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CAMPOSCAMPOS
Em Campos o casamentoEm Campos o casamento

Com a vizinha do ladoCom a vizinha do lado
Deu à rusga mais alentoDeu à rusga mais alento
Ao S. João outro enfadoAo S. João outro enfado

Alcobiteira da FurnaAlcobiteira da Furna

CANDEMILCANDEMIL
S. João em CandemilS. João em Candemil
Viu ambiente tolhidoViu ambiente tolhido

E sabe que desde abrilE sabe que desde abril
Anda o cravo mais caídoAnda o cravo mais caído

Murcho da LadeiraMurcho da Ladeira

CORNESCORNES
A S. João foi pedidoA S. João foi pedido

Que em Cornes, para variar,Que em Cornes, para variar,
Houvesse melhor sentidoHouvesse melhor sentido

Com a quinta do VilarCom a quinta do Vilar
Zé da RoteiaZé da Roteia

COVASCOVAS
A pensar que em Covas surjaA pensar que em Covas surja

Campo de golfe afi nadoCampo de golfe afi nado
S. João acolhe a rusgaS. João acolhe a rusga

Para não ir para outro ladoPara não ir para outro lado
Tacada das MósTacada das Mós

GONDARGONDAR
No arraial de GondarNo arraial de Gondar

S. João venceu a provaS. João venceu a prova
Pois sem muito procurarPois sem muito procurar
Descobriu cascata novaDescobriu cascata nova

Ardente da LamóArdente da Lamó

GONDARÉMGONDARÉM
Em Gondarém encontreiEm Gondarém encontrei

Atrativa namoradaAtrativa namorada
E a S. João rogueiE a S. João roguei

Que a tivesse bem guardadaQue a tivesse bem guardada
Tone do CoutoTone do Couto

LOIVOLOIVO
De visita à BagoadaDe visita à Bagoada

S. João quebrou dilemaS. João quebrou dilema
De que Loivo não é nadaDe que Loivo não é nada
Sem a Senhora da PenaSem a Senhora da Pena

Grandeza do MarGrandeza do Mar

LOVELHELOVELHE
Lovelhe quiz retirarLovelhe quiz retirar

Protagonismo a S. JoãoProtagonismo a S. João
A S. Pedro dá lugarA S. Pedro dá lugar

Com festa e animaçãoCom festa e animação
Despeitado da CavadaDespeitado da Cavada

MENTRESTIDOMENTRESTIDO
Na A23, em Mentrestido,Na A23, em Mentrestido,

Há quem leve alcool a maisHá quem leve alcool a mais
S. João já fez avisoS. João já fez aviso
Para evitar tribunaisPara evitar tribunais

Rei da CheiraRei da Cheira

NOGUEIRANOGUEIRA
Nogueira que já foi vilaNogueira que já foi vila

Perguntou a S. JoãoPerguntou a S. João
Por que tem de entrar na fi laPor que tem de entrar na fi la

E sujeita a união?E sujeita a união?
Revoltado da BouçaRevoltado da Bouça

REBOREDAREBOREDA
Motorizadas vistosasMotorizadas vistosas

Em Reboreda foi9 paixãoEm Reboreda foi9 paixão
Levando moças airosasLevando moças airosas
Com benção de S. JoãoCom benção de S. João

Beldade GontigeBeldade Gontige

SAPARDOSSAPARDOS
Em Sapardos, com atenção,Em Sapardos, com atenção,

S. João viu manjericoS. João viu manjerico
E levantou-o do chãoE levantou-o do chão
Para evitar o “fanico”Para evitar o “fanico”
Jardineiro de MogosJardineiro de Mogos

SOPOSOPO
Vendo a Pietá, em Sopo,Vendo a Pietá, em Sopo,
Mais triste, sem alegria,Mais triste, sem alegria,
S. João tirou desgostoS. João tirou desgosto

E fomentou a foliaE fomentou a folia
Maria da ValeMaria da Vale

VILA MEÃVILA MEÃ
Em Moutorros, Vila MeãEm Moutorros, Vila Meã

Houve forte festivalHouve forte festival
S. João fugiu de láS. João fugiu de lá

E buscou outro arraialE buscou outro arraial
Atrevido da FonteAtrevido da Fonte

VILA NOVA DE CERVEIRAVILA NOVA DE CERVEIRA
Em Cerveira, S. João,Em Cerveira, S. João,

Correm tantos para a cascataCorrem tantos para a cascata
Buscam trono de eleiçãoBuscam trono de eleição
E temem o dar barracaE temem o dar barraca

Político do TerreiroPolítico do Terreiro

QUADRAS SÃO-JOANINASQUADRAS SÃO-JOANINAS
COM “MANJERICOS” CERVEIRENSESCOM “MANJERICOS” CERVEIRENSES
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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

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

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

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

Florista Flor e ArteFlorista Flor e Arte
Graça GomesGraça Gomes

Mercado MunicipalMercado Municipal

Loja 5Loja 5

Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

251 794 385251 794 385

96 331 49 48 96 331 49 48 

RECEBEMOSRECEBEMOS
 Entre os dias 17 de maio a 17 de junho de 2013,  Entre os dias 17 de maio a 17 de junho de 2013, 
tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas anuidades tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas anuidades 
os seguintes assinantes:os seguintes assinantes:
 D. Maria Teresa Barreira, dos EE.UU.; António  D. Maria Teresa Barreira, dos EE.UU.; António 
Joaquim Fernandes Sobrosa, de Loivo; D. Maria Fernan-Joaquim Fernandes Sobrosa, de Loivo; D. Maria Fernan-
da Barreira, do Canadá; Armando José Amorim, de Lis-da Barreira, do Canadá; Armando José Amorim, de Lis-
boa; José Luís Patusca Brito, de Campos; José Evange-boa; José Luís Patusca Brito, de Campos; José Evange-
lista Costa Manso, de Campos; D. Elisabete Caldas, de lista Costa Manso, de Campos; D. Elisabete Caldas, de 
Nogueira; D. Ana Maria Encarnação Meneguin, do Brasil; Nogueira; D. Ana Maria Encarnação Meneguin, do Brasil; 
António Mário Gonçalves Lameira, de Cornes; Manuel António Mário Gonçalves Lameira, de Cornes; Manuel 
Teixeira de Sá, de VNCerveira; D. Dalila Almerinda Se-Teixeira de Sá, de VNCerveira; D. Dalila Almerinda Se-
gadães C. Malheiro, de VNCerveira; Adolfo Hipólito Ro-gadães C. Malheiro, de VNCerveira; Adolfo Hipólito Ro-
cha Vilas, de Campos; João Filipe Cunha Rocha Vilas, do cha Vilas, de Campos; João Filipe Cunha Rocha Vilas, do 
Montijo; Manuel Alberto Lopes Fonseca, de Lovelhe; D. Montijo; Manuel Alberto Lopes Fonseca, de Lovelhe; D. 
Maria Emília Gomes Esteves, de VNCerveira; D. Maria Maria Emília Gomes Esteves, de VNCerveira; D. Maria 
de Fátima Fraga, de Gondarém; João Bernardino Morga-de Fátima Fraga, de Gondarém; João Bernardino Morga-
do, de VNCerveira; Joaquim Abel Barreira, de Sopo; D. do, de VNCerveira; Joaquim Abel Barreira, de Sopo; D. 
Maria Fernanda Outeiro Sim Sim, da Cova da Piedade; Maria Fernanda Outeiro Sim Sim, da Cova da Piedade; 
Alberto Sousa Pereira, da Amadora; Artur António Con-Alberto Sousa Pereira, da Amadora; Artur António Con-
de, da França; Elísio Azevedo Bouça, de Loivo; D. Ester de, da França; Elísio Azevedo Bouça, de Loivo; D. Ester 
Correia, de Loivo; D. Deolinda Sforza, da Itália; Joaquim Correia, de Loivo; D. Deolinda Sforza, da Itália; Joaquim 
Alberto Ferreira Menino, da Ota; D. Emília Amélia Pereira Alberto Ferreira Menino, da Ota; D. Emília Amélia Pereira 
de Moura, de Braga; António Silva Ramos, de Gondarém; de Moura, de Braga; António Silva Ramos, de Gondarém; 
José Emílio Carilho, da Ota; Fernando Vieira, de Sopo; D. José Emílio Carilho, da Ota; Fernando Vieira, de Sopo; D. 
Elvira Cruz Senra Vieira, de Reboreda; Américo Manuel Elvira Cruz Senra Vieira, de Reboreda; Américo Manuel 
Araújo, de Nogueira; Jorge Emílio Roleira da Costa, de Araújo, de Nogueira; Jorge Emílio Roleira da Costa, de 
VNCerveira; Alcino Silva Lajes, de Valença; José Coimbra VNCerveira; Alcino Silva Lajes, de Valença; José Coimbra 
Cerqueira, da França; Luís Abreu Fraga, de Guimarães; Cerqueira, da França; Luís Abreu Fraga, de Guimarães; 
Mário Rocha Pereira, de Loivo; D. Noémia da Conceição Mário Rocha Pereira, de Loivo; D. Noémia da Conceição 
Martins Conde, de Reboreda; José Alberto Guimarães Martins Conde, de Reboreda; José Alberto Guimarães 
Neves, de Vila Nova de Gaia; Manuel Pereira de Olivei-Neves, de Vila Nova de Gaia; Manuel Pereira de Olivei-
ra, de VNCerveira; ARAÚJO & LEITE, Lda., de VNCer-ra, de VNCerveira; ARAÚJO & LEITE, Lda., de VNCer-
veira; D. Daniela Rodrigues, de VNCerveira; Laura Barros veira; D. Daniela Rodrigues, de VNCerveira; Laura Barros 
- Mediação Imobiliária, Lda., de VNCerveira; João Araújo, - Mediação Imobiliária, Lda., de VNCerveira; João Araújo, 
Lda., de VNCerveira; Dr. Manuel José Romeu Galamba Lda., de VNCerveira; Dr. Manuel José Romeu Galamba 
Ramalho, de VNCerveira; Manuel Mário Ribeiro da Silva, Ramalho, de VNCerveira; Manuel Mário Ribeiro da Silva, 
de VNCerveira; Escola de Condução Cerveirense, Lda., de VNCerveira; Escola de Condução Cerveirense, Lda., 
de VNCerveira; Manuel Décio de Barros, de Lovelhe; José de VNCerveira; Manuel Décio de Barros, de Lovelhe; José 
Alfredo Sousa Alves Morais, de Viana do Castelo; José Alfredo Sousa Alves Morais, de Viana do Castelo; José 
Ventura Araújo Venade, de Candemil; Restaurante Minho-Ventura Araújo Venade, de Candemil; Restaurante Minho-
to, do Canadá; e José Maria da Encarnação Gomes, de to, do Canadá; e José Maria da Encarnação Gomes, de 
VNCerveira.VNCerveira.
 A todos estes nossos fi éis e estimados assinan- A todos estes nossos fi éis e estimados assinan-
tes agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esfor-tes agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esfor-
ço de manutenção desta publicação, pedimos-lhes que ço de manutenção desta publicação, pedimos-lhes que 
se certifi quem da data de vencimento aposta na etiqueta se certifi quem da data de vencimento aposta na etiqueta 
de endereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los de endereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los 
com toda a cordialidade.com toda a cordialidade.

CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
Locais de vendaLocais de venda

 em Cerveira: em Cerveira:

Ermelinda RegoErmelinda Rego
(R. Queirós Ribeiro)(R. Queirós Ribeiro)

Papelaria A4Papelaria A4
Adélia OliveiraAdélia Oliveira

(Av. Heróis do Ultramar)(Av. Heróis do Ultramar)

RICLARTERICLARTE
Cláudio AfonsoCláudio Afonso

(Estrada Nacional 13)(Estrada Nacional 13)

Em Campos:Em Campos:

Lucinda PereiraLucinda Pereira
(Rua do Colégio, 3)(Rua do Colégio, 3)
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ASSINE, LEIA E DIVULGUEASSINE, LEIA E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”

CERVEIRA NOVA, 
o seu jornal

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

Cristina CancelaCristina Cancela
SolicitadoraSolicitadora

Urbanização Cerveira, Loja 8 - Quinta das Penas
4920-245 VILA NOVA DE CERVEIRA

Telefone/Fax: (+351) 251 794 345

De Vila Nova de Cerveira também houve distinguidasDe Vila Nova de Cerveira também houve distinguidas

II Concurso Escolar “Alto Minho 2020”: II Concurso Escolar “Alto Minho 2020”: 
CIM premeia escolas participantesCIM premeia escolas participantes

A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto 
Minho) entregou no dia 5 de junho, os prémios do segundo Minho) entregou no dia 5 de junho, os prémios do segundo 
concurso escolar “Alto Minho 2020”, perante uma plateia de concurso escolar “Alto Minho 2020”, perante uma plateia de 
mais de três centenas de alunos e professores de estabeleci-mais de três centenas de alunos e professores de estabeleci-
mentos de ensino do 1º, 2º e 3º ciclos, do ensino secundário mentos de ensino do 1º, 2º e 3º ciclos, do ensino secundário 
e profi ssional e do ensino superior do Alto Minho, que encheu e profi ssional e do ensino superior do Alto Minho, que encheu 
o auditório do Castelo de Santiago da Barra, em Viana do o auditório do Castelo de Santiago da Barra, em Viana do 
Castelo.Castelo.

Este concurso promovido no âmbito da elaboração do Este concurso promovido no âmbito da elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Estratégico do Alto Minho – “Alto Plano de Desenvolvimento Estratégico do Alto Minho – “Alto 
Minho: Desafi o 2020”, teve como objetivo fomentar nos alu-Minho: Desafi o 2020”, teve como objetivo fomentar nos alu-
nos, em conjunto com os seus professores, a refl exão crítica nos, em conjunto com os seus professores, a refl exão crítica 
e a projeção de um futuro desejável para a região recorrendo e a projeção de um futuro desejável para a região recorrendo 
à sua criatividade e imaginação através de várias formas de à sua criatividade e imaginação através de várias formas de 
expressão artística. expressão artística. 

Participaram no concurso um total de 21 escolas públicas Participaram no concurso um total de 21 escolas públicas 
e privadas, com 145 trabalhos que incidiram sobre temáticas e privadas, com 145 trabalhos que incidiram sobre temáticas 
que estão a ser trabalhadas na estratégia “Alto Minho: De-que estão a ser trabalhadas na estratégia “Alto Minho: De-
safi o 2020”, designadamente o Alto Minho enquanto região safi o 2020”, designadamente o Alto Minho enquanto região 
competitiva (que cria empregos e gera riqueza); região co-competitiva (que cria empregos e gera riqueza); região co-
nectada (ligada à Europa e ao Mundo); região atrativa (onde nectada (ligada à Europa e ao Mundo); região atrativa (onde 
as pessoas querem viver, que os turistas querem visitar e as pessoas querem viver, que os turistas querem visitar e 
onde as empresas querem investir); e região resiliente (capaz onde as empresas querem investir); e região resiliente (capaz 
de se adaptar à mudança e de defender o seu património de se adaptar à mudança e de defender o seu património 
natural).natural).

O Centro Escolar de Cerveira (turma do 4º C) foi o vence-O Centro Escolar de Cerveira (turma do 4º C) foi o vence-
dor do primeiro prémio da categoria “Desafi o Ilustração Alto dor do primeiro prémio da categoria “Desafi o Ilustração Alto 
Minho 2020”, para os alunos do 1º ciclo do ensino básico, Minho 2020”, para os alunos do 1º ciclo do ensino básico, 
cabendo o segundo e terceiro prémios, respetivamente, ao cabendo o segundo e terceiro prémios, respetivamente, ao 
Centro Educativo de Arcozelo (Ponte de Lima), 1º ano A1C, Centro Educativo de Arcozelo (Ponte de Lima), 1º ano A1C, 
e à Escola EB1 de Loução, Venade (Caminha), turma B do e à Escola EB1 de Loução, Venade (Caminha), turma B do 
4º ano.4º ano.

O primeiro prémio da categoria “Desafi o Vídeo Alto Minho O primeiro prémio da categoria “Desafi o Vídeo Alto Minho 
2020”, destinada ao ensino secundário e profi ssional, foi en-2020”, destinada ao ensino secundário e profi ssional, foi en-
tregue à ETAP de Vila Nova de Cerveira, Curso Técnico de tregue à ETAP de Vila Nova de Cerveira, Curso Técnico de 
Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade. Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade. 
O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, turma do 11º O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, turma do 11º 
E, do Curso Profi ssional de Técnico de Audiovisuais, conse-E, do Curso Profi ssional de Técnico de Audiovisuais, conse-
guiu o segundo prémio, e a Epralima – Escola Profi ssional do guiu o segundo prémio, e a Epralima – Escola Profi ssional do 

Alto Lima (Arcos de Valdevez), turma Q do 10º ano, do Curso Alto Lima (Arcos de Valdevez), turma Q do 10º ano, do Curso 
Técnico de Comunicação, o terceiro lugar.Técnico de Comunicação, o terceiro lugar.

Finalmente, na categoria “Desafi o Blogue Alto Minho Finalmente, na categoria “Desafi o Blogue Alto Minho 
2020”, para o ensino superior, a Escola Superior de Educa-2020”, para o ensino superior, a Escola Superior de Educa-
ção do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Mestrado ção do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Mestrado 
em Gerontologia Social, venceu o primeiro prémio. A Escola em Gerontologia Social, venceu o primeiro prémio. A Escola 
Superior Gallaecia (Vila Nova de Cerveira) obteve, simultane-Superior Gallaecia (Vila Nova de Cerveira) obteve, simultane-
amente, o segundo e terceiro prémios, pelos trabalhos apre-amente, o segundo e terceiro prémios, pelos trabalhos apre-
sentados por dois grupos de alunos do 1º ano do Curso de sentados por dois grupos de alunos do 1º ano do Curso de 
Design e Artes Plásticas e Multimédia. Design e Artes Plásticas e Multimédia. 

Os prémios revestem a forma de fi nanciamento de mate-Os prémios revestem a forma de fi nanciamento de mate-
rial escolar (informático, didático ou bibliográfi co), no valor de rial escolar (informático, didático ou bibliográfi co), no valor de 
500 euros para o primeiro lugar, de 250 euros para o segundo 500 euros para o primeiro lugar, de 250 euros para o segundo 
lugar e de 125 euros para o terceiro lugar.lugar e de 125 euros para o terceiro lugar.

Refi ra-se ainda que foi com grande entusiasmo que os Refi ra-se ainda que foi com grande entusiasmo que os 
alunos premiados receberam troféus, desenhados pela Esco-alunos premiados receberam troféus, desenhados pela Esco-
la Superior Gallaecia, das mãos dos representantes das en-la Superior Gallaecia, das mãos dos representantes das en-
tidades que apoiaram o concurso, designadamente Correia tidades que apoiaram o concurso, designadamente Correia 
da Silva, da Caixa de Crédito Agrícola de Viana do Castelo, da Silva, da Caixa de Crédito Agrícola de Viana do Castelo, 
José Carvalho, da EDP Distribuição, e Florentino Santos, da José Carvalho, da EDP Distribuição, e Florentino Santos, da 
PT/Telecom. PT/Telecom. 

Cristina PaçoCristina Paço

Fórum do Rio Minho, de 22 a 30 de junho, no AquamuseuFórum do Rio Minho, de 22 a 30 de junho, no Aquamuseu
O Aquamuseu do Rio Minho vai acolher, de 22 a 30 de O Aquamuseu do Rio Minho vai acolher, de 22 a 30 de 

junho, o Fórum do Rio Minho, um espaço para divulgação e junho, o Fórum do Rio Minho, um espaço para divulgação e 
discussão em torno de temas relacionados com o rio Minho. discussão em torno de temas relacionados com o rio Minho. 
O evento inclui exposições, conferências e atividades peda-O evento inclui exposições, conferências e atividades peda-
gógicas.gógicas.

As exposições previstas são “Biodiversidade ibérica”, As exposições previstas são “Biodiversidade ibérica”, 
uma mostra de fotografi a da autoria de Segundo Grijalvo uma mostra de fotografi a da autoria de Segundo Grijalvo 
Bañuelos, fotógrafo da Natureza. É uma exposição dedicada, Bañuelos, fotógrafo da Natureza. É uma exposição dedicada, 
pelo autor, à memória de Félix Rodríguez de la Fuente, natu-pelo autor, à memória de Félix Rodríguez de la Fuente, natu-
ralista espanhol. A segunda exposição tem por título “Memó-ralista espanhol. A segunda exposição tem por título “Memó-
rias para o futuro”. Trata-se de uma exposição de fotografi a e rias para o futuro”. Trata-se de uma exposição de fotografi a e 
texto sobre pescadores do algerife do concelho de Vila Nova texto sobre pescadores do algerife do concelho de Vila Nova 
de Cerveira.de Cerveira.

Relativamente às atividades pedagógicas, elas dirigem-Relativamente às atividades pedagógicas, elas dirigem-
se ao público em geral, no sentido de dar a conhecer a inves-se ao público em geral, no sentido de dar a conhecer a inves-
tigação em curso no rio Minho sobre os temas selecionados: tigação em curso no rio Minho sobre os temas selecionados: 
corvo-marinho e peixes migradores.corvo-marinho e peixes migradores.

Haverá também quatro conferências, sob o tema genéri-Haverá também quatro conferências, sob o tema genéri-
co “Barcos, Barcas e Ambiente”. Serão espaços para discus-co “Barcos, Barcas e Ambiente”. Serão espaços para discus-
são sobre o uso da água para transporte e lazer – navegabi-são sobre o uso da água para transporte e lazer – navegabi-
lidade e ambiente, aspetos históricos relacionados com o uso lidade e ambiente, aspetos históricos relacionados com o uso 

de barcos e barcas no rio Minho, projetos de navegabilidade de barcos e barcas no rio Minho, projetos de navegabilidade 
anteriores ao século XX, valorização das embarcações tradi-anteriores ao século XX, valorização das embarcações tradi-
cionais num contexto de transporte e lazer.cionais num contexto de transporte e lazer.

Terão lugar no dia 29 de junho, a partir das 10h00. A pri-Terão lugar no dia 29 de junho, a partir das 10h00. A pri-
meira intitula-se “Navegar é preciso…Ambiente não é preci-meira intitula-se “Navegar é preciso…Ambiente não é preci-
so” e estará a cargo do diretor do Aquamuseu, Carlos Antu-so” e estará a cargo do diretor do Aquamuseu, Carlos Antu-
nes.nes.

José Luís Sobrado, do Centro de Estudos Chamoso La-José Luís Sobrado, do Centro de Estudos Chamoso La-
mas, falará a seguir sobre “Navegabilidade local no rio Minho mas, falará a seguir sobre “Navegabilidade local no rio Minho 
– barcas e barcos”.– barcas e barcos”.

Francisco Fumega, da Escola Superior Gallaecia, abor-Francisco Fumega, da Escola Superior Gallaecia, abor-
dará “projetos históricos de navegabilidade do rio Minho”. dará “projetos históricos de navegabilidade do rio Minho”. 

