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O MOMENTO!...O MOMENTO!...

No verão deste ano voltamos a ver no concelho de Vila Nova No verão deste ano voltamos a ver no concelho de Vila Nova 
de Cerveira, e noutros pontos do Alto Minho, elevado número de de Cerveira, e noutros pontos do Alto Minho, elevado número de 
emigrantes que, às suas origens, vieram passar um período de fé-emigrantes que, às suas origens, vieram passar um período de fé-
rias.rias.

O regresso de tanta gente, embora de forma passageira, O regresso de tanta gente, embora de forma passageira, 
às suas terras, faz-nos lembrar aqueles tempos depois do êxodo às suas terras, faz-nos lembrar aqueles tempos depois do êxodo 
emigratório dos anos sessenta em que, principalmente no mês de emigratório dos anos sessenta em que, principalmente no mês de 
agosto, só se ouvia falar “françoguês” nas nossas terras.agosto, só se ouvia falar “françoguês” nas nossas terras.

Agora, e sem tirarmos o grande mérito, o grande espírito de Agora, e sem tirarmos o grande mérito, o grande espírito de 
sacrifício e o grande aventureirismo dos pioneiros de “O SALTO”, sacrifício e o grande aventureirismo dos pioneiros de “O SALTO”, 

é salutar ver nos nossos compatriotas a evolução dos tempos modernos e que aquela imagem que a é salutar ver nos nossos compatriotas a evolução dos tempos modernos e que aquela imagem que a 
fotografi a documenta se encontra hoje, felizmente, erradicada do dia-a-dia da nova emigração.fotografi a documenta se encontra hoje, felizmente, erradicada do dia-a-dia da nova emigração.

Sim, porque com a crise que existe e o elevado desemprego muitos portugueses, tal como os de Sim, porque com a crise que existe e o elevado desemprego muitos portugueses, tal como os de 
antanho, também procuram no estrangeiro melhores formas de vida.antanho, também procuram no estrangeiro melhores formas de vida.

Que Deus os ajude e que o regresso ao nosso País, desde que as condições melhorem, possa ser Que Deus os ajude e que o regresso ao nosso País, desde que as condições melhorem, possa ser 
para breve.para breve.

J.L.G.J.L.G.

Nota: A fotografi a é do opúsculo “Cerveira Nasce... Em S. Roque das Cortes”.Nota: A fotografi a é do opúsculo “Cerveira Nasce... Em S. Roque das Cortes”.

Bombeiros de Bombeiros de 
Cerveira e Cerveira e 
Unidade Local Unidade Local 
de Covas no de Covas no 
combate a combate a 
fogos fl orestaisfogos fl orestais
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Festa da História Festa da História 
esteve animada esteve animada 
durante os três durante os três 
dias da realizaçãodias da realização

Na página 7Na página 7

O avião que O avião que 
“pousou” na “pousou” na 

Ponte da Amizade Ponte da Amizade 
ou fotografi a ou fotografi a 

invulgar?invulgar?
Na página 6Na página 6

“Cerveira Nova” volta “Cerveira Nova” volta 
ao convívio com ao convívio com 

os leitores em 5 de os leitores em 5 de 
outubrooutubro

Festival de Bandas de Festival de Bandas de 
Música de Vila Nova de Música de Vila Nova de 
Cerveira é em Cerveira é em 
22 de setembro22 de setembro
Na página 7Na página 7
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PREÇO DE  ASSINATURAPREÇO DE  ASSINATURA

Nacional: € 18,00
Internacional: € 30,00

Internacional (correio azul): € 50,00
Digital: € 12,50

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

VINILCERVINILCER
GRÁFICA | PUBLICIDADEGRÁFICA | PUBLICIDADE

Faturas | Guias Transporte | Envelopes | CartõesFaturas | Guias Transporte | Envelopes | Cartões
Carimbos | Calendários | Flyers | ReclamosCarimbos | Calendários | Flyers | Reclamos
Decoração em Viaturas | Lonas Publicitárias | ConvitesDecoração em Viaturas | Lonas Publicitárias | Convites
Brindes | Vinil | Impre. Têxteis e sacos plásticosBrindes | Vinil | Impre. Têxteis e sacos plásticos

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

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

outros Traumatisnos).outros Traumatisnos).

