
m.), Pedro, Afonso, João Anhas, Carlos, Edinha, Goios (Rus-m.), Pedro, Afonso, João Anhas, Carlos, Edinha, Goios (Rus-
so, 76 m.), Miguel Pereira (Ricardo Afonso, 85 m.), Henrique so, 76 m.), Miguel Pereira (Ricardo Afonso, 85 m.), Henrique 
e Manteigas.e Manteigas.

Treinador: Luís Martins.Treinador: Luís Martins.
Os autores dos golos do Cerveira foram: Carlos, Óscar e Os autores dos golos do Cerveira foram: Carlos, Óscar e 

Ricardo Afonso.Ricardo Afonso.
O árbitro do jogo foi Jorge Brito, acompanhado por Luís O árbitro do jogo foi Jorge Brito, acompanhado por Luís 

Rosa e Sérgio Malheiro.Rosa e Sérgio Malheiro.
Foi um encontro em que a equipa cerveirense mostrou Foi um encontro em que a equipa cerveirense mostrou 

bastante supremacia em relação ao conjunto das Neves.bastante supremacia em relação ao conjunto das Neves.

Torneio do 25 de AbrilTorneio do 25 de Abril

No sábado, 20 de abril, realizou-se no concelho de Vila No sábado, 20 de abril, realizou-se no concelho de Vila 
Nova de Cerveira o torneio de lançamentos em que participa-Nova de Cerveira o torneio de lançamentos em que participa-
ram as seguintes equipas: Celta de Vigo, Pontevedra, Sani-ram as seguintes equipas: Celta de Vigo, Pontevedra, Sani-
top Viana do Castelo, Sporting, Afi fense, Povoa de Varzim, e top Viana do Castelo, Sporting, Afi fense, Povoa de Varzim, e 
Associação Desportiva de Lovelhe.Associação Desportiva de Lovelhe.

Participaram muitos atletas em várias modalidades: dis-Participaram muitos atletas em várias modalidades: dis-
co, martelo, peso e dardo. co, martelo, peso e dardo. 

De entre eles estava o campeão Olímpico cubano, do dis-De entre eles estava o campeão Olímpico cubano, do dis-
co, naturalizado espanhol. co, naturalizado espanhol. 

O cerveirense Tiago Castro participou no lançamento do O cerveirense Tiago Castro participou no lançamento do 
peso, tendo obtido a marca de 7,50 m., mas foi repescado peso, tendo obtido a marca de 7,50 m., mas foi repescado 
para a fi nal, fi cando em 9.º lugar com a marca de 7,69 m com para a fi nal, fi cando em 9.º lugar com a marca de 7,69 m com 
o peso de 7,26 kg.o peso de 7,26 kg.

No fi nal recebeu felicitações do presidente da Câmara No fi nal recebeu felicitações do presidente da Câmara 
Municipal e foi brindado com um autógrafo exclusivo do co-Municipal e foi brindado com um autógrafo exclusivo do co-
nhecido cantor Zé Manel, ex. vocalista da banda os “Findas nhecido cantor Zé Manel, ex. vocalista da banda os “Findas 
Tique”.Tique”.

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DE DISTRITAL DE 

JUVENISJUVENIS
APURAMENTO APURAMENTO 
DO CAMPEÃODO CAMPEÃO

2ª JORNADA2ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Vit. Piães, 3 - Vianense, 1Vit. Piães, 3 - Vianense, 1
Darquense, 1 - Limianos, 2Darquense, 1 - Limianos, 2

Cerveira, 2 - P. Barca, 2Cerveira, 2 - P. Barca, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Limianos 6

  2.º - Ponte da Barca 4

  3.º - Vitorino de Piães 3

  4.º - Vianense 3

  5.º -   5.º - CD CerveiraCD Cerveira 11

  6.º - Darquense  6.º - Darquense 00

I Quadrangular de JudoI Quadrangular de Judo

Em 13 de abril realizaram-se, no Pavilhão Municipal de Em 13 de abril realizaram-se, no Pavilhão Municipal de 
Valença, o I Torneio Quadrangular de Judo para crianças Valença, o I Torneio Quadrangular de Judo para crianças 
dos 4 aos 12 anos, com a participação de vários clubes da dos 4 aos 12 anos, com a participação de vários clubes da 
Associação de Judo do distrito de Viana do Castelo, com 114 Associação de Judo do distrito de Viana do Castelo, com 114 
judocas .judocas .