A quarta conferência será “Manifesto para a libertação da A quarta conferência será “Manifesto para a libertação da 
Via da Água: Plataforma para o estatuto jurídico das embar-Via da Água: Plataforma para o estatuto jurídico das embar-
cações históricas e tradicionais”, e estará a cargo de Ivone cações históricas e tradicionais”, e estará a cargo de Ivone 
Magalhães, da Associação Barcos do Norte.Magalhães, da Associação Barcos do Norte.

Para mais informações e inscrições deve ser contatado o Para mais informações e inscrições deve ser contatado o 
Aquamuseu do Rio Minho, através do telefone 251708026 ou Aquamuseu do Rio Minho, através do telefone 251708026 ou 
do endereço de email: aquamuseu@cm-vncerveira.pt do endereço de email: aquamuseu@cm-vncerveira.pt 

G.C.G.C.

A Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira e o Aqua-A Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira e o Aqua-
museu do Rio Minho prepararam programas especiais para museu do Rio Minho prepararam programas especiais para 
as férias de verão dos mais novos. Em qualquer dos casos as férias de verão dos mais novos. Em qualquer dos casos 
é necessário proceder à inscrição, sendo que na Biblioteca é necessário proceder à inscrição, sendo que na Biblioteca 
as atividades começaram já no dia 17 de junho, enquanto no as atividades começaram já no dia 17 de junho, enquanto no 
Aquamuseu só terão início a 9 de julho. Aquamuseu só terão início a 9 de julho. 

De 17 a 21 de junho, a Biblioteca Municipal de Vila Nova De 17 a 21 de junho, a Biblioteca Municipal de Vila Nova 
de Cerveira levou a efeito um programa especial para as fé-de Cerveira levou a efeito um programa especial para as fé-
rias de verão. As atividades incluíram a Hora do Conto, ofi ci-rias de verão. As atividades incluíram a Hora do Conto, ofi ci-
nas de origami e expressão plástica.nas de origami e expressão plástica.

O programa destinou-se a crianças entre os cinco e os O programa destinou-se a crianças entre os cinco e os 
nove anos. nove anos. 

Também o Aquamuseu do Rio Minho irá proporcionar, Também o Aquamuseu do Rio Minho irá proporcionar, 
entre os dias 9 e 12 de julho, das 14h30 às 17h30, uma série entre os dias 9 e 12 de julho, das 14h30 às 17h30, uma série 

de atividades pedagógicas para crianças dos 7 aos 13 anos. de atividades pedagógicas para crianças dos 7 aos 13 anos. 
O desafi o é “tornarem-se” cientistas, de maneira a descobrir O desafi o é “tornarem-se” cientistas, de maneira a descobrir 
alguns dos segredos da água e dos seus habitantes.alguns dos segredos da água e dos seus habitantes.

Durante esses dias as crianças irão montar um aquá-Durante esses dias as crianças irão montar um aquá-
rio, realizar análises físico-químicas da água, observar ao rio, realizar análises físico-químicas da água, observar ao 
microscópio amostras de água e viajar pelo estuário do rio microscópio amostras de água e viajar pelo estuário do rio 
Minho de forma a observar a sua biodiversidade e identifi car Minho de forma a observar a sua biodiversidade e identifi car 
alguns dos seus problemas e ameaças. alguns dos seus problemas e ameaças. 

Para mais informações e inscrições nestas atividades de-Para mais informações e inscrições nestas atividades de-
verá ser contactado o Aquamuseu do Rio Minho, através do verá ser contactado o Aquamuseu do Rio Minho, através do 
telefone 251708026 ou do endereço de email: aquamuseu@telefone 251708026 ou do endereço de email: aquamuseu@
cm-vncerveira.ptcm-vncerveira.pt

G.C.G.C.

Férias de verão na Biblioteca e Aquamuseu do Rio MinhoFérias de verão na Biblioteca e Aquamuseu do Rio Minho Hoje vou falar um pouquinho da minha rua, que é a Quei-Hoje vou falar um pouquinho da minha rua, que é a Quei-
rós Ribeiro.rós Ribeiro.

Lá cresci, onde tenho saudades de tudo que lá passei. Lá cresci, onde tenho saudades de tudo que lá passei. 
No entanto, vou lá todos os dias... Estou surpreendida com No entanto, vou lá todos os dias... Estou surpreendida com 
o entusiasmo que lá se passa. Os comerciantes a fl orirem as o entusiasmo que lá se passa. Os comerciantes a fl orirem as 
portas e paredes, o que fi ca bem!portas e paredes, o que fi ca bem!

Dá muita alegria. A mim comove-me! As senhoras e ho-Dá muita alegria. A mim comove-me! As senhoras e ho-
mens dão alegria e vida à rua. Eu entendo que é a rua que mens dão alegria e vida à rua. Eu entendo que é a rua que 
tem mais alegria e é muito importante. Antigamente era a rua tem mais alegria e é muito importante. Antigamente era a rua 
mais comercial e que muito vendia. mais comercial e que muito vendia. 

Esta rua é muito histórica., tem duas quelhas, que são a Esta rua é muito histórica., tem duas quelhas, que são a 
do Salvado e a dos Pelames que iam ter ao castelo D. Dinis. do Salvado e a dos Pelames que iam ter ao castelo D. Dinis. 
Era por essas quelhas que os mouros passavam.Era por essas quelhas que os mouros passavam.

Há uma casa cuja adega era virada para uma dessas Há uma casa cuja adega era virada para uma dessas 
quelhas. quelhas. 

Eu era pequena e havia um senhor Gonçalinho Marreca Eu era pequena e havia um senhor Gonçalinho Marreca 
que nos metia medo para lá não passar-mos. Por isto e muito que nos metia medo para lá não passar-mos. Por isto e muito 
mais eu vou lembrar aos senhores da organização da me-mais eu vou lembrar aos senhores da organização da me-
dieval que saibam colocar as tendas repartidas por todas as dieval que saibam colocar as tendas repartidas por todas as 
ruas. Isto terá um bom sentido para o comércio local.ruas. Isto terá um bom sentido para o comércio local.

A rua do Arrabalde tem bons largos e com a colaboração A rua do Arrabalde tem bons largos e com a colaboração 
dos senhores comerciantes tudo se faz e será bom para a dos senhores comerciantes tudo se faz e será bom para a 
rua e para o comércio. Temos que ajudar essas pessoas que rua e para o comércio. Temos que ajudar essas pessoas que 
estão todo o ano com o seu entusiasmo. Assim se fará tudo. estão todo o ano com o seu entusiasmo. Assim se fará tudo. 
Também se faziam coisas bonitas. Eu de tudo me lembro Também se faziam coisas bonitas. Eu de tudo me lembro 
com saudades de não poder ajudar.com saudades de não poder ajudar.

Em meu nome pessoal eu agradeço a vossa atenção!Em meu nome pessoal eu agradeço a vossa atenção!
Com o meu carinho para todos e em especial para os ver-Com o meu carinho para todos e em especial para os ver-

dadeiros comerciantes que trabalham com muito gosto para dadeiros comerciantes que trabalham com muito gosto para 
que a rua seja a melhor. Os meus parabéns!que a rua seja a melhor. Os meus parabéns!

Um abraço amigo.Um abraço amigo.
Judite CarvalhoJudite Carvalho

(Cerveira)(Cerveira)

As fl ores na As fl ores na 
Rua Queirós RibeiroRua Queirós Ribeiro

Foto de arquivoFoto de arquivo

CuriosidadesCuriosidades
Fotografi a com mais Fotografi a com mais 
de 100 anosde 100 anos
A protagonista ainda está viva A protagonista ainda está viva 
no Lar Maria Luísa de Cerveirano Lar Maria Luísa de Cerveira

A fotografi a que publicamos apresenta Julieta Nicola Pe-A fotografi a que publicamos apresenta Julieta Nicola Pe-
reira (Letinha), utente do Lar Maria Luísa de Vila Nova de reira (Letinha), utente do Lar Maria Luísa de Vila Nova de 
Cerveira, que conta a bonita idade de 104 anos e que ainda Cerveira, que conta a bonita idade de 104 anos e que ainda 
em fevereiro, quando celebrou o aniversário, lhe proporcio-em fevereiro, quando celebrou o aniversário, lhe proporcio-
naram uma signifi cativa festa.naram uma signifi cativa festa.

Na fotografi a tinha 4 anos de idade, pelo que a execução Na fotografi a tinha 4 anos de idade, pelo que a execução 
da foto foi há um século.da foto foi há um século.

Portanto, uma fotografi a com 100 anos de existência em Portanto, uma fotografi a com 100 anos de existência em 
que a protagonista se encontra, felizmente, viva.que a protagonista se encontra, felizmente, viva.
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“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”
PREÇO DE  ASSINATURAPREÇO DE  ASSINATURA

Nacional: € 20,00
Internacional (Económico): € 30,00
Internacional (Correio azul): 50,00

Digital: € 12,50

Memórias de um ciclone e de um tremor de terraMemórias de um ciclone e de um tremor de terra
Fevereiro quente traz o diabo no Fevereiro quente traz o diabo no 

ventre diz o povo.ventre diz o povo.
Nesse mês, no dia 15, o ar estava Nesse mês, no dia 15, o ar estava 

demasiado ameno para a época. Da demasiado ameno para a época. Da 
parte da tarde começou a  soprar um parte da tarde começou a  soprar um 
vento estranho, quente e cantador.vento estranho, quente e cantador.

Por volta das 17 horas era noite, e o Por volta das 17 horas era noite, e o 
vento irado já não cantava, rugia  feroz vento irado já não cantava, rugia  feroz 
e fustigava tudo.e fustigava tudo.

Por detrás das portadas entreaber-Por detrás das portadas entreaber-
tas das janelas,  que tremiam, vislum-tas das janelas,  que tremiam, vislum-
brava de quando em vez pessoas que, brava de quando em vez pessoas que, 
apanhadas pelo temporal, gatinhavam apanhadas pelo temporal, gatinhavam 
pela rua.pela rua.

A par do tremendo bufar raivoso do A par do tremendo bufar raivoso do 
vento à mistura com o som das telhas vento à mistura com o som das telhas 
a esbarrarem com o solo e com as pa-a esbarrarem com o solo e com as pa-
redes das casas, o derrube das vinhas, redes das casas, o derrube das vinhas, 
dos pinheiros das bouças ali próximas, dos pinheiros das bouças ali próximas, 
formavam, uma sinfonia fantástica de formavam, uma sinfonia fantástica de 
medos.medos.

Ainda o meu pai não tinha chegado Ainda o meu pai não tinha chegado 
a casa, do emprego, já eu me encontra-a casa, do emprego, já eu me encontra-
va na cama. O meu quarto fi cava num va na cama. O meu quarto fi cava num 

local que havia mesmo por cima do lei-local que havia mesmo por cima do lei-
to uma claraboia no telhado. De súbito to uma claraboia no telhado. De súbito 
uma enorme rabanada de vento provo-uma enorme rabanada de vento provo-
ca um redemoinho nos meus aposen-ca um redemoinho nos meus aposen-
tos e começo a sentir grossas pingas de tos e começo a sentir grossas pingas de 
chuva sobre o corpo, ao mesmo tempo chuva sobre o corpo, ao mesmo tempo 
que ouço estilhaçar vidros e despenhar que ouço estilhaçar vidros e despenhar 
de ferros ao contacto a parte de dentro de ferros ao contacto a parte de dentro 
da casa que já referi, e se situava mes-da casa que já referi, e se situava mes-
mo em frente à minha.mo em frente à minha.

No ano seguinte, também em feve-No ano seguinte, também em feve-
reiro, residindo numa casa um pouco reiro, residindo numa casa um pouco 
mais adiante da anterior, e que já hoje mais adiante da anterior, e que já hoje 
não existe, estava com os meus irmãos não existe, estava com os meus irmãos 
sentado à mesa a comer o caldo de sentado à mesa a comer o caldo de 
couves quando um ruído vindo de longe couves quando um ruído vindo de longe 
começou a aumentar terrivelmente, até começou a aumentar terrivelmente, até 
que tudo passou a tremer. As cadeiras que tudo passou a tremer. As cadeiras 
em que nos sentávamos, as tigelas da em que nos sentávamos, as tigelas da 
sopa, a mesa, os quadros pendurados sopa, a mesa, os quadros pendurados 
nas paredes, as louças do guarda-lou-nas paredes, as louças do guarda-lou-
ça, tudo dançavam ruidosa e frenetica-ça, tudo dançavam ruidosa e frenetica-
mente.mente.

Na rua ouvia-se gritos de pavor. Sa-Na rua ouvia-se gritos de pavor. Sa-

ímos também de casa e, e ao chegar-ímos também de casa e, e ao chegar-
mos à rua tudo sossegou. Tinha cessa-mos à rua tudo sossegou. Tinha cessa-
do  o abalo de terra.do  o abalo de terra.

Para além de algumas paredes ra-Para além de algumas paredes ra-
chadas, tudo estava nos sítios. Sentá-chadas, tudo estava nos sítios. Sentá-
mo-nos novamente à mesa e acabamos mo-nos novamente à mesa e acabamos 
de comer o caldo - era mesmo assim de comer o caldo - era mesmo assim 
que se dizia - como se nada tivesse su-que se dizia - como se nada tivesse su-
cedido. Mas deitámo-nos e adormece-cedido. Mas deitámo-nos e adormece-
mos com o olho aberto e outro fechado mos com o olho aberto e outro fechado 
e, logo de manhã bem cedo, reuni-me e, logo de manhã bem cedo, reuni-me 
com os amigalhaços inventando os com os amigalhaços inventando os 
mais díspares e rocambolescos enre-mais díspares e rocambolescos enre-
dos para explicar o acontecido. E en-dos para explicar o acontecido. E en-
quanto nos olhos e nos gestos de mui-quanto nos olhos e nos gestos de mui-
tos adultos o temor parecida adejar a tos adultos o temor parecida adejar a 
garotada desejava novo acontecimento garotada desejava novo acontecimento 
para se divertir, sonhar e ver-se livre da para se divertir, sonhar e ver-se livre da 
tenção de quase sempre repressiva dos tenção de quase sempre repressiva dos 
progenitores e dos mais grandes que, progenitores e dos mais grandes que, 
nem sempre, para nós, eram os maio-nem sempre, para nós, eram os maio-
res.res.

Joaquim Santos MarinhoJoaquim Santos Marinho
(Rio Tinto)(Rio Tinto)

Cecontran reuniu em Viana do Castelo com Cecontran reuniu em Viana do Castelo com 
cooperação empresarial transfronteiriça na mesacooperação empresarial transfronteiriça na mesa

Viana do Castelo recebeu a assem-Viana do Castelo recebeu a assem-
bleia geral da Cecotran - Centro Coo-bleia geral da Cecotran - Centro Coo-
peração, Desenvolvimento e Serviços peração, Desenvolvimento e Serviços 
Empresariais Transfronteiriços, que Empresariais Transfronteiriços, que 
reuniu as principais associações e con-reuniu as principais associações e con-
federações empresariais do norte de federações empresariais do norte de 
Portugal e da Galiza. A sessão contou Portugal e da Galiza. A sessão contou 
com a presença do Presidente da Câ-com a presença do Presidente da Câ-
mara, na qualidade de Presidente do mara, na qualidade de Presidente do 
Eixo Atlântico, que insistiu na importân-Eixo Atlântico, que insistiu na importân-
cia da cooperação transfronteiriça e nas cia da cooperação transfronteiriça e nas 
parcerias entre as duas regiões.parcerias entre as duas regiões.

Esta associação de cooperação Esta associação de cooperação 
transfronteiriça visa apresentar-se transfronteiriça visa apresentar-se 
como um centro de competências por como um centro de competências por 
excelência da prestação de serviços excelência da prestação de serviços 
de apoio aos setores empresariais nas de apoio aos setores empresariais nas 
áreas transfronteiriças e tem como ob-áreas transfronteiriças e tem como ob-

jetivo principal promover uma maior in-jetivo principal promover uma maior in-
tegração económica e a exploração de tegração económica e a exploração de 
complementaridades e potencialidades complementaridades e potencialidades 
que permitam a dinamização do inves-que permitam a dinamização do inves-
timento.timento.

Por isso, na assembleia geral foi Por isso, na assembleia geral foi 
aprovada, por unanimidade, uma peti-aprovada, por unanimidade, uma peti-
ção a enviar aos Governos de Portugal ção a enviar aos Governos de Portugal 
e Espanha para que exista uma para-e Espanha para que exista uma para-
gem em Viana do Castelo da ligação gem em Viana do Castelo da ligação 
ferroviária entre o Porto e Vigo. Aquela ferroviária entre o Porto e Vigo. Aquela 
instituição mostrou-se ainda satisfeita instituição mostrou-se ainda satisfeita 
com o resultado da última Cimeira, que com o resultado da última Cimeira, que 
assegurou o compromisso dos dois Go-assegurou o compromisso dos dois Go-
vernos em modernizar da ligação ferro-vernos em modernizar da ligação ferro-
viária internacional até 2016.viária internacional até 2016.

Para o Presidente do Eixo, José Ma-Para o Presidente do Eixo, José Ma-
ria Costa, tem sido a criação de parce-ria Costa, tem sido a criação de parce-

rias e a cooperação transfronteiriça que rias e a cooperação transfronteiriça que 
têm conseguido alcançar algumas vitó-têm conseguido alcançar algumas vitó-
rias como a da modernização da linha rias como a da modernização da linha 
ou a interoperabilidade dos sistemas de ou a interoperabilidade dos sistemas de 
pagamento de portagem.pagamento de portagem.

Gabinete de Imprensa da Gabinete de Imprensa da 
Câmara Municipal de Viana do CasteloCâmara Municipal de Viana do Castelo

Rede de gás natural em MonçãoRede de gás natural em Monção
Alargamento da rede de gás natural Alargamento da rede de gás natural 

no país abrange 27 concelhos dos dis-no país abrange 27 concelhos dos dis-
tritos de Viana do Castelo, Braga, Bra-tritos de Viana do Castelo, Braga, Bra-
gança e Vila Real. Investimento global, gança e Vila Real. Investimento global, 
no valor de 85 milhões de euros, englo-no valor de 85 milhões de euros, englo-
ba o concelho de Monção. ba o concelho de Monção. 

 O governo acaba de abrir concurso  O governo acaba de abrir concurso 
público para a atribuição de 26 licenças público para a atribuição de 26 licenças 
de distribuição local de gás natural em de distribuição local de gás natural em 
27 concelhos dos distritos de Viana do 27 concelhos dos distritos de Viana do 
Castelo, Braga, Bragança e Vila Real. Castelo, Braga, Bragança e Vila Real. 
Este investimento, no valor de 85 mi-Este investimento, no valor de 85 mi-
lhões de euros, engloba o concelho de lhões de euros, engloba o concelho de 
Monção.Monção.

Publicado no Diário da República, Publicado no Diário da República, 
o alargamento da rede de gás natural o alargamento da rede de gás natural 
aos concelhos do interior permitirá uma aos concelhos do interior permitirá uma 
cobertura entre 70 a 80 por cento dos cobertura entre 70 a 80 por cento dos 
municípios da região norte, garantindo municípios da região norte, garantindo 
o acesso a essa energia a perto de 280 o acesso a essa energia a perto de 280 
mil consumidores.mil consumidores.

Além de constituir uma fonte de Além de constituir uma fonte de 
energia mais limpa, este investimento energia mais limpa, este investimento 
em quatro distritos da região norte, lan-em quatro distritos da região norte, lan-
çado na Semana da Energia, tenderá a çado na Semana da Energia, tenderá a 
dinamizar as economias locais através dinamizar as economias locais através 
da criação das respetivas infraestrutu-da criação das respetivas infraestrutu-
ras e possibilitará algumas vantagens ras e possibilitará algumas vantagens 

competitivas. competitivas. 
De acordo com o presidente da Câ-De acordo com o presidente da Câ-

mara Municipal de Monção, José Emílio mara Municipal de Monção, José Emílio 
Moreira, “os benefícios deste investi-Moreira, “os benefícios deste investi-
mento vão sentir-se nos particulares mento vão sentir-se nos particulares 
mas também no setor empresarial que mas também no setor empresarial que 
passa a contar com mais um instrumen-passa a contar com mais um instrumen-
to de atratividade”. to de atratividade”. 

Em declarações à Agência Lusa, o Em declarações à Agência Lusa, o 

Secretário de Estado da Energia, Artur Secretário de Estado da Energia, Artur 
Trindade, referiu que dentro de “dois Trindade, referiu que dentro de “dois 
anos, no máximo” os habitantes e em-anos, no máximo” os habitantes e em-
presários dos 27 concelhos abrangidos presários dos 27 concelhos abrangidos 
neste investimento já poderão benefi -neste investimento já poderão benefi -
ciar de gás natural.ciar de gás natural.

G.I. Câmara Municipal de MonçãoG.I. Câmara Municipal de Monção

E por cá?E por cá?
Foi com enorme satisfação que ontem tomei conhecimen-Foi com enorme satisfação que ontem tomei conhecimen-

to das palavras do Papa Francisco, há perto de uma semana, to das palavras do Papa Francisco, há perto de uma semana, 
num encontro que teve com religiosos latino-americanos, em num encontro que teve com religiosos latino-americanos, em 
Roma, onde confi rmou o que de há muito havia sido contado Roma, onde confi rmou o que de há muito havia sido contado 
por Luigi Nuzzi, depois do que lhe chegou pela voz do antigo por Luigi Nuzzi, depois do que lhe chegou pela voz do antigo 
mordomo de Bento XVI.mordomo de Bento XVI.

Em primeiro lugar, reconheceu que a reforma da cúria Em primeiro lugar, reconheceu que a reforma da cúria 
romana é de grande difi culdade, e que lhe falta capacidade romana é de grande difi culdade, e que lhe falta capacidade 
organizativa para operar, só a partir de si, uma tal tarefa. De organizativa para operar, só a partir de si, uma tal tarefa. De 
molde que criou uma comissão de oito cardeais, que terá a molde que criou uma comissão de oito cardeais, que terá a 
sua primeira reunião de trabalho em outubro próximo. É bom, sua primeira reunião de trabalho em outubro próximo. É bom, 
sem dúvida, embora me pareça tempo demasiado.sem dúvida, embora me pareça tempo demasiado.

Em segundo lugar, confi rmou a existência, na cúria, de Em segundo lugar, confi rmou a existência, na cúria, de 
pessoas santas, mas também a presença de uma corrente pessoas santas, mas também a presença de uma corrente 
de corrupção. A prova de que assim é está em tudo quanto de corrupção. A prova de que assim é está em tudo quanto 
acompanhou o último ano e meio do pontifi cado de Bento acompanhou o último ano e meio do pontifi cado de Bento 
XVI. Foram santos os que pretenderam defender a Igreja Ca-XVI. Foram santos os que pretenderam defender a Igreja Ca-
tólica e o Papa, e corruptos os que se preparavam para algo tólica e o Papa, e corruptos os que se preparavam para algo 
de semelhante ao que teve lugar com João Paulo I.de semelhante ao que teve lugar com João Paulo I.