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

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

C B CC B CONTAONTABBILIDADEILIDADE

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

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

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

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 31 de julho e 26 de agosto de 2013, Entre os dias 31 de julho e 26 de agosto de 2013, 

tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas anuidades tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas anuidades 
os seguintes assinantes:os seguintes assinantes:

José Monteiro Gomes, da França; D. Maria Ânge-José Monteiro Gomes, da França; D. Maria Ânge-
la Encarnação Barros, de Lovelhe; José Augusto Abreu la Encarnação Barros, de Lovelhe; José Augusto Abreu 
Guerreiro, de Queluz; Soares Ferreira & Pinto, Lda., de Guerreiro, de Queluz; Soares Ferreira & Pinto, Lda., de 
Campos; Alfredo Batista Alves, de Lisboa; João Lourenço Campos; Alfredo Batista Alves, de Lisboa; João Lourenço 
Abreu Enes Rego, de Sopo; Júlio Alberto Andrade Carri-Abreu Enes Rego, de Sopo; Júlio Alberto Andrade Carri-
lho, de Loivo; Village MinhoCervo - Mediação Imobiliária, lho, de Loivo; Village MinhoCervo - Mediação Imobiliária, 
Lda., de VNCerveira; José Maria Carilho, da França; Amé-Lda., de VNCerveira; José Maria Carilho, da França; Amé-
rico Nascimento Purifi cação Pereira, de Lisboa; D. Arman-rico Nascimento Purifi cação Pereira, de Lisboa; D. Arman-
da Rodrigues Marques Ribeiro, da Amadora; José Alberto da Rodrigues Marques Ribeiro, da Amadora; José Alberto 
Amaro Malheiro, de Gondarém; Eng.º José Pedro Pedrei-Amaro Malheiro, de Gondarém; Eng.º José Pedro Pedrei-
ra, de Lisboa; D. Maria José Coimbra Lopes, do Porto; ra, de Lisboa; D. Maria José Coimbra Lopes, do Porto; 
Agostinho Fernando Afonso Oliveira, da França; Manuel Agostinho Fernando Afonso Oliveira, da França; Manuel 
António Silva Alves, de Lisboa; Augusto Fernandes Afon-António Silva Alves, de Lisboa; Augusto Fernandes Afon-
so, de VNCerveira; José Carlos Cunha Lopes, de Love-so, de VNCerveira; José Carlos Cunha Lopes, de Love-
lhe; Amadeu Tomás Lopes Martins, do Brasil; Fernando lhe; Amadeu Tomás Lopes Martins, do Brasil; Fernando 
José Rodrigues, de Reboreda; Jorge Alberto Dantas Vaz, José Rodrigues, de Reboreda; Jorge Alberto Dantas Vaz, 
da Brandoa; D. Maria Adelaide Vieira, do Canadá; D. Ma-da Brandoa; D. Maria Adelaide Vieira, do Canadá; D. Ma-
ria Adelaide Martelo, de Corroios; D. Elisabeth Trancoso ria Adelaide Martelo, de Corroios; D. Elisabeth Trancoso 
Cunha, de França; Arlindo Alberto Ferreira, de Cascais; Cunha, de França; Arlindo Alberto Ferreira, de Cascais; 
Claudino João Ferreira Miranda, de Cascais; José Emí-Claudino João Ferreira Miranda, de Cascais; José Emí-
lio Ferreira, do Cacém; Joaquim João Cunha, de Lisboa; lio Ferreira, do Cacém; Joaquim João Cunha, de Lisboa; 
D. Fernanda Cruz, da França; Manuel Aníbal dos Santos D. Fernanda Cruz, da França; Manuel Aníbal dos Santos 
Vieira, de Odivelas; José Carlos Martins, da França; José Vieira, de Odivelas; José Carlos Martins, da França; José 
Abílio Lopes, da França; Manuel da Fonte, da França; D. Abílio Lopes, da França; Manuel da Fonte, da França; D. 
Ana Fernandes, do Canadá; José Carlos Duro Silva, de Ana Fernandes, do Canadá; José Carlos Duro Silva, de 