A organização foi por conta do Juvalença e da Associa-A organização foi por conta do Juvalença e da Associa-
ção de Judo do distrito de Viana do Castelo, com o apoio da ção de Judo do distrito de Viana do Castelo, com o apoio da 
Município de Valença.Município de Valença.

O Juvalença participou com 26 judocas no I Quadrangular O Juvalença participou com 26 judocas no I Quadrangular 
com excelentes resultados:com excelentes resultados:
I Quadrangular:I Quadrangular:
Primeiros LugaresPrimeiros Lugares: Raquel Sousa, Miguel Pereira, Mariana : Raquel Sousa, Miguel Pereira, Mariana 
Cunha, Carolina Brás, Diogo Costa e Hélder FernandesCunha, Carolina Brás, Diogo Costa e Hélder Fernandes
Segundos LugaresSegundos Lugares: Joana Morgado, Leonardo Fernandes, : Joana Morgado, Leonardo Fernandes, 
João Esteves, Luana Morgado, Rodrigo Lopes, Diogo Cunha João Esteves, Luana Morgado, Rodrigo Lopes, Diogo Cunha 
e Hugo Motae Hugo Mota
Terceiros LugaresTerceiros Lugares: Gabriel Moreira, Gabriel Sousa, Maria : Gabriel Moreira, Gabriel Sousa, Maria 
Ferreira, Sofi a Guedes, David Sousa, Ivan Costa, Hugo Fer-Ferreira, Sofi a Guedes, David Sousa, Ivan Costa, Hugo Fer-
nandes, Henrique Souto, Duarte Garcia, Daniel Rodrigues e nandes, Henrique Souto, Duarte Garcia, Daniel Rodrigues e 
João Barros.João Barros.
Quartos LugaresQuartos Lugares: Diogo Mendes e Afonso Ruas.: Diogo Mendes e Afonso Ruas.

www.cerveiranova.pt

Última edição da Taça de Honra Última edição da Taça de Honra 
foi conquistada pelo Clube foi conquistada pelo Clube 
Desportivo de CerveiraDesportivo de Cerveira

VILA FRIA, 1 - CERVEIRA, 4VILA FRIA, 1 - CERVEIRA, 4
Foi disputada a última edição da Taça de Honra - Ramiro Foi disputada a última edição da Taça de Honra - Ramiro 

Marques - da Associação de Futebol de Viana do Castelo.Marques - da Associação de Futebol de Viana do Castelo.
A conquista do troféu pertenceu ao Clube Desportivo A conquista do troféu pertenceu ao Clube Desportivo 

de Cerveira, que no primeiro desafi o, no Rafael Pedreira, de Cerveira, que no primeiro desafi o, no Rafael Pedreira, 
venceu o Vila Franca por 5-2 e, agora, no terreno daquela venceu o Vila Franca por 5-2 e, agora, no terreno daquela 
equipa vianense voltou a ganhar e por 4 bolas a uma.equipa vianense voltou a ganhar e por 4 bolas a uma.

O Cerveira alinhou: Luís, Ricardo, Miguel Pereira (Bruno, O Cerveira alinhou: Luís, Ricardo, Miguel Pereira (Bruno, 
62 m.), Pedro, João Anhas, Carlos Gonzalez, Henrique, Rui 62 m.), Pedro, João Anhas, Carlos Gonzalez, Henrique, Rui 
Ribeiro (Russo, 74 m.), Edinha, Goios (Ricardo Afonso, 46 Ribeiro (Russo, 74 m.), Edinha, Goios (Ricardo Afonso, 46 
m.) e Óscar.m.) e Óscar.

Treinador, Luís Martins.Treinador, Luís Martins.
Árbitro, Nelson Cunha.Árbitro, Nelson Cunha.
O defesa central do Cerveira, Carlos Gonzalez, conseguiu O defesa central do Cerveira, Carlos Gonzalez, conseguiu 

marcar três golos.marcar três golos.