E, em terceiro lugar, também reconheceu a existência, no E, em terceiro lugar, também reconheceu a existência, no 
interior da cúria romana, do tal lobby gay de que tanto se interior da cúria romana, do tal lobby gay de que tanto se 
falou, muito em especial nos últimos dias do pontifi cado de falou, muito em especial nos últimos dias do pontifi cado de 
Bento XVI, e que deverá ter sido espelhado no histórico rela-Bento XVI, e que deverá ter sido espelhado no histórico rela-
tório que lhe foi entregue e que deixou para o seu sucessor, o tório que lhe foi entregue e que deixou para o seu sucessor, o 
Papa Francisco. Ou seja, tudo era, afi nal, verdade. E porque Papa Francisco. Ou seja, tudo era, afi nal, verdade. E porque 
haveriam os homens e as mulheres deste Mundo de por aí haveriam os homens e as mulheres deste Mundo de por aí 
andar a mentir e a difamar a Igreja Católica?andar a mentir e a difamar a Igreja Católica?

Bom, caro leitor, perante todas estas revelações, e ainda Bom, caro leitor, perante todas estas revelações, e ainda 
a grande distância de poder ver mudanças efetivas na vida a grande distância de poder ver mudanças efetivas na vida 
da cúria romana, a verdade é que o Papa Francisco se está a da cúria romana, a verdade é que o Papa Francisco se está a 
mostrar muito verdadeiro, extremamente simples, realmente mostrar muito verdadeiro, extremamente simples, realmente 
direto, e procurando, com perseverança, operar as mudan-direto, e procurando, com perseverança, operar as mudan-
ças que já todo o Mundo percebeu que se impõe levar a cabo ças que já todo o Mundo percebeu que se impõe levar a cabo 
naquele ambiente e no modo da Igreja Católica se dar a ver naquele ambiente e no modo da Igreja Católica se dar a ver 
às gentes da Terra. Há agora uma diferença, existe uma no-às gentes da Terra. Há agora uma diferença, existe uma no-
vidade, em ambos os casos para melhor.vidade, em ambos os casos para melhor.

Por fi m, esta pergunta simples: e por cá? Está tudo bem? Por fi m, esta pergunta simples: e por cá? Está tudo bem? 
Nada a mudar? Nem mesmo na quase plena ausência da pa-Nada a mudar? Nem mesmo na quase plena ausência da pa-
lavra dos nossos bispos perante a pobreza e a miséria a que, lavra dos nossos bispos perante a pobreza e a miséria a que, 
com a atual Maioria-Governo-Presidente, está a ser levada a com a atual Maioria-Governo-Presidente, está a ser levada a 
generalidade dos portugueses, atingidos por um desemprego generalidade dos portugueses, atingidos por um desemprego 
historicamente singular e sem que pressintam um pequenino historicamente singular e sem que pressintam um pequenino 
buraco de saída? O exemplo e a palavra do Papa Francisco buraco de saída? O exemplo e a palavra do Papa Francisco 
será que não irão ter por aqui nenhum refl exo? Não haverá será que não irão ter por aqui nenhum refl exo? Não haverá 
mesmo nada a mudar? Tudo numa boa?mesmo nada a mudar? Tudo numa boa?

Hélio Bernardo LopesHélio Bernardo Lopes

Exposição “Mães Pequeninas” no Exposição “Mães Pequeninas” no 
Museu do Brinquedo PortuguêsMuseu do Brinquedo Português

O Museu do Brinquedo Português O Museu do Brinquedo Português 
em Ponte de Lima inaugura a 15 de ju-em Ponte de Lima inaugura a 15 de ju-
nho, às 15 horas uma exposição intitu-nho, às 15 horas uma exposição intitu-
lada “Mães Pequeninas”.lada “Mães Pequeninas”.

A mostra patente na sala de expo-A mostra patente na sala de expo-
sições temporárias do Museu do Brin-sições temporárias do Museu do Brin-
quedo vai prolongar-se até ao fi nal do quedo vai prolongar-se até ao fi nal do 
ano. Organizada pela comissária Maria ano. Organizada pela comissária Maria 
Sérgio Pessoa, Sandra Rodrigues, res-Sérgio Pessoa, Sandra Rodrigues, res-
ponsável da produção museológica do ponsável da produção museológica do 
Museu do Brinquedo Português, Tiago Museu do Brinquedo Português, Tiago 
Castro e Isilda Magalhães da produção Castro e Isilda Magalhães da produção 
museográfi ca.museográfi ca.

   Espera-se uma exposição repleta    Espera-se uma exposição repleta 
de magia que nos transporta ao mundo de magia que nos transporta ao mundo 
das bonecas, às suas múltiplas facetas das bonecas, às suas múltiplas facetas 
sociológicas: do que foi feita, como foi sociológicas: do que foi feita, como foi 
utilizada para divulgar cultura e moda utilizada para divulgar cultura e moda 
e como as meninas foram educadas a e como as meninas foram educadas a 

partir da mais antiga fi guração humana. partir da mais antiga fi guração humana. 
Tem cerca de 200 peças em exposição, Tem cerca de 200 peças em exposição, 
excluindo deste número as 600 minia-excluindo deste número as 600 minia-
turas que recheiam as casas das bone-turas que recheiam as casas das bone-
cas. Reporta-nos à fi guração humana, cas. Reporta-nos à fi guração humana, 
já que a boneca foi usada em rituais já que a boneca foi usada em rituais 
mágicos, como motivo religioso e ainda mágicos, como motivo religioso e ainda 
como brinquedo, umas para agradar a como brinquedo, umas para agradar a 
adultos, outras para satisfazer diferen-adultos, outras para satisfazer diferen-
tes crianças de épocas e culturas dis-tes crianças de épocas e culturas dis-
tintas.tintas.

 Pretende-se que seja uma expo- Pretende-se que seja uma expo-
sição bastante apelativa e visitada, de sição bastante apelativa e visitada, de 
terça a domingo, das 10h00 às 12h30 terça a domingo, das 10h00 às 12h30 
e das 14h00 às 18h00. Para mais infor-e das 14h00 às 18h00. Para mais infor-
mações contacte através do seguinte mações contacte através do seguinte 
email: geral@museubrinquedoportu-email: geral@museubrinquedoportu-
gues.com.gues.com.           

Município de Ponte de LimaMunicípio de Ponte de Lima

“Momentos Rurais” na “Momentos Rurais” na 
Casa Museu de Monção/UMCasa Museu de Monção/UM

Exposição alusiva ao quotidiano das comunidades rurais, Exposição alusiva ao quotidiano das comunidades rurais, 
da autoria de Rui Pires, foi inaugurada no dia 14 de junho, da autoria de Rui Pires, foi inaugurada no dia 14 de junho, 
permanecendo até 13 de julho. permanecendo até 13 de julho. 

A Casa Museu de Monção/UM e o Mestrado em Comuni-A Casa Museu de Monção/UM e o Mestrado em Comuni-
cação, Arte e Cultura da Universidade do Minho apresentam cação, Arte e Cultura da Universidade do Minho apresentam 
a exposição de fotografi a “Momentos Rurais”, da autoria de a exposição de fotografi a “Momentos Rurais”, da autoria de 
Rui Pires. Rui Pires. 

A apresentação da exposição, que estará patente ao A apresentação da exposição, que estará patente ao 
público nas instalações da Casa Museu de Monção/UM, foi público nas instalações da Casa Museu de Monção/UM, foi 
conduzida pelo professor Álvaro Domingues, da Faculdade conduzida pelo professor Álvaro Domingues, da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto. Trata-se de um con-de Arquitetura da Universidade do Porto. Trata-se de um con-
junto de registos do mundo rural, onde se retrata, com grande junto de registos do mundo rural, onde se retrata, com grande 
expressividade e autenticidade, o quotidiano das comunida-expressividade e autenticidade, o quotidiano das comunida-
des locais no interior do nosso país.des locais no interior do nosso país.

A mostra, patente na sala de exposições da Casa Museu A mostra, patente na sala de exposições da Casa Museu 
de Monção/UM, pode ser vista até 13 de julho, no seguin-de Monção/UM, pode ser vista até 13 de julho, no seguin-
te horário: de segunda a sábado das 9h30 às 12h30 e das te horário: de segunda a sábado das 9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 18h00. Domingos e feriados, das 10h00 às 12h00 14h00 às 18h00. Domingos e feriados, das 10h00 às 12h00 
e das 15h00 às 18h00.e das 15h00 às 18h00.

G.C. Câmara Municipal de MonçãoG.C. Câmara Municipal de Monção
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NA INTERNET  NA INTERNET  
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29 maio 201329 maio 2013

REUNIÃO DO EXECUTIVOREUNIÃO DO EXECUTIVO
Órgão ExecutivoÓrgão Executivo

Período antes da ordem do diaPeríodo antes da ordem do dia

Ordem do diaOrdem do dia
• Aprovação da ata da reunião de 08 de maio de 2013Aprovação da ata da reunião de 08 de maio de 2013
• Curtas de Gastronomia - programaCurtas de Gastronomia - programa
• Proposta de adoção do Forte de Lovelhe pelo Colé-Proposta de adoção do Forte de Lovelhe pelo Colé-

gio de Camposgio de Campos
• José Carvalho – doação de livros e materiais multi-José Carvalho – doação de livros e materiais multi-

médiamédia

Serviços municipaisServiços municipais
• Informação DAFI – contratos de prestação de servi-Informação DAFI – contratos de prestação de servi-

ços/parecer prévioços/parecer prévio

Rendas e concessõesRendas e concessões
• Sorteio, por ato público, do direito à ocupação de lu-Sorteio, por ato público, do direito à ocupação de lu-

gares do terrado da feira semanal – auto do sorteiogares do terrado da feira semanal – auto do sorteio
• Maria Fernanda Domingues Aguiar – pedido de au-Maria Fernanda Domingues Aguiar – pedido de au-

torização para colocação de “stand” para venda de torização para colocação de “stand” para venda de 
geladosgelados

• Maria Fernanda Domingues Aguiar – alargamento de Maria Fernanda Domingues Aguiar – alargamento de 
horário de funcionamentohorário de funcionamento

• Bairro Social Mata Velha n.º 69 – reavaliação de ren-Bairro Social Mata Velha n.º 69 – reavaliação de ren-
dada

Juntas de freguesiaJuntas de freguesia
• Freguesia de Vila Nova de Cerveira – confi rmação de Freguesia de Vila Nova de Cerveira – confi rmação de 

não sujeição a regime fl orestal da unidade de baldio não sujeição a regime fl orestal da unidade de baldio 
da freguesia de Vila Nova de Cerveirada freguesia de Vila Nova de Cerveira

• Freguesia de Covas – atendimento médico na Junta Freguesia de Covas – atendimento médico na Junta 
de Freguesia de Covasde Freguesia de Covas

Associações culturais, desportivas Associações culturais, desportivas 
e humanitáriase humanitárias
• Associação de Desenvolvimento Social e Local de Associação de Desenvolvimento Social e Local de 

Vila Nova de Cerveira – transferência equipamento Vila Nova de Cerveira – transferência equipamento 
do ATL Reboreda/Loivo para Gondarémdo ATL Reboreda/Loivo para Gondarém

• Unisenior – Universidade Sénior de Cerveira – pedi-Unisenior – Universidade Sénior de Cerveira – pedi-
do de apoiodo de apoio

Centros sociais e paroquiaisCentros sociais e paroquiais
• Centro de Cultura de Campos – limpezas e podas Centro de Cultura de Campos – limpezas e podas 

nas margens do rio Minho (Campos – V. N. Cerveira)nas margens do rio Minho (Campos – V. N. Cerveira)
• Centro de Cultura de Campos – obras de recupera-Centro de Cultura de Campos – obras de recupera-

çãoção

Requerimentos de interesse particularRequerimentos de interesse particular
• Raul Jorge Esmeriz Costa – permuta de terrenos/Raul Jorge Esmeriz Costa – permuta de terrenos/

choqueirochoqueiro

Expediente e assuntos diversosExpediente e assuntos diversos
• Proposta de protocolo de colaboração – Município Proposta de protocolo de colaboração – Município 

de Vila Nova de Cerveira / Associação de Produtores de Vila Nova de Cerveira / Associação de Produtores 
Florestais do Vale do MinhoFlorestais do Vale do Minho

• Proposta de protocolo de apoio à investigação e de-Proposta de protocolo de apoio à investigação e de-
senvolvimento – Município de Vila Nova de Cerveira senvolvimento – Município de Vila Nova de Cerveira 
/ Projeto Sioslife/ Projeto Sioslife

• Comerciantes do Centro Urbano de Cerveira – Deco-Comerciantes do Centro Urbano de Cerveira – Deco-
ração de Ruasração de Ruas

• Direção Geral de Energia e Geologia – pedido de Direção Geral de Energia e Geologia – pedido de 
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de 
caulinocaulino

• Resumo diário da tesourariaResumo diário da tesouraria
• Aprovação da acta em minuta Aprovação da acta em minuta 
• Período de intervenção aberto ao públicoPeríodo de intervenção aberto ao público
• EncerramentoEncerramento

Município homenageou as 15 freguesias cerveirensesMunicípio homenageou as 15 freguesias cerveirenses
No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades PortuguesasNo Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas  

“As nossas 15 freguesias têm “As nossas 15 freguesias têm 
sido exemplares na concretização das sido exemplares na concretização das 
suas competências e no apoio de pro-suas competências e no apoio de pro-
ximidade às populações. E muito têm ximidade às populações. E muito têm 
contribuído para a promoção do bem-contribuído para a promoção do bem-
estar e da qualidade de vida dos Cer-estar e da qualidade de vida dos Cer-
veirenses. Queremos nesta simples ce-veirenses. Queremos nesta simples ce-
rimónia homenagear todos os homens rimónia homenagear todos os homens 
e mulheres que, nas freguesias, deram e mulheres que, nas freguesias, deram 
o seu melhor ao longo destes 37 anos o seu melhor ao longo destes 37 anos 
de Poder Local Democrático”. Foi assim de Poder Local Democrático”. Foi assim 
que José Manuel Carpinteira se referiu que José Manuel Carpinteira se referiu 
aos distinguidos, as 15 freguesias cer-aos distinguidos, as 15 freguesias cer-
veirenses, no Dia de Portugal, a data veirenses, no Dia de Portugal, a data 
escolhida pelo município para uma ho-escolhida pelo município para uma ho-
menagem pública às freguesias do con-menagem pública às freguesias do con-
celho de Vila Nova de Cerveira.celho de Vila Nova de Cerveira.

Numa altura em que se apro-Numa altura em que se apro-
xima um novo ciclo político, por força xima um novo ciclo político, por força 
da realização de eleições autárquicas, da realização de eleições autárquicas, 
mas também em que se vive uma re-mas também em que se vive uma re-
organização administrativa do território organização administrativa do território 
das freguesias, através da criação de das freguesias, através da criação de 
freguesias por agregação ou por altera-freguesias por agregação ou por altera-
ção dos limites territoriais, o município ção dos limites territoriais, o município 
de Vila Nova de Cerveira entendeu ser de Vila Nova de Cerveira entendeu ser 
este o tempo oportuno para homenage-este o tempo oportuno para homenage-
ar as 15 freguesias do concelho e, atra-ar as 15 freguesias do concelho e, atra-
vés delas, todas as mulheres e homens vés delas, todas as mulheres e homens 
que, nos seus órgãos, contribuíram que, nos seus órgãos, contribuíram 
para o desenvolvimento do concelho. para o desenvolvimento do concelho. 

A data escolhida não podia ser A data escolhida não podia ser 
mais nobre. Recaiu sobre o dia 10 de mais nobre. Recaiu sobre o dia 10 de 
Junho, Dia de Portugal, de Camões e Junho, Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas. Às fre-das Comunidades Portuguesas. Às fre-
guesias foi entregue a Medalha Munici-guesias foi entregue a Medalha Munici-
pal de Mérito, Grau Ouro.pal de Mérito, Grau Ouro.

O valor da cooperação institucionalO valor da cooperação institucional

A cerimónia, no Salão Nobre, A cerimónia, no Salão Nobre, 
foi simples mas plena de signifi cado. foi simples mas plena de signifi cado. 
“Neste dia queremos que esta singela, “Neste dia queremos que esta singela, 
mas condigna cerimónia, tenha como mas condigna cerimónia, tenha como 
único propósito e simples objetivo, o de único propósito e simples objetivo, o de 
reconhecer a importância e o valor do reconhecer a importância e o valor do 
contributo das freguesias para a promo-contributo das freguesias para a promo-
ção do desenvolvimento harmonioso de ção do desenvolvimento harmonioso de 

todo o território do concelho”, esclare-todo o território do concelho”, esclare-
ceu o presidente do município, logo no ceu o presidente do município, logo no 
início da sua intervenção.início da sua intervenção.

José Manuel Carpinteira recor-José Manuel Carpinteira recor-
dou que, ao longo dos últimos quase dou que, ao longo dos últimos quase 
24 anos, teve o “privilégio” de testemu-24 anos, teve o “privilégio” de testemu-
nhar, diretamente, o extraordinário em-nhar, diretamente, o extraordinário em-
penho e dedicação desses autarcas ao penho e dedicação desses autarcas ao 
serviço das suas freguesias. Realçou serviço das suas freguesias. Realçou 
que foram pessoas sempre disponíveis que foram pessoas sempre disponíveis 
para resolverem os problemas e as di-para resolverem os problemas e as di-
fi culdades, que carecem de algum tipo fi culdades, que carecem de algum tipo 
de ação pública. de ação pública. 

O presidente do município des-O presidente do município des-
tacou o valor da cooperação institucio-tacou o valor da cooperação institucio-
nal - “um modo de estar, sempre no res-nal - “um modo de estar, sempre no res-
peito da legitimidade própria dos órgãos peito da legitimidade própria dos órgãos 
autárquicos que todos procuramos re-autárquicos que todos procuramos re-
presentar, da melhor forma”.presentar, da melhor forma”.

Lei iníqua e fúria centralista Lei iníqua e fúria centralista 
afetam municípiosafetam municípios

Referindo-se à reorganização Referindo-se à reorganização 
administrativa, que fará desaparecer administrativa, que fará desaparecer 
quatro freguesias cerveirenses, o autar-quatro freguesias cerveirenses, o autar-
ca considerou a lei como “iníqua, per-ca considerou a lei como “iníqua, per-
versa e sem sentido”, ao pôr em causa, versa e sem sentido”, ao pôr em causa, 
“sem razão e contra a vontade das po-“sem razão e contra a vontade das po-
pulações, aspetos centrais da identida-pulações, aspetos centrais da identida-
de das nossas comunidades locais”.de das nossas comunidades locais”.

A conjuntura atual, a nível na-A conjuntura atual, a nível na-
cional, mereceu também uma referên-cional, mereceu também uma referên-
cia na intervenção do presidente. Disse cia na intervenção do presidente. Disse 
que vivemos uma situação conturbada, que vivemos uma situação conturbada, 
num tempo em que, infelizmente, os num tempo em que, infelizmente, os 
grandes desafi os nacionais são redu-grandes desafi os nacionais são redu-
tores e pouco animadores. Destacou o tores e pouco animadores. Destacou o 
peso do desemprego, “um fl agelo que peso do desemprego, “um fl agelo que 
afeta um milhão de portugueses e so-afeta um milhão de portugueses e so-
bretudo os mais jovens, que não têm bretudo os mais jovens, que não têm 
perspetivas de futuro”.perspetivas de futuro”.

Paradoxalmente “o Poder Cen-Paradoxalmente “o Poder Cen-
tral, na sua fúria centralista, está a blo-tral, na sua fúria centralista, está a blo-
quear fi nanceiramente os municípios”, quear fi nanceiramente os municípios”, 
sublinhou ainda o presidente, dando sublinhou ainda o presidente, dando 
como exemplo o caso dos fundos co-como exemplo o caso dos fundos co-
munitários, desviados das autarquias munitários, desviados das autarquias 

não se sabe bem para onde: “Isto é um não se sabe bem para onde: “Isto é um 
ataque feroz à autonomia do Poder Lo-ataque feroz à autonomia do Poder Lo-
cal. Mas foi o Poder Local que, ao longo cal. Mas foi o Poder Local que, ao longo 
de 37 anos, dotou o nosso concelho de de 37 anos, dotou o nosso concelho de 
equipamentos e infraestruturas funda-equipamentos e infraestruturas funda-
mentais para o seu desenvolvimento”.mentais para o seu desenvolvimento”.

Disponibilidade para Disponibilidade para 
além das funçõesalém das funções

Relativamente ao progresso Relativamente ao progresso 
do concelho, José Manuel Carpinteira do concelho, José Manuel Carpinteira 
declarou: “Podemos, contudo, afi rmar, declarou: “Podemos, contudo, afi rmar, 
sem falsas modéstias que estamos hoje sem falsas modéstias que estamos hoje 
melhor preparados para vencer novos melhor preparados para vencer novos 
desafi os do futuro. Vila Nova de Cer-desafi os do futuro. Vila Nova de Cer-
veira é hoje um concelho de referência veira é hoje um concelho de referência 
em termos de bem-estar e qualidade de em termos de bem-estar e qualidade de 
vida. Veja-se o recente estudo, inde-vida. Veja-se o recente estudo, inde-
pendente, realizado pela Universidade pendente, realizado pela Universidade 
da Beira Interior, aos 308 municípios”.da Beira Interior, aos 308 municípios”.

A situação atual – um conce-A situação atual – um conce-
lho com sustentabilidade económica e lho com sustentabilidade económica e 
equilíbrio fi nanceiro, apesar da diminui-equilíbrio fi nanceiro, apesar da diminui-
ção das transferências do Estado – é, ção das transferências do Estado – é, 
para o autarca, um trabalho conjunto e para o autarca, um trabalho conjunto e 
realizado em conjunto.realizado em conjunto.

Num tom mais pessoal, José Ma-Num tom mais pessoal, José Ma-
nuel Carpinteira declarou: “Foi por isso nuel Carpinteira declarou: “Foi por isso 
uma honra e um privilégio te trabalha-uma honra e um privilégio te trabalha-
do convosco”. Agradecendo a todos os do convosco”. Agradecendo a todos os 
autarcas, de todas as freguesias, o pre-autarcas, de todas as freguesias, o pre-
sidente destacou “independentemente sidente destacou “independentemente 
das ideologias ou das opções políticas das ideologias ou das opções políticas 
de cada um, conseguimos demonstrar, de cada um, conseguimos demonstrar, 
ao longo de um largo período de tempo, ao longo de um largo período de tempo, 
que é bem verdadeira a expressão que que é bem verdadeira a expressão que 
diz ‘que é mais importante o que nos diz ‘que é mais importante o que nos 
une do que aquilo, que, circunstancial-une do que aquilo, que, circunstancial-
mente, nos possa dividir’. Com ou sem mente, nos possa dividir’. Com ou sem 
responsabilidades autárquicas, estarei responsabilidades autárquicas, estarei 
sempre presente e disponível para tra-sempre presente e disponível para tra-
balhar em prol do meu concelho”.balhar em prol do meu concelho”.