VNCerveira; Cipriano Cunha Lameira, da França; Hipóli-VNCerveira; Cipriano Cunha Lameira, da França; Hipóli-
to Ferreira Martins, de Caminha; António Maria da Costa, to Ferreira Martins, de Caminha; António Maria da Costa, 
de Lisboa; D. Paula Poço, da França; Joaquim António de Lisboa; D. Paula Poço, da França; Joaquim António 
Cunha, da França; José Joaquim Fernandes Patusca, de Cunha, da França; José Joaquim Fernandes Patusca, de 
Lisboa; Laureano Gonçalves Guilherme, de VNCerveira; Lisboa; Laureano Gonçalves Guilherme, de VNCerveira; 
Silvério João Passos Fernandes, de Lisboa; José Aze-Silvério João Passos Fernandes, de Lisboa; José Aze-
vedo Barbosa, da França; D. Maria Virgínia Teixeira, de vedo Barbosa, da França; D. Maria Virgínia Teixeira, de 
VNCerveira; Manuel Teixeira Alves, de VNCerveira; José VNCerveira; Manuel Teixeira Alves, de VNCerveira; José 
Carlos Magalhães Lopes, do Brasil; Laurentino Pereira Carlos Magalhães Lopes, do Brasil; Laurentino Pereira 
Vaz, do Cacém; José Luís Correia Bouça, da França; Abel Vaz, do Cacém; José Luís Correia Bouça, da França; Abel 
Braz Silva, da França; D. Luísa Pereira, da Amadora; João Braz Silva, da França; D. Luísa Pereira, da Amadora; João 
Paulo Nascimento Espinheira, de Castanheira do Ribate-Paulo Nascimento Espinheira, de Castanheira do Ribate-
jo; Feliciano Costa, da Espanha; Gabriel José Rodrigues, jo; Feliciano Costa, da Espanha; Gabriel José Rodrigues, 
da França; Dr. Nuno Costa, de Lisboa; António Cunha Sil-da França; Dr. Nuno Costa, de Lisboa; António Cunha Sil-
va, de Odivelas; D. Maria Rosa Pinto M. Silva, da França; va, de Odivelas; D. Maria Rosa Pinto M. Silva, da França; 
D. Rosalina Correia Pires, de Campos; Abílio Cantinho D. Rosalina Correia Pires, de Campos; Abílio Cantinho 
Lopes Araújo, da França; José Oliveira Araújo, da França; Lopes Araújo, da França; José Oliveira Araújo, da França; 
Josué Cândido Silva, de Vale da Amoreira; Simples e Se-Josué Cândido Silva, de Vale da Amoreira; Simples e Se-
guro - Restaurante, Lda., de VNCerveira; Moisés Pereira guro - Restaurante, Lda., de VNCerveira; Moisés Pereira 
Pinto, da França; D. Ana Paula Lopes Martins, da França; Pinto, da França; D. Ana Paula Lopes Martins, da França; 
D. Silvana Valente, da França; D. Maria do Carmo Lopes D. Silvana Valente, da França; D. Maria do Carmo Lopes 
Malheiro, da França; D. Maria de Fátima Pinto Rodrigues, Malheiro, da França; D. Maria de Fátima Pinto Rodrigues, 
da França; José Manuel Lopes Barros, dos EE.UU.; An-da França; José Manuel Lopes Barros, dos EE.UU.; An-
tónio Jorge Guerreiro Couto, da França; Constantino Fer-tónio Jorge Guerreiro Couto, da França; Constantino Fer-
nandes, da Amadora; D. Maria Encarnação Venade Ro-nandes, da Amadora; D. Maria Encarnação Venade Ro-
drigues, de Lovelhe; José Venade Rodrigues, do Barreiro; drigues, de Lovelhe; José Venade Rodrigues, do Barreiro; 
José Manuel Rocha Pereira, da França; José Luís Barbo-José Manuel Rocha Pereira, da França; José Luís Barbo-
sa Sousa, de Gondarém; João Batista Fernandes Barbo-sa Sousa, de Gondarém; João Batista Fernandes Barbo-
sa, de Lisboa; José Maria Viana Brandão, da França; e sa, de Lisboa; José Maria Viana Brandão, da França; e 
Sancho Francisco Costa, da Trafaria.  Sancho Francisco Costa, da Trafaria.  