Em representação das juntas de Em representação das juntas de 
freguesia intervieram ainda na cerimó-freguesia intervieram ainda na cerimó-
nia os autarcas de Campos e Covas. nia os autarcas de Campos e Covas. 
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MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

José Manuel Carpinteira é o José Manuel Carpinteira é o 
candidato do PS à Assembleia candidato do PS à Assembleia 
Municipal de CerveiraMunicipal de Cerveira

Terminado o mandato como presidente da Câmara Mu-Terminado o mandato como presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Cerveira, José Manuel Carpinteira nicipal de Vila Nova de Cerveira, José Manuel Carpinteira 
já é citado como futuro candidato, pelo PS, à presidência da já é citado como futuro candidato, pelo PS, à presidência da 
Assembleia Municipal. É que o nome do ainda presidente da Assembleia Municipal. É que o nome do ainda presidente da 
Câmara foi aprovado, por unanimidade, pela comissão polí-Câmara foi aprovado, por unanimidade, pela comissão polí-
tica concelhia.tica concelhia.

O convite foi endereçado e José Manuel Carpinteira acei-O convite foi endereçado e José Manuel Carpinteira acei-
tou.tou.

Bar do Castelinho, em Cerveira, Bar do Castelinho, em Cerveira, 
foi assaltado durante a noitefoi assaltado durante a noite

Aproveitando a noite e o sossego da zona, atrevidos ra-Aproveitando a noite e o sossego da zona, atrevidos ra-
toneiros assaltaram o Bar do Castelinho, em Cerveira, tendo toneiros assaltaram o Bar do Castelinho, em Cerveira, tendo 
causado variados prejuízos.causado variados prejuízos.

Entraram no imóvel após terem partido um vidro e do in-Entraram no imóvel após terem partido um vidro e do in-
terior apenas levaram poucos valores em dinheiro, já que a terior apenas levaram poucos valores em dinheiro, já que a 
quantidade de euros era muito pequena.quantidade de euros era muito pequena.

Talvez devido a isso, ou enraivecidos pelo facto de não Talvez devido a isso, ou enraivecidos pelo facto de não 
levarem algo em dinheiro que os satisfi zesse, praticaram levarem algo em dinheiro que os satisfi zesse, praticaram 
atos de vandalismo no bar, tendo partido garrafas com bebi-atos de vandalismo no bar, tendo partido garrafas com bebi-
das e outros utensílios.das e outros utensílios.

Passeio sénior 2013 organizado Passeio sénior 2013 organizado 
pela Junta de Freguesia de Vila pela Junta de Freguesia de Vila 
Nova de CerveiraNova de Cerveira

Como tem acontecido em anos anteriores, a Junta de Como tem acontecido em anos anteriores, a Junta de 
Freguesia de Vila Nova de Cerveira organizou o passeio sé-Freguesia de Vila Nova de Cerveira organizou o passeio sé-
nior 2013, no qual participaram cento e quarenta pessoas, nior 2013, no qual participaram cento e quarenta pessoas, 
transportadas em três autocarros.transportadas em três autocarros.

O itinerário incluiu uma visita ao Santuário de São Bento O itinerário incluiu uma visita ao Santuário de São Bento 
da Porta Aberta, no Gerês, ao Santuário da Senhora da Aba-da Porta Aberta, no Gerês, ao Santuário da Senhora da Aba-
dia, em Santa Maria do Bouro.dia, em Santa Maria do Bouro.

Houve ainda outras visitas que os seniores apreciaram, Houve ainda outras visitas que os seniores apreciaram, 
tais como ao museu do ouro, na Póvoa de Lanhoso e a para-tais como ao museu do ouro, na Póvoa de Lanhoso e a para-
gem em Ponte de Lima.gem em Ponte de Lima.

Nacos do Alto MinhoNacos do Alto Minho
Faleceu “Nelson Vilarinho” uma das fi guras típicas Faleceu “Nelson Vilarinho” uma das fi guras típicas 
mais famosas do concelho de Vila Nova de Cerveiramais famosas do concelho de Vila Nova de Cerveira

17 De junho fi ca assinalado como uma data triste, 17 De junho fi ca assinalado como uma data triste, 
pois foi nesse dia que faleceu uma das fi guras típicas pois foi nesse dia que faleceu uma das fi guras típicas 
mais famosas do concelho de Vila Nova de Cerveira.mais famosas do concelho de Vila Nova de Cerveira.

Conhecido em Portugal e no estrangeiro graças a Conhecido em Portugal e no estrangeiro graças a 
ser um exímio tocador de concertina, um ótimo canta-ser um exímio tocador de concertina, um ótimo canta-
dor e um apreciável bailador. Nelson Pereira, era o seu dor e um apreciável bailador. Nelson Pereira, era o seu 
verdadeiro nome, já que o Vilarinho é referência a um verdadeiro nome, já que o Vilarinho é referência a um 
lugar da freguesia de Covas ao qual o falecido estava lugar da freguesia de Covas ao qual o falecido estava 
ligado afetivamente.ligado afetivamente.

Mas voltando à ação artística de “Nelson Vilarinho” Mas voltando à ação artística de “Nelson Vilarinho” 
teremos de recordar que a sua presença em romarias teremos de recordar que a sua presença em romarias 
do nosso País era sempre apreciada dado que dança-do nosso País era sempre apreciada dado que dança-
va, cantava e tocava concertina. E foi executando es-va, cantava e tocava concertina. E foi executando es-
sas três características que o levaram a deslocar-se ao sas três características que o levaram a deslocar-se ao 
Brasil, América e França onde emigrantes portugueses Brasil, América e França onde emigrantes portugueses 
solicitaram, por várias vezes, a sua presença.solicitaram, por várias vezes, a sua presença.

Casado com Alice de Castro Alves Pereira, residen-Casado com Alice de Castro Alves Pereira, residen-
te no lugar da Veiga da Val, na freguesia de Covas, te no lugar da Veiga da Val, na freguesia de Covas, 
“Nelson Vilarinho”, que durante a sua vida também “Nelson Vilarinho”, que durante a sua vida também 
teve fases atribuladas, especialmente com problemas teve fases atribuladas, especialmente com problemas 
de saúde, partiu aos 83 anos de idade deixando sauda-de saúde, partiu aos 83 anos de idade deixando sauda-
des aos familiares, amigos e aos muitos admiradores des aos familiares, amigos e aos muitos admiradores 
dos seus dotes artísticos onde o de tocador de concer-dos seus dotes artísticos onde o de tocador de concer-
tina irá fi car, com certeza, na memória do Povo.tina irá fi car, com certeza, na memória do Povo.

PAZ À SUA ALMA.PAZ À SUA ALMA.
José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

Convívio anual dos Bombeiros Convívio anual dos Bombeiros 
de Cerveira na Senhora da de Cerveira na Senhora da 
EncarnaçãoEncarnação

No primeiro domingo de junho, exatamente no dia 2, de-No primeiro domingo de junho, exatamente no dia 2, de-
correu, como acontece anualmente, no monte da Senhora da correu, como acontece anualmente, no monte da Senhora da 
Encarnação, o convívio dos Bombeiros Voluntários de Vila Encarnação, o convívio dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.

Uma comissão nomeada para o efeito, que incluiu mem-Uma comissão nomeada para o efeito, que incluiu mem-
bros da direção e elementos do corpo ativo, fomentou a rea-bros da direção e elementos do corpo ativo, fomentou a rea-
lização de um acontecimento que também reuniu bastantes lização de um acontecimento que também reuniu bastantes 
convidados.convidados.

O convívio decorreu animado e além dos petiscos e ou-O convívio decorreu animado e além dos petiscos e ou-
tras iguarias agradáveis, houve jogos tradicionais que bas-tras iguarias agradáveis, houve jogos tradicionais que bas-
tante divertiram quem neles participou.tante divertiram quem neles participou.

Entre os convidados encontravam-se representantes da Entre os convidados encontravam-se representantes da 
Câmara Municipal, das juntas de freguesia e CDOS de Viana Câmara Municipal, das juntas de freguesia e CDOS de Viana 
do Castelo.do Castelo.

Colaboradora de “Cerveira Colaboradora de “Cerveira 
Nova”, Custódia Pereira, ex-Nova”, Custódia Pereira, ex-
aluna da ETAP do curso de aluna da ETAP do curso de 
artes gráfi cas, volta à escola...artes gráfi cas, volta à escola...

O “Regresso às raízes…”, Custódia Pereira, uma em-O “Regresso às raízes…”, Custódia Pereira, uma em-
presária de sucesso na área das indústrias criativas e pro-presária de sucesso na área das indústrias criativas e pro-
prietária da Foto Mota, voltou à escola… para promover um prietária da Foto Mota, voltou à escola… para promover um 
workshopworkshop e assim testemunhar todo o seu percurso pela  e assim testemunhar todo o seu percurso pela 
ETAP - Escola Profi ssional, assim como proporcionar aos ETAP - Escola Profi ssional, assim como proporcionar aos 
nossos alunos uma visão do que pode ser o seu futuro…nossos alunos uma visão do que pode ser o seu futuro…

Decorreu assim, no passado dia 23 de maio, na ETAP Decorreu assim, no passado dia 23 de maio, na ETAP 
- Escola Profi ssional Viana do Castelo, um - Escola Profi ssional Viana do Castelo, um workshopworkshop des- des-
tinado ao curso de técnico de artes gráfi cas. Este tinado ao curso de técnico de artes gráfi cas. Este worshop worshop 
abordou todas as fases da preparação de um abordou todas as fases da preparação de um bookbook fotográfi - fotográfi -
co, ou seja, desde o registo fotográfi co, passando pela fase co, ou seja, desde o registo fotográfi co, passando pela fase 
de tratamento de imagem e terminando com a realização do de tratamento de imagem e terminando com a realização do 
catálogo. Uma experiência verdadeiramente enriquecedora, catálogo. Uma experiência verdadeiramente enriquecedora, 
sendo extremamente motivante para os alunos, atingindo os sendo extremamente motivante para os alunos, atingindo os 
objetivos de aprofundar e questionar temáticas específi cas objetivos de aprofundar e questionar temáticas específi cas 
da área de formação que frequentam.da área de formação que frequentam.

Na rua de Santo António, em Na rua de Santo António, em 
Cerveira, houve festa na noite Cerveira, houve festa na noite 
de 12 de junhode 12 de junho

Aproveitando as celebrações em louvor de Santo António Aproveitando as celebrações em louvor de Santo António 
levadas a efeito em vários pontos do País, em Vila Nova de levadas a efeito em vários pontos do País, em Vila Nova de 
Cerveira também aconteceu arraial, exatamente na noite de Cerveira também aconteceu arraial, exatamente na noite de 
12 de junho.12 de junho.

Foi na rua de Santo António que comerciantes e residen-Foi na rua de Santo António que comerciantes e residen-
tes naquela artéria organizaram uma festa em que as sardi-tes naquela artéria organizaram uma festa em que as sardi-
nhas e outros acepipes foram os pontos de referência.nhas e outros acepipes foram os pontos de referência.

A parte musical também não fi cou de fora já que algumas A parte musical também não fi cou de fora já que algumas 
concertinas animaram o arraial.concertinas animaram o arraial.

Refi ra-se, como curiosidade, que a atual rua de Santo Refi ra-se, como curiosidade, que a atual rua de Santo 
António já se denominou de rua 28 de maio e de 25 de abril.António já se denominou de rua 28 de maio e de 25 de abril.

Feira de Artes e Velharias Feira de Artes e Velharias 
na edição de junhona edição de junho

A edição de 9 de junho da Feira de Artes e Velharias de A edição de 9 de junho da Feira de Artes e Velharias de 
Vila Nova de Cerveira reuniu considerável número de visitan-Vila Nova de Cerveira reuniu considerável número de visitan-
tes, com muitos deles vindos da vizinha Galiza.tes, com muitos deles vindos da vizinha Galiza.

Neste segundo domingo do mês de junho muitos dos ar-Neste segundo domingo do mês de junho muitos dos ar-
tigos expostos foram analisados por apreciadores do géne-tigos expostos foram analisados por apreciadores do géne-
ro, em especial os artigos de origem artesanal. Alguns foram ro, em especial os artigos de origem artesanal. Alguns foram 
vendidos, outros poderão ter fi cado para transacionar em vendidos, outros poderão ter fi cado para transacionar em 
próximas feiras já que as compras não estão a passar pela próximas feiras já que as compras não estão a passar pela 
melhor fase.melhor fase.

E já agora lembrar algo que merece ser referido. Os ma-E já agora lembrar algo que merece ser referido. Os ma-
teriais que poderão ser integrantes na categoria de lixo não teriais que poderão ser integrantes na categoria de lixo não 
deveriam estar, pelo mau aspeto, na feira de velharias.deveriam estar, pelo mau aspeto, na feira de velharias.

O S. João em Campos, com O S. João em Campos, com 
as marchas, e o S. Pedro em as marchas, e o S. Pedro em 
LovelheLovelhe

Embora largamente noticiado no número anterior de “Cer-Embora largamente noticiado no número anterior de “Cer-
veira Nova” voltamos a recordar que as marchas de S. João veira Nova” voltamos a recordar que as marchas de S. João 
na freguesia de Campos irão decorrer em 22 de junho.na freguesia de Campos irão decorrer em 22 de junho.

Já que todos os festejos em louvor do taumaturgo terão Já que todos os festejos em louvor do taumaturgo terão 
realização de 21 a 24 de junho, incluindo, além das marchas, realização de 21 a 24 de junho, incluindo, além das marchas, 
arraias e cerimónias religiosas.arraias e cerimónias religiosas.

Também, como já noticiamos neste jornal, Lovelhe vai Também, como já noticiamos neste jornal, Lovelhe vai 
animar-se, durante três dias, com os festejos a S. Pedro.animar-se, durante três dias, com os festejos a S. Pedro.

Em 28, 29 e 30 de junho haverá arraiais e atos religiosos Em 28, 29 e 30 de junho haverá arraiais e atos religiosos 
em louvor de S. Pedro.em louvor de S. Pedro.

Assim, tanto em Campos como em Lovelhe, não são es-Assim, tanto em Campos como em Lovelhe, não são es-
quecidos os dois santos populares - Pedro e João.quecidos os dois santos populares - Pedro e João.

Música e poesia na Porta Treze Música e poesia na Porta Treze 
em Vila Nova de Cerveiraem Vila Nova de Cerveira

Como vai sendo hábito, a Porta Treze, localizada na rua Como vai sendo hábito, a Porta Treze, localizada na rua 
Queirós Ribeiro, em Vila Nova de Cerveira vai oferecer mais Queirós Ribeiro, em Vila Nova de Cerveira vai oferecer mais 
duas tardes de tertúlias e poesia.duas tardes de tertúlias e poesia.

Assim, no dia 28 de junho, pelas 16 horas, a Universidade Assim, no dia 28 de junho, pelas 16 horas, a Universidade 
Sénior faz a sua habitual tertúlia “Nós e as Palavras na Porta Sénior faz a sua habitual tertúlia “Nós e as Palavras na Porta 
Treze”, onde Gaspar de Queirós Ribeiro é o homenageado.Treze”, onde Gaspar de Queirós Ribeiro é o homenageado.

E no dia 29 de junho, também pelas 16 horas, haverá E no dia 29 de junho, também pelas 16 horas, haverá 
uma sessão de poesia sobre Frederico Garcia Lorca, com uma sessão de poesia sobre Frederico Garcia Lorca, com 
apresentação de Manuel Ángel Candelas Colodrón, da Uni-apresentação de Manuel Ángel Candelas Colodrón, da Uni-
versidade de Vigo.versidade de Vigo.

Em qualquer das duas sessões haverá música e poesia e Em qualquer das duas sessões haverá música e poesia e 
as entradas são livres.as entradas são livres.



No dia 10 de junho, feriado nacional, o Município No dia 10 de junho, feriado nacional, o Município 
de Vila Nova de Cerveira prestou homenagem às suas de Vila Nova de Cerveira prestou homenagem às suas 
quinze freguesias numa cerimónia que decorreu no sa-quinze freguesias numa cerimónia que decorreu no sa-
lão nobre do edifício dos Paços do Concelho.lão nobre do edifício dos Paços do Concelho.

Na altura, em que se enalteceu a importância da Na altura, em que se enalteceu a importância da 
parceria mantida entre a Câmara e as freguesias, nos parceria mantida entre a Câmara e as freguesias, nos 
últimos 24 anos, foram entregues pelo presidente José últimos 24 anos, foram entregues pelo presidente José 
Manuel Carpinteira, aos representantes das autar-Manuel Carpinteira, aos representantes das autar-
quias, medalhas de mérito (grau ouro) com que cada quias, medalhas de mérito (grau ouro) com que cada 
freguesia foi agraciada.freguesia foi agraciada.

A cerimónia também permitiu ao chefe do executivo A cerimónia também permitiu ao chefe do executivo 
cerveirense prestar o «agradecimento pessoal a todos cerveirense prestar o «agradecimento pessoal a todos 
os autarcas que comigo trabalharam ao longo dos úl-os autarcas que comigo trabalharam ao longo dos úl-
timos 24 anos. Com a sua ajuda, com o seu conheci-timos 24 anos. Com a sua ajuda, com o seu conheci-
mento baseado na proximidade, com o seu empenho mento baseado na proximidade, com o seu empenho 
e com a sua paixão, conseguimos ir mais longe, pro-e com a sua paixão, conseguimos ir mais longe, pro-
movendo a cidadania e o desenvolvimento, sem olhar movendo a cidadania e o desenvolvimento, sem olhar 
a opções políticas ou a ideologias, mas colocando as a opções políticas ou a ideologias, mas colocando as 
populações sempre em primeiro lugar»populações sempre em primeiro lugar»

Além do presidente da Câmara falaram, na cerimó-Além do presidente da Câmara falaram, na cerimó-
nia, os presidentes das juntas de freguesia de Cam-nia, os presidentes das juntas de freguesia de Cam-
pos e de Covas, todos eles para criticarem a reforma pos e de Covas, todos eles para criticarem a reforma 
do poder autárquico que contribuiu para a extinção de do poder autárquico que contribuiu para a extinção de 
quatro juntas de freguesia no concelho de Vila Nova de quatro juntas de freguesia no concelho de Vila Nova de 
Cerveira.Cerveira.

Joaquim Lara, autarca de Campos, foi quem na al-Joaquim Lara, autarca de Campos, foi quem na al-
tura representou os presidentes das juntas de fregue-tura representou os presidentes das juntas de fregue-
sia do concelho.sia do concelho.

Foram momentos bastante agradáveis dentro do Foram momentos bastante agradáveis dentro do 
convívio que teve como base recordar aspetos do po-convívio que teve como base recordar aspetos do po-

der local que, como disse José Manuel Carpinteira, «ao der local que, como disse José Manuel Carpinteira, «ao 
longo dos últimos 37 anos dotou o nosso concelho de longo dos últimos 37 anos dotou o nosso concelho de 
estruturas fundamentais para o seu desenvolvimento».estruturas fundamentais para o seu desenvolvimento».

E ainda nesta homenagem às juntas de freguesia E ainda nesta homenagem às juntas de freguesia 
José Manuel Carpinteira referiu, quase como numa José Manuel Carpinteira referiu, quase como numa 
mensagem de despedida «foi uma honra e um privilé-mensagem de despedida «foi uma honra e um privilé-
gio ter trabalhado convosco, um trabalho que procura-gio ter trabalhado convosco, um trabalho que procura-
mos desenvolver persistentemente em favor de todos mos desenvolver persistentemente em favor de todos 
os cerveirenses».os cerveirenses».

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves
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FUNERAIS
EM GONDAR

Para o cemitério paroquial de Gondar foi Para o cemitério paroquial de Gondar foi 
a sepultar a sepultar MANUEL GONÇALVESMANUEL GONÇALVES, de 81 , de 81 
anos, que residia na localidade.anos, que residia na localidade.

EM SAPARDOS
Do Porto, onde residia, veio a sepultar Do Porto, onde residia, veio a sepultar 
para o cemitério paroquial de Sapardos, para o cemitério paroquial de Sapardos, 
MARIA JÚLIA GONÇALVES PEREIRAMARIA JÚLIA GONÇALVES PEREIRA, , 
de 89 anos, viúva, que era natural destade 89 anos, viúva, que era natural desta
 freguesia. freguesia.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM GONDARÉM
Falecido em França, foi enterrado no ce-Falecido em França, foi enterrado no ce-
mitério paroquial de Gondarém, mitério paroquial de Gondarém, JOSÉ JOSÉ 
MANUEL ARAÚJO DE SÁMANUEL ARAÚJO DE SÁ, de 47 anos, , de 47 anos, 
que era natural de Vila Nova de Cerveira. que era natural de Vila Nova de Cerveira. 
Residia em Noisy-Le-Garnd e era casado Residia em Noisy-Le-Garnd e era casado 
com Maria Augusta dos Santos Afonso.com Maria Augusta dos Santos Afonso.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM CAMPOS
Com 87 anos de idade foi enterrada, no Com 87 anos de idade foi enterrada, no 
cemitério paroquial de Campos,cemitério paroquial de Campos, FELICI- FELICI-
DADE DOS ANJOS FERNANDESDADE DOS ANJOS FERNANDES. Era . Era 
viúva e residia na travessa da Quinta.viúva e residia na travessa da Quinta.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM SEIXAS
Residente em Vila Nova de Cerveira, mas Residente em Vila Nova de Cerveira, mas 
natural de Caminha, foi a sepultar no ce-natural de Caminha, foi a sepultar no ce-
mitério paroquial de Seixas, mitério paroquial de Seixas, ERNESTO ERNESTO 
FERRO MALHEIROFERRO MALHEIRO, de 47 anos., de 47 anos.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM SOPO
Aos 78 anos de idade foi a sepultar, no Aos 78 anos de idade foi a sepultar, no 
cemitério paroquial de Sopo, cemitério paroquial de Sopo, FELISMI-FELISMI-
NANA  LUDOVINA MENDES GONÇALVES LUDOVINA MENDES GONÇALVES 
GIESTALGIESTAL. A falecida, que residia em Ca-. A falecida, que residia em Ca-
minha, era casada com o cerveirense, minha, era casada com o cerveirense, 
natural de Sopo, João Marcial Esteves natural de Sopo, João Marcial Esteves 
Giestal.Giestal.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena

Gratidão do Município cerveirense Gratidão do Município cerveirense 
às suas quinze freguesiasàs suas quinze freguesias

Farmácia Cerqueira promoveu Farmácia Cerqueira promoveu 
concurso de desenho que concurso de desenho que 
integrou nas comemorações integrou nas comemorações 
do Dia Mundial da Criançado Dia Mundial da Criança

Para se integrar no espírito do Dia Mundial da Criança, Para se integrar no espírito do Dia Mundial da Criança, 
a Farmácia Cerqueira, de Vila Nova de Cerveira, promoveu a Farmácia Cerqueira, de Vila Nova de Cerveira, promoveu 
um concurso de desenho que contou com a participação de um concurso de desenho que contou com a participação de 
cerca de duas dezenas de crianças.cerca de duas dezenas de crianças.

Trabalhos variados, já que os participantes, que incluíam Trabalhos variados, já que os participantes, que incluíam 
idades entre os 2 e os 12 anos, tiveram quinze dias para fa-idades entre os 2 e os 12 anos, tiveram quinze dias para fa-
zerem os seus desenhos, precisamente de 15 a 30 de maio.zerem os seus desenhos, precisamente de 15 a 30 de maio.

Os resultados foram: Os resultados foram: 
- 2 a 4 anos, primeiro lugar para Mariana Pereira Silva, de - 2 a 4 anos, primeiro lugar para Mariana Pereira Silva, de 

3 anos de idade.3 anos de idade.
- 5 a 7 anos, primeiro lugar para Inês Cantinho Fernan-- 5 a 7 anos, primeiro lugar para Inês Cantinho Fernan-

des, de 5 anos.des, de 5 anos.
- 8 aos 12 anos, primeiro lugar para Ruben Pereira Silva, - 8 aos 12 anos, primeiro lugar para Ruben Pereira Silva, 

de 9 anos.de 9 anos.
Como curiosidade refi ra-se que dois dos vencedores (Ma-Como curiosidade refi ra-se que dois dos vencedores (Ma-

riana e Ruben) são irmãos.riana e Ruben) são irmãos.

Grupo de Bombos de S. Tiago Grupo de Bombos de S. Tiago 
de Sopo atuou no Fundão, na de Sopo atuou no Fundão, na 
“Festa da Cereja”“Festa da Cereja”

No dia 10 de junho o Grupo de Bombos de S. Tiago de No dia 10 de junho o Grupo de Bombos de S. Tiago de 
Sopo atuou no Fundão, na “Festa da Cereja”, que se realiza, Sopo atuou no Fundão, na “Festa da Cereja”, que se realiza, 
anualmente, na freguesia de Alcongosta, numa terra onde os anualmente, na freguesia de Alcongosta, numa terra onde os 
turistas aparecem de vários países, incluindo da China.turistas aparecem de vários países, incluindo da China.

A próxima exibição do Grupo de Bombos será, em 30 de A próxima exibição do Grupo de Bombos será, em 30 de 
junho, na vizinha localidade galega de Goian. Depois outras junho, na vizinha localidade galega de Goian. Depois outras 
atuações estão agendadas para o verão nas quais se desta-atuações estão agendadas para o verão nas quais se desta-
ca a exibição nas festas do concelho de Vila Nova de Cer-ca a exibição nas festas do concelho de Vila Nova de Cer-
veira.veira.

A tradição continua...A tradição continua...

“Quadras São-Joaninas com “Quadras São-Joaninas com 
Manjericos Cerveirenses”Manjericos Cerveirenses”

Na primeira página deste número apresentamos a edição Na primeira página deste número apresentamos a edição 
de 2013 da “Quadras São-Joaninas com Manjericos Cervei-de 2013 da “Quadras São-Joaninas com Manjericos Cervei-
renses”.renses”.

Uma tradição que “Cerveira Nova” continua a manter e Uma tradição que “Cerveira Nova” continua a manter e 
que se tem revestido sempre do agrado dos leitores.que se tem revestido sempre do agrado dos leitores.

Como curiosidade da edição deste ano é o facto do au-Como curiosidade da edição deste ano é o facto do au-
tor de cada uma das quadras incluir no seu pseudónimo um tor de cada uma das quadras incluir no seu pseudónimo um 
nome referente a um lugar, rua ou largo da freguesia, a que nome referente a um lugar, rua ou largo da freguesia, a que 
os versos dizem respeito.os versos dizem respeito.

E assim, graças às quadras de S. João, houve mais um E assim, graças às quadras de S. João, houve mais um 
motivo para falar das freguesias cerveirenses.motivo para falar das freguesias cerveirenses.

Roubo de ovinos e Roubo de ovinos e 
caprinos em Sopocaprinos em Sopo

Tem acontecido que na freguesia de Sopo há registos de Tem acontecido que na freguesia de Sopo há registos de 
roubos de ovinos e caprinos.roubos de ovinos e caprinos.

Esse desaparecimento de animais tem acontecido em pe-Esse desaparecimento de animais tem acontecido em pe-
ríodos diferentes e em certos pontos da localidade.ríodos diferentes e em certos pontos da localidade.

De uma propriedade foram levados, recentemente, e por De uma propriedade foram levados, recentemente, e por 
duas vezes, cabritos e ovelhas.duas vezes, cabritos e ovelhas.

Grande prémio de ciclismo com Grande prémio de ciclismo com 
partida de Cerveirapartida de Cerveira

A 2.ª etapa do 34.º Grande Prémio de Ciclismo ABIMOTA A 2.ª etapa do 34.º Grande Prémio de Ciclismo ABIMOTA 
- Região de Aveiro teve partida simbólica em Cerveira, no - Região de Aveiro teve partida simbólica em Cerveira, no 
largo da Feira, e partida ofi cial em Lovelhe, na avenida da largo da Feira, e partida ofi cial em Lovelhe, na avenida da 
Liberdade.Liberdade.

Esta 2.ª etapa da prova, na distância de 190,9 quilóme-Esta 2.ª etapa da prova, na distância de 190,9 quilóme-
tros, ocorrida em 9 de junho, terminou em Viana do Castelo, tros, ocorrida em 9 de junho, terminou em Viana do Castelo, 
tendo sido Hugo Sabido, da equipa LA Alumínios - Antarte, o tendo sido Hugo Sabido, da equipa LA Alumínios - Antarte, o 
primeiro a cortar a meta.primeiro a cortar a meta.

O Agrupamento de Escolas O Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Cerveira de Vila Nova de Cerveira 
efetuou o tradicional arraial efetuou o tradicional arraial 
em 14 de junhoem 14 de junho

Como vem sendo habitual o Agrupamento de Escolas de Como vem sendo habitual o Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Cerveira organizou mais um arraial no recinto Vila Nova de Cerveira organizou mais um arraial no recinto 
da Escola Básica Secundária.da Escola Básica Secundária.

A festa aconteceu em 14 de junho, com início às 19 ho-A festa aconteceu em 14 de junho, com início às 19 ho-
ras, e nela estiveram professores, alunos, encarregados de ras, e nela estiveram professores, alunos, encarregados de 
educação e outros convidados.educação e outros convidados.

Organizado pelo Núcleo de Animação do Agrupamento Organizado pelo Núcleo de Animação do Agrupamento 
de Escolas o arraial decorreu animado tendo participado ele-de Escolas o arraial decorreu animado tendo participado ele-
vado número de pessoas.vado número de pessoas.

Este evento escolar teve diferentes motivos de interesse Este evento escolar teve diferentes motivos de interesse 
desde ações culturais e gastronómicas a atividades recrea-desde ações culturais e gastronómicas a atividades recrea-
tivas.tivas.

Saliente-se que os arraiais na Secundária cerveirense já Saliente-se que os arraiais na Secundária cerveirense já 
ocupam um lugar de destaque nos acontecimentos locais.ocupam um lugar de destaque nos acontecimentos locais.
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Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com otransferência bancária para a conta com o

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

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)
4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA

Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688

Novo memorial aos Novo memorial aos 
combatentes monçanenses combatentes monçanenses 
mortos na guerra do ultramarmortos na guerra do ultramar

O núcleo de Monção da Liga dos Combatentes celebrou, O núcleo de Monção da Liga dos Combatentes celebrou, 
no dia 26 de maio, a passagem do 78.º aniversário com um no dia 26 de maio, a passagem do 78.º aniversário com um 
conjunto variado de iniciativas que visaram assinalar com conjunto variado de iniciativas que visaram assinalar com 
honra e dignidade aquela data comemorativa. honra e dignidade aquela data comemorativa. 

Do programa preparado pelo núcleo local, simples e car-Do programa preparado pelo núcleo local, simples e car-
regado de simbolismo, destacou-se a colocação de um novo regado de simbolismo, destacou-se a colocação de um novo 
memorial em honra dos combatentes do concelho de Mon-memorial em honra dos combatentes do concelho de Mon-
ção mortos na Guerra do Ultramar entre 1961 e 1975. Nele ção mortos na Guerra do Ultramar entre 1961 e 1975. Nele 
constam os nomes dos 13 monçanenses falecidos nos ramos constam os nomes dos 13 monçanenses falecidos nos ramos 
do exército e força aérea.do exército e força aérea.

O monumento, executado à base de granito e localizado O monumento, executado à base de granito e localizado 
na Praça Deu-la-Deu, é da autoria do artista monçanenses na Praça Deu-la-Deu, é da autoria do artista monçanenses 
Ricardo de Campos, substituindo o anterior (em cobre) que Ricardo de Campos, substituindo o anterior (em cobre) que 
havia sido inaugurado em 2008 e furtado em setembro do havia sido inaugurado em 2008 e furtado em setembro do 
último ano.último ano.

Detenções - BurlasDetenções - Burlas
Ao fi nal da tarde do dia 5 de junho, militares da GNR (Nú-Ao fi nal da tarde do dia 5 de junho, militares da GNR (Nú-

cleo de Investigação Criminal) do Destacamento Territorial cleo de Investigação Criminal) do Destacamento Territorial 
de Viana do Castelo, detiveram em fl agrante delito, no de-de Viana do Castelo, detiveram em fl agrante delito, no de-
curso da feira semanal de Caminha, 03 (três) indivíduos, pela curso da feira semanal de Caminha, 03 (três) indivíduos, pela 
prática do crime de burla.prática do crime de burla.

Os detidos, dois do sexo feminino e um do sexo mascu-Os detidos, dois do sexo feminino e um do sexo mascu-
lino, com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos, lino, com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos, 
eram todos de nacionalidade romena e residentes em V. N. eram todos de nacionalidade romena e residentes em V. N. 
Gaia. Uma das detidas possui antecedentes criminais pela Gaia. Uma das detidas possui antecedentes criminais pela 
prática de crimes de burla e de furto, sendo que no decurso prática de crimes de burla e de furto, sendo que no decurso 
da ação foi apreendida uma viatura ligeira de passageiros da ação foi apreendida uma viatura ligeira de passageiros 
(Opel Corsa) e 290,00€ em notas do BCE.(Opel Corsa) e 290,00€ em notas do BCE.

As detenções consumaram-se logo após ter sido burlada As detenções consumaram-se logo após ter sido burlada 
uma feirante, e já depois dos burlões terem tentado concre-uma feirante, e já depois dos burlões terem tentado concre-
tizar naquele local um número indeterminado de burlas com tizar naquele local um número indeterminado de burlas com 
o mesmo o mesmo “modus operandi” (compravam um determinado “modus operandi” (compravam um determinado 
artigo entregando para pagamento uma nota de 100,00 € e artigo entregando para pagamento uma nota de 100,00 € e 
recebiam o respetivo troco. Logo após receberem o troco, recebiam o respetivo troco. Logo após receberem o troco, 
apresentavam ao vendedor uma nota de menor valor e pe-apresentavam ao vendedor uma nota de menor valor e pe-
diam a devolução dos 100,00 € ..…. procurando fi car com os diam a devolução dos 100,00 € ..…. procurando fi car com os 
100,00€ e com o troco que já tinham recebido).100,00€ e com o troco que já tinham recebido).

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Ca-Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Ca-
minha.minha.

Operação de combate Operação de combate 
à atividade ilegal da pescaà atividade ilegal da pesca

A Policia Marítima de Caminha e de Viana do Castelo, A Policia Marítima de Caminha e de Viana do Castelo, 
em coordenação com a lancha de fi scalização NRP Cisne em coordenação com a lancha de fi scalização NRP Cisne 
efetuaram, nos dias 4 e 5 de junho, uma operação no mar efetuaram, nos dias 4 e 5 de junho, uma operação no mar 
territorial português, entre a fronteira norte com Espanha e territorial português, entre a fronteira norte com Espanha e 
Vila Praia de Ancora, direcionada à atividade ilegal da pesca. Vila Praia de Ancora, direcionada à atividade ilegal da pesca. 

A missão resultou na apreensão de diversas artes de pes-A missão resultou na apreensão de diversas artes de pes-
ca ilegais, sem qualquer tipo de identifi cação ou sinalização, ca ilegais, sem qualquer tipo de identifi cação ou sinalização, 
num total de 758 alcatruzes, que se encontravam fundeados num total de 758 alcatruzes, que se encontravam fundeados 
no mar territorial entre os 6 e os 10 km de costa.no mar territorial entre os 6 e os 10 km de costa.

Esta operação é o culminar de uma necessidade identifi -Esta operação é o culminar de uma necessidade identifi -
cada pelo Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, cada pelo Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, 
ao qual já tinham chegado sinais de desagrado por parte das ao qual já tinham chegado sinais de desagrado por parte das 
comunidades piscatórias locais que viam a sua atividade pre-comunidades piscatórias locais que viam a sua atividade pre-
judicada por esta prática ilegal.judicada por esta prática ilegal.

Na missão foram empenhadas duas lanchas semirrígi-Na missão foram empenhadas duas lanchas semirrígi-
das, da Policia Marítima de Caminha e da Policia Marítima das, da Policia Marítima de Caminha e da Policia Marítima 
de Viana do Castelo e a lancha de fi scalização NRP Cisne.de Viana do Castelo e a lancha de fi scalização NRP Cisne.

Câmara Municipal apresenta Câmara Municipal apresenta 
proposta de revitalização da proposta de revitalização da 
Fábrica da LouçaFábrica da Louça

A Câmara Municipal de Viana do Castelo apresentou ao A Câmara Municipal de Viana do Castelo apresentou ao 
proprietário da Fábrica da Loiça de Viana, situada na fre-proprietário da Fábrica da Loiça de Viana, situada na fre-
guesia da Meadela, uma proposta para preservar e valorizar guesia da Meadela, uma proposta para preservar e valorizar 
aquela que é uma referência cultural do Município. Da pro-aquela que é uma referência cultural do Município. Da pro-
posta consta um acordo de colaboração para a revitalização posta consta um acordo de colaboração para a revitalização 
da fábrica e a criação de uma incubadora criativa para que da fábrica e a criação de uma incubadora criativa para que 
designers possam apresentar novas propostas.designers possam apresentar novas propostas.

A Fábrica, um ícone do concelho, está neste momento A Fábrica, um ícone do concelho, está neste momento 
sem operar, mas é intenção da autarquia reabilitar o espaço sem operar, mas é intenção da autarquia reabilitar o espaço 
e revitalizar o fabrico desta louça. Da proposta apresentada e revitalizar o fabrico desta louça. Da proposta apresentada 
para “recuperar uma referência cultural de Viana do Caste-para “recuperar uma referência cultural de Viana do Caste-
lo que o Município gostaria de preservar e valorizar” consta lo que o Município gostaria de preservar e valorizar” consta 
a assinatura de um acordo de colaboração para a Câmara a assinatura de um acordo de colaboração para a Câmara 
Municipal efetuar a reabilitação e revitalização da Louça de Municipal efetuar a reabilitação e revitalização da Louça de 
Viana.Viana.

Mas a autarquia pretende igualmente criar uma incubado-Mas a autarquia pretende igualmente criar uma incubado-
ra criativa para permitir aos jovens talentos de Viana do Cas-ra criativa para permitir aos jovens talentos de Viana do Cas-
telo a possibilidade de criar novas propostas para a louça, em telo a possibilidade de criar novas propostas para a louça, em 
parceria com a Câmara Municipal.parceria com a Câmara Municipal.

Câmara Municipal dos Arcos Câmara Municipal dos Arcos 
de Valdevez encomenda de Valdevez encomenda 
estudo a investigadores da estudo a investigadores da 
Universidade do Minho para Universidade do Minho para 
avaliar qualidade da água do avaliar qualidade da água do 
Rio VezRio Vez

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez encomendou A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez encomendou 
um estudo a investigadores da Universidade do Minho para um estudo a investigadores da Universidade do Minho para 
avaliar a qualidade da água do rio, com recurso a bioindi-avaliar a qualidade da água do rio, com recurso a bioindi-
cadores. Assim, será feita brevemente uma campanha de cadores. Assim, será feita brevemente uma campanha de 
amostragem de macros invertebrados na área da Praia fl uvial amostragem de macros invertebrados na área da Praia fl uvial 
do Pontilhão Valeta, que são um reconhecido bioindicador, e do Pontilhão Valeta, que são um reconhecido bioindicador, e 
que, a par dos resultados das análises bacteriológicas, servi-que, a par dos resultados das análises bacteriológicas, servi-
rá para demonstrar que a água do rio vez é de excelente qua-rá para demonstrar que a água do rio vez é de excelente qua-
lidade e quanto absurdo é a classifi cação atribuída pela APA.lidade e quanto absurdo é a classifi cação atribuída pela APA.

Enquanto isso, as trutas que abundam no rio, o pato-real Enquanto isso, as trutas que abundam no rio, o pato-real 
que resolveu nidifi car nas margens do vez e a lontra, que de que resolveu nidifi car nas margens do vez e a lontra, que de 
vez em quando por ali passa, encarregam-se de demonstrar vez em quando por ali passa, encarregam-se de demonstrar 
que a água do rio Vez é efetivamente de excelente qualidade.que a água do rio Vez é efetivamente de excelente qualidade.

Valença com posto de Valença com posto de 
atendimento ao peregrinoatendimento ao peregrino

Um novo espaço de acolhimento e ajuda aos peregrinos Um novo espaço de acolhimento e ajuda aos peregrinos 
para Santiago foi criado, na avenida Miguel Dantas, no per-para Santiago foi criado, na avenida Miguel Dantas, no per-
curso do Caminho Português, na cidade de Valença, pela curso do Caminho Português, na cidade de Valença, pela 
Câmara Municipal. Câmara Municipal. 

O espaço disponibiliza um serviço de informação turística O espaço disponibiliza um serviço de informação turística 
aos peregrinos sobre os Caminhos de Santiago, bem como aos peregrinos sobre os Caminhos de Santiago, bem como 
a oferta que Valença apresenta em termos patrimoniais, cul-a oferta que Valença apresenta em termos patrimoniais, cul-
turais, recreativos, desportivos, unidades hoteleiras e restau-turais, recreativos, desportivos, unidades hoteleiras e restau-
ração.ração.

O Posto de Atendimento ao Peregrino pretende ser um O Posto de Atendimento ao Peregrino pretende ser um 
espaço de acolhimento, apoio e informação complementar à espaço de acolhimento, apoio e informação complementar à 
Loja de Turismo, na Fortaleza e ao Albergue dos Peregrinos Loja de Turismo, na Fortaleza e ao Albergue dos Peregrinos 
de São Teotónio.de São Teotónio.

A par do Posto de Atendimento ao Peregrino a autarquia A par do Posto de Atendimento ao Peregrino a autarquia 
valenciana criou um circuito alternativo que proporciona a valenciana criou um circuito alternativo que proporciona a 
visita à Fortaleza, bem como reforçou a sinalética e a infor-visita à Fortaleza, bem como reforçou a sinalética e a infor-
mação turística ao longo dos percursos que atravessam o mação turística ao longo dos percursos que atravessam o 
concelho. Medidas complementadas com o alargamento dos concelho. Medidas complementadas com o alargamento dos 
horários de funcionamento do Albergue de São Teotónio.horários de funcionamento do Albergue de São Teotónio.

Os Caminhos de Santiago são uma referência de Va-Os Caminhos de Santiago são uma referência de Va-
lença, a capital do Caminho Português para Santiago de lença, a capital do Caminho Português para Santiago de 
Compostela. Ao longo de 2012 passaram por Valença 25628 Compostela. Ao longo de 2012 passaram por Valença 25628 
peregrinos, um volume signifi cativo com as mais diversas peregrinos, um volume signifi cativo com as mais diversas 
proveniências, nomeadamente portugueses, espanhóis, proveniências, nomeadamente portugueses, espanhóis, 
franceses, italianos e brasileiros.franceses, italianos e brasileiros.

Valença é o ponto de confl uência, a Caminho de San-Valença é o ponto de confl uência, a Caminho de San-
tiago, dos percursos do Caminho Central e do Caminho da tiago, dos percursos do Caminho Central e do Caminho da 
Costa, percursos que integram o Caminho Português para Costa, percursos que integram o Caminho Português para 
Santiago de Compostela.Santiago de Compostela.

Câmara Municipal de Viana Câmara Municipal de Viana 
do Castelo reabilita paredes e do Castelo reabilita paredes e 
guardas da Avenida 25 de Abrilguardas da Avenida 25 de Abril

A Câmara Municipal de Viana do Castelo está a proceder A Câmara Municipal de Viana do Castelo está a proceder 
à reabilitação das paredes em betão armado dos viadutos à reabilitação das paredes em betão armado dos viadutos 
da Avenida 25 de Abril e ainda à recuperação das guardas da Avenida 25 de Abril e ainda à recuperação das guardas 
da via entre a zona da Somartis e do edifício do funicular de da via entre a zona da Somartis e do edifício do funicular de 
Santa Luzia.Santa Luzia.

A empreitada, que é feita em dois períodos, um deles du-A empreitada, que é feita em dois períodos, um deles du-
rante a noite para não perturbar a circulação da via, decorre rante a noite para não perturbar a circulação da via, decorre 
do desgaste normal de vinte anos de utilização dos viadutos do desgaste normal de vinte anos de utilização dos viadutos 
da avenida. da avenida. 

Para tal, estão a ser reabilitadas as paredes em betão Para tal, estão a ser reabilitadas as paredes em betão 
armado dos viadutos para depois serem lavados e aplicado armado dos viadutos para depois serem lavados e aplicado 
tratamento adequado ao betão e ser pintado, numa operação tratamento adequado ao betão e ser pintado, numa operação 
a ser efetuada durante a noite. Nas guardas da via irão ser a ser efetuada durante a noite. Nas guardas da via irão ser 
efetuadas limpeza e remoção de sujidade para aplicação de efetuadas limpeza e remoção de sujidade para aplicação de 
nova pintura.nova pintura.

20 000 Peregrinos no Albergue 20 000 Peregrinos no Albergue 
de Peregrinos de Ponte de Limade Peregrinos de Ponte de Lima

O Albergue de Peregrinos de Ponte de Lima recebeu, no O Albergue de Peregrinos de Ponte de Lima recebeu, no 
dia 27 de maio, o Peregrino para pernoitar registado com o dia 27 de maio, o Peregrino para pernoitar registado com o 
número 20 000 – um cidadão de nacionalidade suíça que não número 20 000 – um cidadão de nacionalidade suíça que não 
escondeu o contentamento e alegria pela agradável surpresa escondeu o contentamento e alegria pela agradável surpresa 
que o seu Caminho lhe reservou.que o seu Caminho lhe reservou.

Aberto desde o dia 17 de julho de 2009, esta estrutura, a Aberto desde o dia 17 de julho de 2009, esta estrutura, a 
funcionar todos os dias do ano para receber os Peregrinos funcionar todos os dias do ano para receber os Peregrinos 
que se dirigem a Santiago de Compostela, a Fátima ou a que se dirigem a Santiago de Compostela, a Fátima ou a 
outros locais de Peregrinação, atinge assim as duas deze-outros locais de Peregrinação, atinge assim as duas deze-
nas de milhar de Peregrinos a pernoitar, aos quais se devem nas de milhar de Peregrinos a pernoitar, aos quais se devem 
juntar as muitas centenas que procuram o Albergue apenas juntar as muitas centenas que procuram o Albergue apenas 
para carimbar a Credencial do Peregrino, optando por fi ca-para carimbar a Credencial do Peregrino, optando por fi ca-
rem alojados em estruturas hoteleiras e similares tradicionais rem alojados em estruturas hoteleiras e similares tradicionais 
em Ponte de Lima e nas redondezas.em Ponte de Lima e nas redondezas.

Cada vez mais o Albergue de Peregrinos de Ponte de Cada vez mais o Albergue de Peregrinos de Ponte de 
Lima pode ser considerado um exemplo de organização no Lima pode ser considerado um exemplo de organização no 
que concerne ao apoio aos Peregrinos, disponibilizando con-que concerne ao apoio aos Peregrinos, disponibilizando con-
dições com muita qualidade para que o merecido descanso dições com muita qualidade para que o merecido descanso 
dos Peregrinos seja uma realidade.dos Peregrinos seja uma realidade.

O projeto, iniciativa do Município de Ponte de Lima, é ma-O projeto, iniciativa do Município de Ponte de Lima, é ma-
nifestamente um modelo a seguir por estruturas congéneres nifestamente um modelo a seguir por estruturas congéneres 
e existem alguns responsáveis de outros Municípios que o e existem alguns responsáveis de outros Municípios que o 
procuram para, com base na realidade local, iniciarem dili-procuram para, com base na realidade local, iniciarem dili-
gências para implementar novos Albergues ao longo do Ca-gências para implementar novos Albergues ao longo do Ca-
minho Português de Santiago, nomeadamente entre Lisboa minho Português de Santiago, nomeadamente entre Lisboa 
e o Porto.e o Porto.

Reconhecido nacional e mundialmente por todos os Pe-Reconhecido nacional e mundialmente por todos os Pe-
regrinos que ali pernoitam, a estrutura disponibiliza camas, regrinos que ali pernoitam, a estrutura disponibiliza camas, 
banhos quentes, cozinha totalmente equipada, lavandaria, banhos quentes, cozinha totalmente equipada, lavandaria, 
espaços de lazer, sala de jantar, sala de estar, jardins, com-espaços de lazer, sala de jantar, sala de estar, jardins, com-
putador com internet gratuita e rede wireless.putador com internet gratuita e rede wireless.
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Contactar: Teresa VitorinoContactar: Teresa Vitorino

Licenciada em Tradução e Interpretação SimultâneaLicenciada em Tradução e Interpretação Simultânea
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CERVEIRA NOVA, 
o seu jornal

ASSINE, LEIA E DIVULGUEASSINE, LEIA E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”

A TroikalhotadaA Troikalhotada
Poema na voz dum minhotoPoema na voz dum minhoto

Volta e meia as novidadesVolta e meia as novidades
Trazem-nos nova esparrelaTrazem-nos nova esparrela
Vem mais austeridadeVem mais austeridade
Com mais uma troikadelaCom mais uma troikadela

Enquanto existir troikismoEnquanto existir troikismo
Temos todos que troikarTemos todos que troikar
Vivendo do despotismoVivendo do despotismo
Dos que nos querem tramarDos que nos querem tramar

Todos temos que saberTodos temos que saber
Troikatar com perfeiçãoTroikatar com perfeição
Mesmo só p’ra agradecerMesmo só p’ra agradecer
O empréstimo troikãoO empréstimo troikão

Claro que é alto o juroClaro que é alto o juro
E muito há que troikarE muito há que troikar
Porque lá para o futuroPorque lá para o futuro
Iremos ter que pagarIremos ter que pagar

Se há quem não troikou aindaSe há quem não troikou ainda
O melhor é ensaiarO melhor é ensaiar
Não vá andar na berlindaNão vá andar na berlinda
Só por não saber troikarSó por não saber troikar

Eles é que pedem resgatesEles é que pedem resgates
Com troikadescaramentoCom troikadescaramento
Atrás destes disparatesAtrás destes disparates
Vem sempre o desalentoVem sempre o desalento

Há quem ache a troikaticeHá quem ache a troikatice
Nossa grande salvaçãoNossa grande salvação
Eu acho que essa chaticeEu acho que essa chatice
Agrava-nos a situaçãoAgrava-nos a situação

Uma troikada daquiUma troikada daqui
Vamos fi cando empenhadosVamos fi cando empenhados
Outra troikada daliOutra troikada dali
Ficamos mesmo tramadosFicamos mesmo tramados

Uma troikada p’ra cáUma troikada p’ra cá
Vai-se o subsídio de fériasVai-se o subsídio de férias
Outra troikada p’ra láOutra troikada p’ra lá
P’ra nos provocar misériasP’ra nos provocar misérias

Impostos troikalhadõesImpostos troikalhadões
Vão-nos levar à penúriaVão-nos levar à penúria
Temos que pagar milhõesTemos que pagar milhões
E nada de fazer lamúriaE nada de fazer lamúria

E fi camos troikatadosE fi camos troikatados
Por todo o país inteiroPor todo o país inteiro
Os da troika encantadosOs da troika encantados
Querem é lá o dinheiroQuerem é lá o dinheiro

Mas viva a troikalhadaMas viva a troikalhada
E viva quem a mandou virE viva quem a mandou vir
É boa rapaziadaÉ boa rapaziada
Mas não deviam existirMas não deviam existir

Estou a sentir-me troikadoEstou a sentir-me troikado
Melhor é a boca calarMelhor é a boca calar
Já estou é contagiadoJá estou é contagiado
Deixa-me ir mas é troikarDeixa-me ir mas é troikar

A cidade o rio e o marA cidade o rio e o mar
Ó minha caninha verde,Ó minha caninha verde,
Verde cana a verdejar:Verde cana a verdejar:
Viva o Porto e viva a Régua,Viva o Porto e viva a Régua,
Viva toda a praia e mar.Viva toda a praia e mar.

Barquinho, que vais para o Porto,Barquinho, que vais para o Porto,
Leva-me, ó Senhor arraiais?Leva-me, ó Senhor arraiais?
Eu peso muito poucochinho,Eu peso muito poucochinho,
Peso quatro quintais.Peso quatro quintais.

O rio do amorO rio do amor
                                                                                                                                                                                                          
A água do rio Douro                                                                                               A água do rio Douro                                                                                               
Perguntou à do ribeiroPerguntou à do ribeiro
Quais amor era mais fi rme,Quais amor era mais fi rme,
Ou o segundo, ou o primeiro?Ou o segundo, ou o primeiro?

A água que leva Douro (ou o Doiro!)A água que leva Douro (ou o Doiro!)
Não é para a comparar Não é para a comparar 
Com as lágrimas que choroCom as lágrimas que choro
Se te não posso falar.Se te não posso falar.

Tudo que no mar embarca,Tudo que no mar embarca,
À barra do Porto vem;                                                                                                À barra do Porto vem;                                                                                                
Só o meu amor não vem.Só o meu amor não vem.

Quando disse adeus ao Porto Quando disse adeus ao Porto 
Das janelas do navio,Das janelas do navio,
Eram as lágrimas tantas,                                                                                                 Eram as lágrimas tantas,                                                                                                 
Sem chover, crescia o rio.Sem chover, crescia o rio.

Joaquim Santos MarinhoJoaquim Santos Marinho
(Rio Tinto)(Rio Tinto)

Quadras a S. JoãoQuadras a S. João
Disse a fonte onde bebeste,Disse a fonte onde bebeste,
Meu S. João mafarrico,Meu S. João mafarrico,
Que o beijo que lhe desteQue o beijo que lhe deste
Levava água no bico.Levava água no bico.

S. João, mulher inchadaS. João, mulher inchada
É sinal de presunção,É sinal de presunção,
 Ou terá sido apanhada Ou terá sido apanhada
A olhar para o balão?A olhar para o balão?

Fez-se uma festa em CamposFez-se uma festa em Campos
Por ter sido campeão,Por ter sido campeão,
Far-se-há uma festa na CerveiraFar-se-há uma festa na Cerveira
Ao padroeiro S. João.Ao padroeiro S. João.

Para fi cares de olhos em bicoPara fi cares de olhos em bico
Na noite de S. João,Na noite de S. João,
Arranja um manjericoArranja um manjerico
E vai-lhe passando a mão.E vai-lhe passando a mão.

Já me queimei na fogueiraJá me queimei na fogueira
Também já fui no balãoTambém já fui no balão
E agora só com cidreiraE agora só com cidreira
É que vou ao S. João.É que vou ao S. João.

J.S.M.J.S.M.

Ele é...Ele é...
Um homem de muitas profi ssões:Um homem de muitas profi ssões:
Mecânico, pescador,Mecânico, pescador,
Bombeiro, agricultor,Bombeiro, agricultor,
Serralheiro, caçador e apicultor!Serralheiro, caçador e apicultor!
Homem que cedo aprendeu a fazer um pouco de tudo!Homem que cedo aprendeu a fazer um pouco de tudo!
Quando alguém lhe pede ajuda não sabe dizer não,Quando alguém lhe pede ajuda não sabe dizer não,
Prejudica-se a ele próprio em benefício de outros!Prejudica-se a ele próprio em benefício de outros!
Estende sempre as suas mãos em auxílio dos que Estende sempre as suas mãos em auxílio dos que 
                                                                             precisam                                                                             precisam
Mas quando ele precisa só ouve “desculpas”!Mas quando ele precisa só ouve “desculpas”!
Seus cabelos brancos, suas mãos calejadas das agruras Seus cabelos brancos, suas mãos calejadas das agruras 
                                                                                da vida                                                                                da vida
E seu corpo “gordinho” e cansadoE seu corpo “gordinho” e cansado
Caracterizam o melhor Pai do Mundo!Caracterizam o melhor Pai do Mundo!
Tem as alcunhas de “Sr. Lopes”; “Chico Gordo” e/ou Tem as alcunhas de “Sr. Lopes”; “Chico Gordo” e/ou 
                                                        “Chico dos Bombeiros”                                                        “Chico dos Bombeiros”
Mas quando falam dele é com carinho, amizade e Mas quando falam dele é com carinho, amizade e 
                                                                          admiração!                                                                          admiração!
Eu falo dele como um ser humano que tem defeitos e Eu falo dele como um ser humano que tem defeitos e 
                                                                          qualidades                                                                          qualidades
Mas, acima de tudo, é o meu pai amigo!Mas, acima de tudo, é o meu pai amigo!

Maria Luísa Conde LopesMaria Luísa Conde Lopes
(Loivo)(Loivo)

(Do livro “Da Lágrima... o en-canto”)(Do livro “Da Lágrima... o en-canto”)

Génio LusoGénio Luso
Na sua praça imponenteNa sua praça imponente
Se ergue a estátua eminenteSe ergue a estátua eminente
Do nosso Génio maiorDo nosso Génio maior
Dono da grande EpopeiaDono da grande Epopeia
Que a história deixou cheiaQue a história deixou cheia
De heroicidade e valor.De heroicidade e valor.

A sua Gesta imortalA sua Gesta imortal
Que tanto honra PortugalQue tanto honra Portugal
Canta dum povo a raizCanta dum povo a raiz
Como Virgílio e HomeroComo Virgílio e Homero
Um épico o consideroUm épico o considero
O Génio do meu País.O Génio do meu País.

Foi poeta e foi soldadoFoi poeta e foi soldado
E sem razão afastadoE sem razão afastado
Da Pátria que tanto amouDa Pátria que tanto amou
Mas um dia ao regressarMas um dia ao regressar
Salvou da fúria do marSalvou da fúria do mar
A Obra que nos legou.A Obra que nos legou.

Nosso povo a dez de JunhoNosso povo a dez de Junho
Celebra este testemunhoCelebra este testemunho
Que transmite às gerações Que transmite às gerações 
P’los seus feitos e coragemP’los seus feitos e coragem
Prestamos esta homenagemPrestamos esta homenagem
A Luís Vaz de Camões!...A Luís Vaz de Camões!...

Euclides CavacoEuclides Cavaco
(Canadá)(Canadá)

Santo AntónioSanto António
Santo António de LisboaSanto António de Lisboa
É santo do mundo inteiroÉ santo do mundo inteiro
Seu nome entre outros ressoaSeu nome entre outros ressoa
Por santo casamenteiro.Por santo casamenteiro.

Em Lisboa foi nascidoEm Lisboa foi nascido
Mas prò mundo foi pregarMas prò mundo foi pregar
Por isso reconhecidoPor isso reconhecido
P’lo santo mais popular.P’lo santo mais popular.

Seu nome quando nasceuSeu nome quando nasceu
Fora Fernando BulhõesFora Fernando Bulhões
Mas o de António escolheuMas o de António escolheu
P’ra pregar às multidões.P’ra pregar às multidões.

Dentro de Itália viveuDentro de Itália viveu
Fez do mundo a sua igrejaFez do mundo a sua igreja
Só porque em Pádua morreuSó porque em Pádua morreu
Querem que Ele de lá seja.Querem que Ele de lá seja.

Mas Santo António é nossoMas Santo António é nosso
Muito embora peregrinoMuito embora peregrino
Confi rmá-lo eu bem possoConfi rmá-lo eu bem posso
É português genuíno.É português genuíno.

No dia de Santo AntónioNo dia de Santo António
É tradição popularÉ tradição popular
Unirem-se em matrimónioUnirem-se em matrimónio
Muitas noivas no altar.Muitas noivas no altar.

Santo António é veneradoSanto António é venerado
Aqui e em lugares remotosAqui e em lugares remotos
O seu dia é festejadoO seu dia é festejado
No mundo p’los seus devotos.No mundo p’los seus devotos.

A noite de Santo AntónioA noite de Santo António
De tradições secularesDe tradições seculares
Culmina ao som do harmónioCulmina ao som do harmónio
Com as marchas populares!…Com as marchas populares!…

E.C.E.C.

JacarandáJacarandá
Um dia clamarei os meus secretos poderesUm dia clamarei os meus secretos poderes
e transformar-me-ei em perfume de jacarandá.e transformar-me-ei em perfume de jacarandá.
Pousarei a minha essênciaPousarei a minha essência
no silêncio do momento,no silêncio do momento,
na tocata da noite,na tocata da noite,
no esquecimento das ruelas,no esquecimento das ruelas,
nas trepadeiras dos beirais.nas trepadeiras dos beirais.

Um dia voltarei aos sítios que fi caram a pensar...Um dia voltarei aos sítios que fi caram a pensar...
e esculpirei em mim o teu corpo em jeito de poemae esculpirei em mim o teu corpo em jeito de poema
tão vagarosamente como se o tempotão vagarosamente como se o tempo
tivesse parado no silêncio dos meus braços.tivesse parado no silêncio dos meus braços.

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

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

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

Agência AdrianoAgência Adriano
(FUNDADA EM 1862)

Adriano Gonçalves da Cunha

Armador

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕESFUNERAIS E TRANSLADAÇÕES

Arão / 4930 VALENÇA
Telf.: 251 822 476  -  251 823 546
Telm.: 969 703 739  -  965 803 222
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O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará 
a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre (Salmo 121: 5-7).a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre (Salmo 121: 5-7).

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2013-06-B)(2013-06-B)

O SENHOR DEUS NOS GUARDA!O SENHOR DEUS NOS GUARDA!
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Quando Isaque viu que seu fi lho Jacó, estava já com ida-Quando Isaque viu que seu fi lho Jacó, estava já com ida-
de madura, para receber uma esposa, não lhe permitiu que de madura, para receber uma esposa, não lhe permitiu que 
seu fi lho casa-se com alguma gentia. O enviou a Padá-Ará, seu fi lho casa-se com alguma gentia. O enviou a Padá-Ará, 
aos seus parentes, que lá viviam de Labão a sua noiva (Gen. aos seus parentes, que lá viviam de Labão a sua noiva (Gen. 
28:2). Logo empreendeu sua viagem à Mesopotâmia, viagem 28:2). Logo empreendeu sua viagem à Mesopotâmia, viagem 
longínqua e cansativa.longínqua e cansativa.

Entretanto aproximou-se a noite e deitou-se num lugar e Entretanto aproximou-se a noite e deitou-se num lugar e 
dormiu. E o Senhor lhe apareceu e disse-lhe naquela visão. dormiu. E o Senhor lhe apareceu e disse-lhe naquela visão. 
Eis que estou contigo e te guardarei, onde quer que fores. Eis que estou contigo e te guardarei, onde quer que fores. 
Jacó falou, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não Jacó falou, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não 
o sabia.o sabia.

Assim recebeu forças e alento para chegar a Padá-Ará e Assim recebeu forças e alento para chegar a Padá-Ará e 
conquistar sua noiva Raquel. Seria impossível numa viagem conquistar sua noiva Raquel. Seria impossível numa viagem 
tão longínqua e perigosa, chegar ao seu destino, se o Senhor tão longínqua e perigosa, chegar ao seu destino, se o Senhor 
não o tivesse guardado. Amém!não o tivesse guardado. Amém!

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
Por aqui somos ensinados que Deus guarda aquilo Por aqui somos ensinados que Deus guarda aquilo 

que lhe seja confi ado. Alguns confi am em Deus, outros não; que lhe seja confi ado. Alguns confi am em Deus, outros não; 
todavia, Ele guarda aquilo que Lhe seja confi ado, alguns con-todavia, Ele guarda aquilo que Lhe seja confi ado, alguns con-
fi am a Deus a guarda das suas almas, 1.ª Pedro 4:19, outros fi am a Deus a guarda das suas almas, 1.ª Pedro 4:19, outros 
confi am-lhe os seus afazeres temporais, outros confi am-lhe confi am-lhe os seus afazeres temporais, outros confi am-lhe 
a sua saúde; uns confi am-lhe mais, outros menos. No entan-a sua saúde; uns confi am-lhe mais, outros menos. No entan-
to, Ele guarda tudo quanto Lhe confi armos.to, Ele guarda tudo quanto Lhe confi armos.

ALGUNS FACTOS DO QUE DEUS NOS GUARDA:ALGUNS FACTOS DO QUE DEUS NOS GUARDA:
1.º - Primeiro que tudo, Deus guarda de perecer aqueles 1.º - Primeiro que tudo, Deus guarda de perecer aqueles 

que pertencem a Seu Filho, Jesus Cristo. Isto vê-se clara-que pertencem a Seu Filho, Jesus Cristo. Isto vê-se clara-
mente na Bíblia (João, 17:11-12). Nosso Senhor orou. Pai mente na Bíblia (João, 17:11-12). Nosso Senhor orou. Pai 
santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que 
sejam um, assim como nós. Depois continua. Estando com sejam um, assim como nós. Depois continua. Estando com 
eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado 
aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o 
fi lho da perdição. Aquele que verdadeiramente vem a Cristo, fi lho da perdição. Aquele que verdadeiramente vem a Cristo, 
aquele que de todo o coração a Jesus Cristo, aquele que aquele que de todo o coração a Jesus Cristo, aquele que 
recebe verdadeiramente a Cristo como seu Salvador, aquele recebe verdadeiramente a Cristo como seu Salvador, aquele 
que é liberto do poder do pecado, aquele que de todo o cora-que é liberto do poder do pecado, aquele que de todo o cora-
ção e sem reservas se entrega a Cristo como seu Mestre, a ção e sem reservas se entrega a Cristo como seu Mestre, a 
esse Deus guarda da perdição eterna. Quaisquer que sejam esse Deus guarda da perdição eterna. Quaisquer que sejam 
as tentações, a subtileza ou poder dos assaltos de Satanás. as tentações, a subtileza ou poder dos assaltos de Satanás. 
O Senhor Jesus disse mais: E dou-lhes a vida eterna, e nun-O Senhor Jesus disse mais: E dou-lhes a vida eterna, e nun-
ca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. ca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 

Meu Pai, que mas deu, e maior do que todos; e ninguém Meu Pai, que mas deu, e maior do que todos; e ninguém 
pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ele guarda também de pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ele guarda também de 
cair, conforme lemos em Judas 24, Ele é poderoso para vos cair, conforme lemos em Judas 24, Ele é poderoso para vos 
guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com 
alegria, perante a sua glória.alegria, perante a sua glória.

A pessoa pode tropeçar, ou cair, sem perecer; mas nós A pessoa pode tropeçar, ou cair, sem perecer; mas nós 
nem mesmo necessitamos de tropeçar ou escorregar. Até nem mesmo necessitamos de tropeçar ou escorregar. Até 
disto Deus pode guardar-nos, e o fará, se olharmos para Ele disto Deus pode guardar-nos, e o fará, se olharmos para Ele 
e confi armos n’Ele para que o faça. Todavia, quando des-e confi armos n’Ele para que o faça. Todavia, quando des-
viarmos d’Ele, os olhos, então iremos tropeçar; contudo, Ele viarmos d’Ele, os olhos, então iremos tropeçar; contudo, Ele 
ainda nos guarda de perecer, irá ainda dar-nos a mão, para ainda nos guarda de perecer, irá ainda dar-nos a mão, para 
que nos levantemos de novo, se de facto cairmos. Mesmo se que nos levantemos de novo, se de facto cairmos. Mesmo se 
cairmos continuamos a ser guardados, do mesmo modo que cairmos continuamos a ser guardados, do mesmo modo que 
Pedro foi salvo dum completo naufrágio. Pedro esteve nas Pedro foi salvo dum completo naufrágio. Pedro esteve nas 
vistas de Satanás; contudo, ainda foi guardado por Cristo.vistas de Satanás; contudo, ainda foi guardado por Cristo.

É grande o conforto que existe para aquele que quer co-É grande o conforto que existe para aquele que quer co-
meçar a sua vida Cristã por conhecer a sua fraqueza e ter meçar a sua vida Cristã por conhecer a sua fraqueza e ter 
receio de escorregar e cair. Se tu tão-somente te entregares receio de escorregar e cair. Se tu tão-somente te entregares 
inteiramente nas mãos de Deus, Ele pode, por mais fraco que inteiramente nas mãos de Deus, Ele pode, por mais fraco que 
possas ser, guardar-te até mesmo de escorregar.possas ser, guardar-te até mesmo de escorregar.

 2.º - Ele guarda em perfeita paz aquele cuja mente está  2.º - Ele guarda em perfeita paz aquele cuja mente está 
fi rme n’Ele. Estas são palavras preciosas para tempos como fi rme n’Ele. Estas são palavras preciosas para tempos como 
estes, quando ninguém sabe o que vai ler pela manhã, quan-estes, quando ninguém sabe o que vai ler pela manhã, quan-
do pega no Jornal. Não importa quão perigosa a nossa po-do pega no Jornal. Não importa quão perigosa a nossa po-
sição pareça ser, nem quão imprevisto seja o ambiente que sição pareça ser, nem quão imprevisto seja o ambiente que 
nos rodeia. Se a nossa mente está fi rme no Senhor Deus, Ele nos rodeia. Se a nossa mente está fi rme no Senhor Deus, Ele 
nos guardará em paz, olhou por cima da nossa tempestade nos guardará em paz, olhou por cima da nossa tempestade 
e ela se esvaneceu. Se nós tão-somente fi rmarmos as nos-e ela se esvaneceu. Se nós tão-somente fi rmarmos as nos-
sas mentes em Deus, se tão-somente confi armos realmente sas mentes em Deus, se tão-somente confi armos realmente 
n’Ele, se crermos realmente na Sua Palavra, de que nos será n’Ele, se crermos realmente na Sua Palavra, de que nos será 
feito, conforme nos tem sido dito, nunca teremos uma sim-feito, conforme nos tem sido dito, nunca teremos uma sim-
ples manifestação de desgraça.ples manifestação de desgraça.

3.º - Qual o fi m para que Deus nos guarda? A resposta 3.º - Qual o fi m para que Deus nos guarda? A resposta 
desta pergunta está em 1.ª Pedro 1:5, que diz. Estais guar-desta pergunta está em 1.ª Pedro 1:5, que diz. Estais guar-
dados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser dados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser 
revelada no último tempo. Por mais completa que nos pareça revelada no último tempo. Por mais completa que nos pareça 
a salvação que já hoje possuímos, ainda que conheçamos a salvação que já hoje possuímos, ainda que conheçamos 
não apenas o perdão dos pecados e a adoção de fi lhos da fa-não apenas o perdão dos pecados e a adoção de fi lhos da fa-
mília de Deus, mas também a libertação do poder do pecado mília de Deus, mas também a libertação do poder do pecado 
e uma vida diária vitoriosa, tudo isto ainda não é a salvação e uma vida diária vitoriosa, tudo isto ainda não é a salvação 
completa. A salvação inteira reside no futuro eterno. Inclui a completa. A salvação inteira reside no futuro eterno. Inclui a 
salvação do espírito e da alma. Aquela salvação já prestes salvação do espírito e da alma. Aquela salvação já prestes 
a ser revelada no último tempo. É para aquela salvação que a ser revelada no último tempo. É para aquela salvação que 

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

Deus nos guarda.Deus nos guarda.
Amado leitor; tens posto nas Suas mãos tanto aquilo que Amado leitor; tens posto nas Suas mãos tanto aquilo que 

Ele deseja guardar? Estás a permitir que Ele te guarde em Ele deseja guardar? Estás a permitir que Ele te guarde em 
perfeita paz no meio das provas, incertezas e tempestades perfeita paz no meio das provas, incertezas e tempestades 
destes dias de luta? Se ainda não gozas desta experiência, destes dias de luta? Se ainda não gozas desta experiência, 
queres hoje realizá-la?queres hoje realizá-la?

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

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

FELICIDADE DOS ANJOS
FERNANDES

(Faleceu em 10 de junho 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 da saudosa extinta.dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

SAPARDOS - Vila Nova de Cerveira

MARIA JÚLIA
GONÇALVES PEREIRA

(Faleceu em 9 de junho 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 da saudosa extinta.dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

GONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

JOSÉ MANUEL
ARAÚJO DE SÁ
(Faleceu em 3 de junho 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

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

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

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

AdAd aeternum, lda.aeternum, lda.
Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações 
Sepulturas | Florista ! Documentação

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

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

4924-909 VILA NOVA DE CERVEIRA

Para ti, Para ti, 
meu amormeu amor

Já transcorreu um ano desde que partiste.Já transcorreu um ano desde que partiste.

A saudade e a dor vão aumentando dia após dia A saudade e a dor vão aumentando dia após dia 
e, cada vez mais, sinto a falta da tua voz, do teu e, cada vez mais, sinto a falta da tua voz, do teu 
sorriso, do teu carinho, do teu abraço... Sim, porque sorriso, do teu carinho, do teu abraço... Sim, porque 
sempre foste o meu grande companheiro, o ombro sempre foste o meu grande companheiro, o ombro 
amigo e a bengala onde me apoiava.amigo e a bengala onde me apoiava.

Agora... só restam as recordações que o tempo nun-Agora... só restam as recordações que o tempo nun-
ca irá apagar porque, essas continuarão vivas para ca irá apagar porque, essas continuarão vivas para 
sempre.sempre.

A tua dedicação, amor, amizade e carinho por todos A tua dedicação, amor, amizade e carinho por todos 
aqueles a quem sempre te dedicaste são a prova da aqueles a quem sempre te dedicaste são a prova da 
grandiosidade do teu ser. Obrigada, meu amor.grandiosidade do teu ser. Obrigada, meu amor.

Repousa em paz. Ficarás para sempre no meu co-Repousa em paz. Ficarás para sempre no meu co-
ração e continuarei a amar-te até ao fi nal do tempo.ração e continuarei a amar-te até ao fi nal do tempo.

Um beijo de saudade.Um beijo de saudade.

Campos, 17 de junho de 2013Campos, 17 de junho de 2013

Augusta PiresAugusta Pires
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Pague a sua assinatura através 
de transferência bancária 

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

www.cerveiranova.ptwww.cerveiranova.pt

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

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
NEM TUDO LEMBRA...NEM TUDO LEMBRA...
ATÉ QUANDO?ATÉ QUANDO?

Sim, até quando aquele Sim, até quando aquele 
desolador cenário que se ob-desolador cenário que se ob-
serva precisamente às portas serva precisamente às portas 
da vila (lado norte), onde se da vila (lado norte), onde se 
verifi ca uma quinta de gran-verifi ca uma quinta de gran-
des dimensões e tristemente des dimensões e tristemente 
à espera de receber de bra-à espera de receber de bra-
ços abertos os inestimáveis ços abertos os inestimáveis 
serviços de limpeza ali à en-serviços de limpeza ali à en-
trada, concretamente da rua trada, concretamente da rua 
Martins Vicente?Martins Vicente?

Pois é aí precisamente Pois é aí precisamente 
que se pode ver grande quan-que se pode ver grande quan-
tidade de arbustos, silvas, ro-tidade de arbustos, silvas, ro-
seiras, enfi m um quadro ines-seiras, enfi m um quadro ines-
tético que em nada abona o tético que em nada abona o 
bom nome de Vila Nova de bom nome de Vila Nova de 
Cerveira.Cerveira.

Com a aproximação das Com a aproximação das 
festas do concelho e por con-festas do concelho e por con-
seguinte mais movimentação seguinte mais movimentação 
na vila, seria de enaltecer uma limpeza nesse espaço, para na vila, seria de enaltecer uma limpeza nesse espaço, para 
que o mesmo se apresente mais digno e com melhor aspeto, que o mesmo se apresente mais digno e com melhor aspeto, 
para que os nossos visitantes se retirem bem impressiona-para que os nossos visitantes se retirem bem impressiona-
dos e com vontade de voltar a esta acolhedora localidade de dos e com vontade de voltar a esta acolhedora localidade de 
Vila Nova de Cerveira.Vila Nova de Cerveira.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Histórias de um velho Histórias de um velho 
livro manuscrito! (II) livro manuscrito! (II) 
- (Capela de Santa Maria de Ledo)- (Capela de Santa Maria de Ledo)

Cá estou de novo, transcrevendo mais uma história que Cá estou de novo, transcrevendo mais uma história que 
o velho livro nos deixou registado nas suas carcomidas pá-o velho livro nos deixou registado nas suas carcomidas pá-
ginas.ginas.

Desta vez, como o subtítulo nos indica, é sobre a Capela Desta vez, como o subtítulo nos indica, é sobre a Capela 
de Santa Marinha de Ledo, da freguesia de Covas, que pas-de Santa Marinha de Ledo, da freguesia de Covas, que pas-
so a transcrever:so a transcrever:

“Manuel Domingues e sua mulher Ana Franco Lima, do “Manuel Domingues e sua mulher Ana Franco Lima, do 
lugar de Ledo, desta freguesia de Covas, no ano de 1870, lugar de Ledo, desta freguesia de Covas, no ano de 1870, 
por sua devoção e à sua custa edifi caram de novo e cons-por sua devoção e à sua custa edifi caram de novo e cons-
truíram a actual capela de Santa Marinha de Ledo, sendo truíram a actual capela de Santa Marinha de Ledo, sendo 
a antiga capela muito pequena e estando muito arruinada, a antiga capela muito pequena e estando muito arruinada, 
a qual estava situada mais para o sul e onde hoje é adro a qual estava situada mais para o sul e onde hoje é adro 
da nova capela. Em 1761 pertencia a D. João da Bemposta, da nova capela. Em 1761 pertencia a D. João da Bemposta, 
prestimoneiro da Igreja de Covas e em Julho de 1637 tinha prestimoneiro da Igreja de Covas e em Julho de 1637 tinha 
sido mandada reparar pelo respectivo visitador. Ignora-se a sido mandada reparar pelo respectivo visitador. Ignora-se a 
época da sua fundação. O Snr. Arcebispo não consentiu que época da sua fundação. O Snr. Arcebispo não consentiu que 
a capela se reedifi casse sem lhe estabelecerem património, a capela se reedifi casse sem lhe estabelecerem património, 
os ditos devotos Manuel Domingues e Ana Franco Lima, lhe os ditos devotos Manuel Domingues e Ana Franco Lima, lhe 
constituíram em duas inscrições de 100$000 reis cada uma constituíram em duas inscrições de 100$000 reis cada uma 
que rendiam naquele tempo 6$000 reis cada ano para se-que rendiam naquele tempo 6$000 reis cada ano para se-
rem aplicados pela Junta de Paróquia na veneração da dita rem aplicados pela Junta de Paróquia na veneração da dita 
capela.capela.

Num livro antigo que já se não sabe dele, contava que a Num livro antigo que já se não sabe dele, contava que a 
dita capela já tinha sido mudada em 1690 pelos devotos do dita capela já tinha sido mudada em 1690 pelos devotos do 
referido lugar de Ledo.referido lugar de Ledo.

Tudo isto são memórias deixadas pelo saudoso Abade Tudo isto são memórias deixadas pelo saudoso Abade 
Snr. João Francisco Martins Lima.”Snr. João Francisco Martins Lima.”

Magalhães Costa Magalhães Costa 
(Cerveira, 2011)(Cerveira, 2011)

“Pensar Cerveira” elege candidato à Assembleia Municipal“Pensar Cerveira” elege candidato à Assembleia Municipal
A associação cívica Pensar Cervei-A associação cívica Pensar Cervei-

ra, movimento independente, elegeu no ra, movimento independente, elegeu no 
passado dia 31 de maio, em plenário e passado dia 31 de maio, em plenário e 
por voto secreto, o candidato que enca-por voto secreto, o candidato que enca-
beçará a lista de candidatos à Assem-beçará a lista de candidatos à Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Cervei-bleia Municipal de Vila Nova de Cervei-
ra nas próximas eleições autárquicas.ra nas próximas eleições autárquicas.

Numa sessão muito participada, os Numa sessão muito participada, os 
sócios fi zeram grande demonstração sócios fi zeram grande demonstração 
de apoio ao sócio eleito.de apoio ao sócio eleito.

Por larga maioria (apenas foi regis-Por larga maioria (apenas foi regis-
tado um voto branco) foi eleito Vítor Nel-tado um voto branco) foi eleito Vítor Nel-
son Esteves Torres da Silva, natural de son Esteves Torres da Silva, natural de 
Vila Nova de Cerveira, de 43 anos de Vila Nova de Cerveira, de 43 anos de 
idade, formado em economia, a desem-idade, formado em economia, a desem-

penhar funções de inspetor de fi nanças, penhar funções de inspetor de fi nanças, 
casado e pai de três fi lhos.casado e pai de três fi lhos.

Tratando-se do atual presidente da Tratando-se do atual presidente da 
Assembleia Municipal de Vila Nova de Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Cerveira, foram as suas qualidades já Cerveira, foram as suas qualidades já 
perfeitamente demonstradas, de serie-perfeitamente demonstradas, de serie-
dade e verticalidade, entre outras, que dade e verticalidade, entre outras, que 
compungiram os sócios na manifesta-compungiram os sócios na manifesta-
ção maciça de apreço pelo candidato.ção maciça de apreço pelo candidato.

Nesta mesma reunião foi apresen-Nesta mesma reunião foi apresen-
tado como candidato, Vítor Costa, que tado como candidato, Vítor Costa, que 
ocupará o segundo lugar na lista para a ocupará o segundo lugar na lista para a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-
veira, que como é público será liderada veira, que como é público será liderada 
por Fernando Nogueira.por Fernando Nogueira.

Oportunamente todos os elementos Oportunamente todos os elementos 
passarão a ser conhecidos e publici-passarão a ser conhecidos e publici-
tados. Relembra-se que a associação tados. Relembra-se que a associação 
Pensar Cerveira (PenCe) não esgota-Pensar Cerveira (PenCe) não esgota-
rá a sua área de atuação no suporte rá a sua área de atuação no suporte 
jurídico de um movimento político que jurídico de um movimento político que 
agrega várias sensibilidades, mas di-agrega várias sensibilidades, mas di-
versifi cará a sua ação em áreas como versifi cará a sua ação em áreas como 
a cultura, a solidariedade social e a a cultura, a solidariedade social e a 
educação. A refl exão sobre as proble-educação. A refl exão sobre as proble-
máticas que afetam o dia-a-dia dos máticas que afetam o dia-a-dia dos 
cerveirenses será realizada através de cerveirenses será realizada através de 
encontros, em todas as freguesias, com encontros, em todas as freguesias, com 
as diversas entidades e associações.as diversas entidades e associações.

A DireçãoA Direção

Queixumes de pessoas que gostam dos animais Queixumes de pessoas que gostam dos animais 
mas não gostam dos hábitos dos seus donos...mas não gostam dos hábitos dos seus donos...

É frequente ver, no Largo da Feira, É frequente ver, no Largo da Feira, 
no Parque de Lazer do Castelinho e no Parque de Lazer do Castelinho e 
noutros locais da vila, pessoas a pas-noutros locais da vila, pessoas a pas-
searem os seus animais de estimação. searem os seus animais de estimação. 
Estamos a falar dos canídeos e acha-Estamos a falar dos canídeos e acha-
mos, até, que é uma atitude louvável mos, até, que é uma atitude louvável 
dos seus donos por permitirem aos ani-dos seus donos por permitirem aos ani-
mais uma vida mais saudável.mais uma vida mais saudável.

Porém, ouvimos muitos queixumes Porém, ouvimos muitos queixumes 
porque alguns dos donos esquecem porque alguns dos donos esquecem 
uma coisa fundamental que é faze-uma coisa fundamental que é faze-
rem-se acompanhar do saquinho de rem-se acompanhar do saquinho de 
plástico para apanharem as fezes dos plástico para apanharem as fezes dos 
seus cães, contribuindo, assim, para o seus cães, contribuindo, assim, para o 
asseio e higiene dos nossos locais de asseio e higiene dos nossos locais de 
lazer e evitando, como já observamos lazer e evitando, como já observamos 
no Parque de Lazer do Castelinho, que no Parque de Lazer do Castelinho, que 
crianças, brincando despreocupadas crianças, brincando despreocupadas 
nas zonas relvadas, se sentem em cima nas zonas relvadas, se sentem em cima 
de excrementos que algum canídeo por de excrementos que algum canídeo por 
lá deixou ou alguém, também descuida-lá deixou ou alguém, também descuida-
damente pise, no Largo da Feira, esses damente pise, no Largo da Feira, esses 
desagradáveis dejetos que por ali vão desagradáveis dejetos que por ali vão 
proliferando.proliferando.

Manter limpas as várias zonas de Manter limpas as várias zonas de 
recreio de Vila Nova de Cerveira, sobre-recreio de Vila Nova de Cerveira, sobre-
tudo aquelas que diariamente são pon-tudo aquelas que diariamente são pon-

to de passagem de muitos cerveirenses to de passagem de muitos cerveirenses 
e visitantes, é uma obrigação de todos e visitantes, é uma obrigação de todos 
e de cada um dos cerveirenses que e de cada um dos cerveirenses que 
amam a sua terra. É também um ato de amam a sua terra. É também um ato de 
civismo e de respeito pelos demais.civismo e de respeito pelos demais.

Esperamos que as pessoas sejam Esperamos que as pessoas sejam 
sensíveis a estes problemas de higiene sensíveis a estes problemas de higiene 
e de preservação do ambiente e que, e de preservação do ambiente e que, 
de futuro, haja mais pessoas a passear de futuro, haja mais pessoas a passear 
os seus animais de estimação com os os seus animais de estimação com os 
saquinhos plásticos no bolso para pre-saquinhos plásticos no bolso para pre-
venir qualquer eventualidade.venir qualquer eventualidade.

A seguir transcrevemos uma notícia A seguir transcrevemos uma notícia 
de 6 de junho, publicada no Jornal de de 6 de junho, publicada no Jornal de 
Notícias, que relata um insólito caso Notícias, que relata um insólito caso 
ocorrido numa cidade espanhola que ocorrido numa cidade espanhola que 
traduz a preocupação dos responsáveis traduz a preocupação dos responsáveis 
pelos problemas ambientais e de saúde pelos problemas ambientais e de saúde 
pública:pública:

“Cidade espanhola envia dejetos de “Cidade espanhola envia dejetos de 
cães para casa dos donoscães para casa dos donos

Uma cidade espanhola encontrou Uma cidade espanhola encontrou 
uma forma invulgar de manter as ruas uma forma invulgar de manter as ruas 
limpas dos dejetos dos cães. Os donos limpas dos dejetos dos cães. Os donos 
dos animais receberam nas suas casas dos animais receberam nas suas casas 

uma caixa com os dejetos, marcados uma caixa com os dejetos, marcados 
como “objeto perdido”. como “objeto perdido”. 

O conselho de Brunete, uma pe-O conselho de Brunete, uma pe-
quena cidade perto de Madrid, lançou, quena cidade perto de Madrid, lançou, 
recentemente, uma campanha para dar recentemente, uma campanha para dar 
uma lição a alguns donos irresponsá-uma lição a alguns donos irresponsá-
veis.veis.

Durante uma semana, foram reu-Durante uma semana, foram reu-
nidos cerca de 20 voluntários que pa-nidos cerca de 20 voluntários que pa-
trulharam a cidade à procura de donos trulharam a cidade à procura de donos 
que não recolhiam os dejetos dos seus que não recolhiam os dejetos dos seus 
animais.animais.

Ao tentar conversar com as pesso-Ao tentar conversar com as pesso-
as, os voluntários descobriam o nome e as, os voluntários descobriam o nome e 
a raça dos animais para aceder à base a raça dos animais para aceder à base 
de dados de animais de estimação re-de dados de animais de estimação re-
gistados na Câmara Municipal.gistados na Câmara Municipal.

Os dejetos foram colocados numa Os dejetos foram colocados numa 
caixa onde se podia ler”objeto perdido” caixa onde se podia ler”objeto perdido” 
e eram enviados para as residências e eram enviados para as residências 
dos donos.dos donos.

No total, foram enviadas 147 cai-No total, foram enviadas 147 cai-
xas e registou-se uma queda de 70% xas e registou-se uma queda de 70% 
na quantidade de dejetos encontrados na quantidade de dejetos encontrados 
nas ruas.”nas ruas.”

J.M.P.J.M.P.

ETAP conquista 1.º prémio no concurso ETAP conquista 1.º prémio no concurso 
“Desafi o Vídeo Alto Minho 2020”“Desafi o Vídeo Alto Minho 2020”

Promovido pela Comunidade Inter-Promovido pela Comunidade Inter-
municipal do Minho-Lima (CIM) reali-municipal do Minho-Lima (CIM) reali-
zou-se o Concurso Escolar Desafi o Alto zou-se o Concurso Escolar Desafi o Alto 
Minho 2020, no qual a ETAP - Escola Minho 2020, no qual a ETAP - Escola 
Profi ssional participou na categoria Profi ssional participou na categoria 
“Desafi o Vídeo Alto Minho 2020”, dirigi-“Desafi o Vídeo Alto Minho 2020”, dirigi-
da ao ensino secundário e profi ssional da ao ensino secundário e profi ssional 
e que tinha como objetivo fomentar nos e que tinha como objetivo fomentar nos 
alunos a refl exão crítica e a projeção de alunos a refl exão crítica e a projeção de 
um futuro desejável para a região.um futuro desejável para a região.

O Curso de Comunicação/Marke-O Curso de Comunicação/Marke-
ting, Relações Públicas e Publicidade ting, Relações Públicas e Publicidade 
(11º ano) da ETAP de Vila Nova de Cer-(11º ano) da ETAP de Vila Nova de Cer-
veira conquistou o 1º prémio anunciado veira conquistou o 1º prémio anunciado 
no dia 5 de junho, numa cerimónia or-no dia 5 de junho, numa cerimónia or-
ganizada pela CIM no Castelo de San-ganizada pela CIM no Castelo de San-
tiago da Barra, em Viana do Castelo.tiago da Barra, em Viana do Castelo.

Esta curta-metragem foi realizada Esta curta-metragem foi realizada 
no âmbito da disciplina de Comunica-no âmbito da disciplina de Comunica-
ção Gráfi ca e Audiovisual pelos alunos ção Gráfi ca e Audiovisual pelos alunos 
Luís Lagadouro, Monika Maier, Carina Luís Lagadouro, Monika Maier, Carina 
Machado e Ezequiel Costa que preten-Machado e Ezequiel Costa que preten-
deram “tentar mostrar de uma maneira deram “tentar mostrar de uma maneira 
um tanto simbólica de como imagina-um tanto simbólica de como imagina-
mos o nosso futuro e quais as bases mos o nosso futuro e quais as bases 
para construí-lo. Ambição, Empreende-para construí-lo. Ambição, Empreende-
dorismo, Cultura, e Valores Humanos dorismo, Cultura, e Valores Humanos 
são as bases que acreditamos serem são as bases que acreditamos serem 
fundamentais para fazer com que a fundamentais para fazer com que a 
nossa região do Alto Minho cresça em nossa região do Alto Minho cresça em 
todos os aspetos de forma positiva”.todos os aspetos de forma positiva”.

Foi com grande entusiasmo que a Foi com grande entusiasmo que a 
turma recebeu o prémio do trabalho de turma recebeu o prémio do trabalho de 
vídeo que, num argumento apelativo, vídeo que, num argumento apelativo, 
expõe uma visão empreendedora da expõe uma visão empreendedora da 
região do Alto Minho.região do Alto Minho.

Patrick Esteves  Patrick Esteves  
Diretor de Curso de ComunicaçãoDiretor de Curso de Comunicação

ETAP – Escola Profi ssionalETAP – Escola Profi ssional
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CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃOI DIVISÃO
27.ª JORNADA27.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Atl. Arcos, 4 - Fachense, 1Atl. Arcos, 4 - Fachense, 1
Grecudega, 2 - Raianos, 2Grecudega, 2 - Raianos, 2

Chafé, 4 - Moreira, 2Chafé, 4 - Moreira, 2
Caminha, 6 - Ancorense, 1Caminha, 6 - Ancorense, 1
Lanhelas, 1 - Darquense, 1Lanhelas, 1 - Darquense, 1

Perre, 1 - Castanheira, 0Perre, 1 - Castanheira, 0
Arcozelo, 2 - Vit. Donas, 2Arcozelo, 2 - Vit. Donas, 2

28.ª JORNADA28.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Fachense, 3 - Ág. Souto, 1Fachense, 3 - Ág. Souto, 1
Raianos, 0 - Atl. Arcos, 2Raianos, 0 - Atl. Arcos, 2
Moreira, 5 - Grecudega, 0Moreira, 5 - Grecudega, 0
Ancorense, 4 - Chafé, 0Ancorense, 4 - Chafé, 0

Darquense, 4 - Caminha, 2Darquense, 4 - Caminha, 2
Castanheira, 0 - Lanhelas, 1 Castanheira, 0 - Lanhelas, 1 

Vit. Donas, 0 - Perre, 1Vit. Donas, 0 - Perre, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Atlético dos Arcos 62

  2.º - Darquense 62

  3.º - Perre 59

  4.º - Lanhelas 57

  5.º - Fachense 44

  6.º - Arcozelo 43

  7.º -   7.º - RaianosRaianos 4141

  8.º - Caminha  8.º - Caminha 3838

  9.º -   9.º - Vitorino das DonasVitorino das Donas 3737

10.º - Ancorense10.º - Ancorense 3333

11.º - 11.º - ChaféChafé 3030

12.º - Moreira12.º - Moreira 2727

13.º - 13.º - CastanheiraCastanheira 2121

14.º - Águias de Souto14.º - Águias de Souto 2121

15.º - 15.º - GrecudegaGrecudega 1313

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃO HONRAI DIVISÃO HONRA
CA NOROESTECA NOROESTE
Valenciano venceu a Valenciano venceu a 
Divisão de Honra e Divisão de Honra e 

ascendeu à II Divisão ascendeu à II Divisão 
SenioresSeniores

27.ª JORNADA27.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Correlhã, 1 - Neves, 2Correlhã, 1 - Neves, 2
Courense, 1 - Lanheses, 2Courense, 1 - Lanheses, 2

M. Lima, 1 - Cerveira, 3M. Lima, 1 - Cerveira, 3
Vila Fria, 0 - Valenciano, 2Vila Fria, 0 - Valenciano, 2
Campos, 2 - Vit. Piães, 2Campos, 2 - Vit. Piães, 2
Vila Franca, 1 - Paçô, 2Vila Franca, 1 - Paçô, 2
Bertiandos, 1 Távora, 2Bertiandos, 1 Távora, 2

28.ª JORNADA28.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Neves, 3 - Castelense, 1Neves, 3 - Castelense, 1
Lanheses, 0 - Correlhã, 1Lanheses, 0 - Correlhã, 1
Cerveira, 4 - Courense, 1Cerveira, 4 - Courense, 1
Valenciano, 4 - M. Lima, 2Valenciano, 4 - M. Lima, 2
Vit. Piães, 1 - Vila Fria, 1Vit. Piães, 1 - Vila Fria, 1

Paçô, 2 - Campos, 3Paçô, 2 - Campos, 3
Távora, 2 - Vila Franca, 0Távora, 2 - Vila Franca, 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Valenciano 67

  2.º - Neves FC 65

  3.º - CD Cerveira 61

  4.º - Courense 57

  5.º - Correlhã 43

  6.º - Vila Fria 37

  7.º -   7.º - CastelenseCastelense 3535

  8.º - Vitorino de Piães  8.º - Vitorino de Piães 3434

  9.º -   9.º - CamposCampos 3434

10.º - Lanheses10.º - Lanheses 3232

11.º - 11.º - Moreira do LimaMoreira do Lima 3131

12.º - Távora12.º - Távora 2929

13.º - 13.º - BertiandosBertiandos 2828

14.º - Paçô14.º - Paçô 2121

15.º - 15.º - Vila FrancaVila Franca 1414

Campeonato Distrital da Campeonato Distrital da 
1.ª Divisão de Honra1.ª Divisão de Honra

Moreira Lima, 1 - Cerveira, 3Moreira Lima, 1 - Cerveira, 3
Para a 27.ª jornada da Divisão de Honra, o Desportivo de Para a 27.ª jornada da Divisão de Honra, o Desportivo de 

Cerveira foi vencer o Moreira de Lima por três bolas a uma.Cerveira foi vencer o Moreira de Lima por três bolas a uma.
O Cerveira alinhou - Luís Pereira, R. Gonçalves, Zé Mi-O Cerveira alinhou - Luís Pereira, R. Gonçalves, Zé Mi-

guel, João Anhas, Carlos, Óscar, Miguel Pereira, Rui Mantei-guel, João Anhas, Carlos, Óscar, Miguel Pereira, Rui Mantei-
gas, Edinha, Luís Goios e Filipe Fernandes. Atuaram, ainda, gas, Edinha, Luís Goios e Filipe Fernandes. Atuaram, ainda, 
Henrique, Russo e Bruno Freitas.Henrique, Russo e Bruno Freitas.

Treinador - Luís Martins.Treinador - Luís Martins.
Os golos do Cerveira foram marcados por Rui Manteigas, Os golos do Cerveira foram marcados por Rui Manteigas, 

Filipe Fernandes e Bruno Freitas.Filipe Fernandes e Bruno Freitas.

Campos, 2 - Vitorino Piães, 2Campos, 2 - Vitorino Piães, 2
Jogando em casa, para a 27.ª jornada da Divisão de Hon-Jogando em casa, para a 27.ª jornada da Divisão de Hon-

ra, o Campos empatou a duas bolas com o Vitorino de Piães.ra, o Campos empatou a duas bolas com o Vitorino de Piães.
O Campos alinhou - Xibombo (Márcio), Kid, Leonel, Ro-O Campos alinhou - Xibombo (Márcio), Kid, Leonel, Ro-

que, Nelson, Miguel Fernandes, Fred, Hugo André (Bacião), que, Nelson, Miguel Fernandes, Fred, Hugo André (Bacião), 
Guini, Hugo Carpinteira (Mark) e Vinagre.Guini, Hugo Carpinteira (Mark) e Vinagre.

Treinador - Delfi m Barbosa.Treinador - Delfi m Barbosa.
Os autores dos golos do Campos foram Vinagre e Fred.Os autores dos golos do Campos foram Vinagre e Fred.

Cerveira, 4 - Courense, 1Cerveira, 4 - Courense, 1
No Estádio Municipal Rafael Pedreira, o Cerveira bateu o No Estádio Municipal Rafael Pedreira, o Cerveira bateu o 

Courense por quatro bolas a uma na 28.ª jornada da Divisão Courense por quatro bolas a uma na 28.ª jornada da Divisão 
de Honra.de Honra.

O Cerveira alinhou - Tiago, Diogo, Ricardo, Óscar, Anhas, O Cerveira alinhou - Tiago, Diogo, Ricardo, Óscar, Anhas, 
Edinha, Luís Goios, Carlos Henrique, Rui Afonso.Edinha, Luís Goios, Carlos Henrique, Rui Afonso.

Treinador - Luís Martins.Treinador - Luís Martins.
Marcaram os tentos cerveirenses Carlos (3) e Bruno.Marcaram os tentos cerveirenses Carlos (3) e Bruno.

Paçô, 2 - Campos, 3Paçô, 2 - Campos, 3
Também para a 28.ª jornada do Campeonato Distrital da Também para a 28.ª jornada do Campeonato Distrital da 

1.ª Divisão de Honra, o Campos foi ao terreno do Paçô e 1.ª Divisão de Honra, o Campos foi ao terreno do Paçô e 
venceu por três bolas a duas.venceu por três bolas a duas.

O Campos alinhou - Xibombo, Kid, Leonel, Trilho, Guini O Campos alinhou - Xibombo, Kid, Leonel, Trilho, Guini 
(Joel), Fred, Miguel Fernandes (Bacião), Gaio, Hugo André (Joel), Fred, Miguel Fernandes (Bacião), Gaio, Hugo André 
(Mark); Carpinteira e Vinagre.(Mark); Carpinteira e Vinagre.

Treinador - Delfi m Barbosa.Treinador - Delfi m Barbosa.
Os marcadores dos golos do Campos foram: Trilho, Guini Os marcadores dos golos do Campos foram: Trilho, Guini 

e Bacião.e Bacião.
Árbitro do encontro - Afonso Barbosa.Árbitro do encontro - Afonso Barbosa.

www.cerveiranova.pt

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

JUNIORESJUNIORES
26.ª JORNADA26.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Courense, 0 - Paçô, 14Courense, 0 - Paçô, 14
Moreira, 7 - Vila Fria, 2Moreira, 7 - Vila Fria, 2

Barroselas, 5 - P. Barca, 1Barroselas, 5 - P. Barca, 1
Cerveira, 1 - Vianense, 7Cerveira, 1 - Vianense, 7

Lanheses, 1 - Atl. Arcos, 0Lanheses, 1 - Atl. Arcos, 0
Ancorense, 1 - Melgacense, 1Ancorense, 1 - Melgacense, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Vianense 67

  2.º - Barroselas 63

  3.º - Moreira 62

  4.º - Correlhã 54

  5.º - Paçô 42

  6.º - Cerveira 39

  7.º -   7.º - LanhesesLanheses 3434

  8.º - Ancorense  8.º - Ancorense 3333

  9.º -   9.º - Atlético dos ArcosAtlético dos Arcos 3232

10.º - Darquense10.º - Darquense 2525

11.º - 11.º - Ponte da BarcaPonte da Barca 2525

12.º - Melgacense12.º - Melgacense 2424

13.º - 13.º - CourenseCourense 1212

14.º - 14.º - Vila FriaVila Fria 1010

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Darquense1.º - Darquense 6464

  2.º - Lanheses 57

  3.º - Deocriste 55

  4.º - Vianense 55

  5.º - Neves 46

  6.º - CD Cerveira 43

  7.º - Correlhã 42

  8.º - Antas 41

  9.º - Alvarães 35

10.º - Fragoso 31

11.º - Campo 30

12.º - Santa Marta 25

13.º - Cardielos 22

14.º - 14.º - ÂncoraÂncora 2121

15.º - Ponte da Barca15.º - Ponte da Barca 1616

CAMPEONATO CAMPEONATO 
DE VETERANOS DE VETERANOS 
DO ALTO MINHODO ALTO MINHO

28.ª JORNADA28.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

St. Marta, 0 - Cardielos, 1St. Marta, 0 - Cardielos, 1
Lanheses, 5 - Anta, 0Lanheses, 5 - Anta, 0

Deocriste, 2 - Darquense, 1Deocriste, 2 - Darquense, 1
Campo, 2 - Cerveira, 2Campo, 2 - Cerveira, 2

P. Barca, 3 - Vianense, 6P. Barca, 3 - Vianense, 6
Alvarães, 3 - Âncora, 2Alvarães, 3 - Âncora, 2

Folgou: FragosoFolgou: Fragoso

Inês Fernandes nos Mundiais Inês Fernandes nos Mundiais 
de Atletismo conquista o ouro de Atletismo conquista o ouro 
no lançamento do martelono lançamento do martelo

A atleta valenciana Inês Fernandes foi uma das 18 atletas A atleta valenciana Inês Fernandes foi uma das 18 atletas 
que representou Portugal, integrando a Seleção Nacional, no que representou Portugal, integrando a Seleção Nacional, no 
9º Campeonato do Mundo de Atletismo IAS, que decorreu em 9º Campeonato do Mundo de Atletismo IAS, que decorreu em 
Praga, República Checa, entre 9 e 16 de junho.Praga, República Checa, entre 9 e 16 de junho.

Inês Fernandes, foi a única atleta do Minho presente nes-Inês Fernandes, foi a única atleta do Minho presente nes-
tes campeonatos, e defendeu da melhor forma as cores na-tes campeonatos, e defendeu da melhor forma as cores na-
cionais, na luta pelos lugares de topo, conquistando o ouro, cionais, na luta pelos lugares de topo, conquistando o ouro, 
ao lançar o martelo a 40,40 metros, no dia 14 de junho, jun-ao lançar o martelo a 40,40 metros, no dia 14 de junho, jun-
tando esta medalha à de prata conquistada no dia anterior no tando esta medalha à de prata conquistada no dia anterior no 
lançamento do peso.lançamento do peso.

A presença da Inês Fernandes, nos Campeonatos do A presença da Inês Fernandes, nos Campeonatos do 
Mundo, bem como os seus treinos regulares contaram com Mundo, bem como os seus treinos regulares contaram com 
o apoio da Câmara Municipal de Valença. Recentemente a o apoio da Câmara Municipal de Valença. Recentemente a 
autarquia valenciana estabeleceu um protocolo com  a As-autarquia valenciana estabeleceu um protocolo com  a As-
sociação Desportiva de Lovelhe, de Vila Nova de Cerveira, sociação Desportiva de Lovelhe, de Vila Nova de Cerveira, 
para a Inês Fernandes poder fazer a sua preparação nas ver-para a Inês Fernandes poder fazer a sua preparação nas ver-
tentes técnica e física de forma a criar todas as condições tentes técnica e física de forma a criar todas as condições 
para a participação e êxito nos Campeonatos da Europa e do para a participação e êxito nos Campeonatos da Europa e do 
Mundo e nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Este pro-Mundo e nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Este pro-
tocolo abriu, também, as portas a outros jovens valencianos tocolo abriu, também, as portas a outros jovens valencianos 
que estão a praticar atletismo. A par destes apoio a autarquia que estão a praticar atletismo. A par destes apoio a autarquia 
concede uma bolsa  mensal de apoio à atleta.concede uma bolsa  mensal de apoio à atleta.

Inês Fernandes é a atleta valenciana mais medalhada de Inês Fernandes é a atleta valenciana mais medalhada de 
sempre com um rico e vasto palmares. Recentemente tam-sempre com um rico e vasto palmares. Recentemente tam-
bém brilhou na Suécia, nas provas de disco, dardo, martelo bém brilhou na Suécia, nas provas de disco, dardo, martelo 
e peso, com tempos que a colocam entre as melhores do e peso, com tempos que a colocam entre as melhores do 
mundo.mundo.

Neves Futebol Clube Neves Futebol Clube 
comemorou 75 anos comemorou 75 anos 
de existênciade existência

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 
esteve nas Neves para assinalar os 75 anos de existência do esteve nas Neves para assinalar os 75 anos de existência do 
Neves Futebol Clube. Na sessão, José Maria Costa elogiou Neves Futebol Clube. Na sessão, José Maria Costa elogiou 
o trabalho desenvolvido pelo clube na formação e no despor-o trabalho desenvolvido pelo clube na formação e no despor-
to e lembrou os recentes investimentos nos equipamentos to e lembrou os recentes investimentos nos equipamentos 
desportivos.desportivos.

Numa sessão que contou com a presença do presidente Numa sessão que contou com a presença do presidente 
da Associação de Futebol de Viana do Castelo e da Comis-da Associação de Futebol de Viana do Castelo e da Comis-
são Administrativa do Neves, foi descerrada uma placa co-são Administrativa do Neves, foi descerrada uma placa co-
memorativa junto ao campo de futebol com um alto revelo do memorativa junto ao campo de futebol com um alto revelo do 
emblema do clube.emblema do clube.

A iniciativa integrou ainda uma sessão solene onde foi A iniciativa integrou ainda uma sessão solene onde foi 
apresentado o livro “Neves Futebol Clube – 75 anos pelo apresentado o livro “Neves Futebol Clube – 75 anos pelo 
Desporto e pela Cultura Memórias Breves” do padre Alípio Desporto e pela Cultura Memórias Breves” do padre Alípio 
Torres e apresentado por Rocha Neves.Torres e apresentado por Rocha Neves.

Inauguração do Bike Inauguração do Bike 
Park de Ponte de LimaPark de Ponte de Lima

O Bike Park de Ponte de Lima, cuja inauguração ofi cial O Bike Park de Ponte de Lima, cuja inauguração ofi cial 
aconteceu em 9 de junho, foi palco, na mesma data, da GT aconteceu em 9 de junho, foi palco, na mesma data, da GT 
ENDURACE PRO PORTUGAL, competição de Enduro em ENDURACE PRO PORTUGAL, competição de Enduro em 
BTT, homologada pela UVP/Federação Portuguesa de Ci-BTT, homologada pela UVP/Federação Portuguesa de Ci-
clismo, que ocorre em circuitos marcados por um número clismo, que ocorre em circuitos marcados por um número 
variável de Provas Especiais Cronometradas (PEC).variável de Provas Especiais Cronometradas (PEC).

Com o intuito de colocar o Bike Park de Ponte de Lima Com o intuito de colocar o Bike Park de Ponte de Lima 
no centro das atenções e garantir a integração da prova no no centro das atenções e garantir a integração da prova no 
circuito internacional, esta ação deu a conhecer não só a circuito internacional, esta ação deu a conhecer não só a 
modalidade, mas também o espaço com 10 pistas de grau modalidade, mas também o espaço com 10 pistas de grau 
de difi culdade variável. Contou, para isso, com a presença de difi culdade variável. Contou, para isso, com a presença 
de vários pilotos internacionais, embora a prova tenha sido de vários pilotos internacionais, embora a prova tenha sido 
aberta também a atletas não federados. Entre os pilotos de aberta também a atletas não federados. Entre os pilotos de 
renome pudemos assistir aos desempenhos de Dan Ather-renome pudemos assistir aos desempenhos de Dan Ather-
thon (Campeão mundial de 4x), Toni Perez (Campeão Open thon (Campeão mundial de 4x), Toni Perez (Campeão Open 
de Espanha Enduro 2012), Marco Fidalgo (Melhor piloto por-de Espanha Enduro 2012), Marco Fidalgo (Melhor piloto por-
tuguês de Enduro) e Andrea Bruno (Piloto do Super Enduro tuguês de Enduro) e Andrea Bruno (Piloto do Super Enduro 
italiano).italiano).

Situado na Serra d’Arga, entre o Alto do Ca-valinho e o Situado na Serra d’Arga, entre o Alto do Ca-valinho e o 
lugar de Mãos nas Freguesias de Estorãos e Cabração, o lugar de Mãos nas Freguesias de Estorãos e Cabração, o 
Bike Park de Ponte de Lima destina-se essencialmente para Bike Park de Ponte de Lima destina-se essencialmente para 
atividades de lazer, sendo um espaço adequadamente pre-atividades de lazer, sendo um espaço adequadamente pre-
parado e equipado para a prática das modalidades de BTT parado e equipado para a prática das modalidades de BTT 
e Downhill permitindo a realização de provas desportivas in-e Downhill permitindo a realização de provas desportivas in-
tegradas e campeonatos nacionais, regionais ou municipais. tegradas e campeonatos nacionais, regionais ou municipais. 

Centro de Remo Centro de Remo 
de Viana já abriude Viana já abriu

O Centro de Remo, o primeiro posto náutico do projeto O Centro de Remo, o primeiro posto náutico do projeto 
Centro de Mar, abriu portas em 08 de junho. Trata-se de um Centro de Mar, abriu portas em 08 de junho. Trata-se de um 
investimento de mais de 1.7 milhões de euros que permitiu a investimento de mais de 1.7 milhões de euros que permitiu a 
requalifi cação e ampliação da antiga “fábrica das boinas”, no requalifi cação e ampliação da antiga “fábrica das boinas”, no 
Parque da Cidade, e que vai agora albergar o Viana Rema-Parque da Cidade, e que vai agora albergar o Viana Rema-
dores do Lima.dores do Lima.

O novo equipamento, cujo investimento rondou os 1,7 O novo equipamento, cujo investimento rondou os 1,7 
milhões de euros, implicaram a requalifi cação e ampliação milhões de euros, implicaram a requalifi cação e ampliação 
da antiga Fábrica das Boinas, garante agora excelentes con-da antiga Fábrica das Boinas, garante agora excelentes con-
dições e instalações adequadas para os seus 75 atletas. O dições e instalações adequadas para os seus 75 atletas. O 
projeto de execução integra pavilhões para o equipamento projeto de execução integra pavilhões para o equipamento 
de remo, áreas administrativas e balneários e ainda uma sala de remo, áreas administrativas e balneários e ainda uma sala 
de exposição dos troféus dos clubes.de exposição dos troféus dos clubes.

 Este é um dos três equipamentos dedicados aos des- Este é um dos três equipamentos dedicados aos des-
portos náuticos (vela, remo e canoagem) onde estão a ser portos náuticos (vela, remo e canoagem) onde estão a ser 
investidos mais de cinco milhões de euros no âmbito do pro-investidos mais de cinco milhões de euros no âmbito do pro-
jeto Centro de Mar, aprovado no âmbito do Programa Opera-jeto Centro de Mar, aprovado no âmbito do Programa Opera-
cional dos Fatores de Competitividade COMPETE do QREN cional dos Fatores de Competitividade COMPETE do QREN 
e que integra o Cluster do Mar da região, tendo como missão e que integra o Cluster do Mar da região, tendo como missão 
contribuir para o desenvolvimento económico e social da re-contribuir para o desenvolvimento económico e social da re-
gião. gião. 

O Centro de Mar, cujo principal objetivo é constituir como O Centro de Mar, cujo principal objetivo é constituir como 
uma verdadeira região atlântica e possibilitar a criação de uma verdadeira região atlântica e possibilitar a criação de 
uma marca distintiva ligada à costa atlântica, vai apostar na uma marca distintiva ligada à costa atlântica, vai apostar na 
náutica de recreio e dos desportos náuticos através da articu-náutica de recreio e dos desportos náuticos através da articu-
lação em rede de um conjunto de atividades que englobam a lação em rede de um conjunto de atividades que englobam a 
construção e reparação de embarcações de recreio, a expan-construção e reparação de embarcações de recreio, a expan-
são e qualifi cação de instalações náuticas, o turismo náutico são e qualifi cação de instalações náuticas, o turismo náutico 
e a valorização de elementos patrimoniais e ambientais.e a valorização de elementos patrimoniais e ambientais.