A todos estes nossos fi éis e estimados assinantes A todos estes nossos fi éis e estimados assinantes 
agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de 
manutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certi-manutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certi-
fi quem da data de vencimento aposta na etiqueta de en-fi quem da data de vencimento aposta na etiqueta de en-
dereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los com dereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los com 
toda a cordialidade.toda a cordialidade.
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CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
O SEU JORNALO SEU JORNAL

Do Terreiro ao Rafael Pedreira Do Terreiro ao Rafael Pedreira 
                                                     Por Francisco Ferreira (Chico)                                                     Por Francisco Ferreira (Chico)

Alberto CastroAlberto Castro
Alberto Emílio Segadães de Castro, Alberto Emílio Segadães de Castro, 

62 anos, funcionário municipal, amante 62 anos, funcionário municipal, amante 
da pesca nas horas vagas foi, na dé-da pesca nas horas vagas foi, na dé-
cada de 70, o defesa esquerdo do CD-cada de 70, o defesa esquerdo do CD-
Cerveira.Cerveira.

Pertence à geração da guerra no ul-Pertence à geração da guerra no ul-
tramar e conta-nos como a viveu.tramar e conta-nos como a viveu.

Aparte disso, é pai do Daniel Cas-Aparte disso, é pai do Daniel Cas-
tro, treinador adjunto do Abel Xavier, no tro, treinador adjunto do Abel Xavier, no 
Olhanense, e de Miguel Castro, ex. Pre-Olhanense, e de Miguel Castro, ex. Pre-
sidente do CDCerveira.sidente do CDCerveira.

A narrativa pelo próprio.A narrativa pelo próprio.

“Pertenço à sacrifi cada geração que “Pertenço à sacrifi cada geração que 
aos 12 anos começava a trabalhar, aos aos 12 anos começava a trabalhar, aos 
20 ia prestar o serviço militar e, natu-20 ia prestar o serviço militar e, natu-
ralmente, para a guerra colonial. Neste ralmente, para a guerra colonial. Neste 
intervalo jogava à bola com os meus intervalo jogava à bola com os meus 
amigos de infância nas “academias” do amigos de infância nas “academias” do 
Terreiro e Cais.Terreiro e Cais.

Aos 20 anos fazia parte do plantel Aos 20 anos fazia parte do plantel 
no CDC. Naquela tarde de maio de no CDC. Naquela tarde de maio de 
1973, dois sentimentos invadiram a mi-1973, dois sentimentos invadiram a mi-
nha alma. A alegria de vestir a camisola nha alma. A alegria de vestir a camisola 
do Clube e a tristeza do meu último jogo do Clube e a tristeza do meu último jogo 
devido à mobilização.devido à mobilização.

No fi nal da partida, no balneário, No fi nal da partida, no balneário, 
despeço-me dos meus colegas, onde despeço-me dos meus colegas, onde 
os tarimbeiros e ex. combatentes, ‘Pe-os tarimbeiros e ex. combatentes, ‘Pe-
licas’, Telmo, Alcides e Zé Maria davam licas’, Telmo, Alcides e Zé Maria davam 
dicas, que não podiam nem deviam ser dicas, que não podiam nem deviam ser 
levados a sério, enquanto o treinador, levados a sério, enquanto o treinador, 
Sr. Agre, me dava palavras de ânimo.Sr. Agre, me dava palavras de ânimo.

Nessa noite ao jantar, com a minha Nessa noite ao jantar, com a minha 
Mãe e Irmãs, o silêncio e as lágrimas Mãe e Irmãs, o silêncio e as lágrimas 
invadiram a mesa. Peguei no meu pe-invadiram a mesa. Peguei no meu pe-
queno saco, despedi-me com o aviso queno saco, despedi-me com o aviso 
que, tão pronto recebessem o Cerveira que, tão pronto recebessem o Cerveira 
Nova, o enviassem.Nova, o enviassem.

Ao chegar à rua tive a surpresa de Ao chegar à rua tive a surpresa de 
ter alguns colegas, entre eles o ‘Nel ter alguns colegas, entre eles o ‘Nel 
Pestanudo’, que me acompanharam ao Pestanudo’, que me acompanharam ao 
último comboio. último comboio. 

No dia marcado embarquei no avião No dia marcado embarquei no avião 

que nos levou desde Lisboa, por Luan-que nos levou desde Lisboa, por Luan-
da, até Lourenço Marques (hoje Ma-da, até Lourenço Marques (hoje Ma-
puto). Chegados e confrontados com puto). Chegados e confrontados com 
o teatro de guerra os sentimentos dos o teatro de guerra os sentimentos dos 
soldados são sempre os mesmos, a soldados são sempre os mesmos, a 
saudade da família, da terra, dos ami-saudade da família, da terra, dos ami-
gos, a que eu acrescentava o C.D Cer-gos, a que eu acrescentava o C.D Cer-
veira.veira.

Os dias e noites eram longos, ainda Os dias e noites eram longos, ainda 
estávamos longe da era dos telemóveis, estávamos longe da era dos telemóveis, 
das internetes dos skips, que aliviam as das internetes dos skips, que aliviam as 
nostalgias e encurtam as distâncias. nostalgias e encurtam as distâncias. 
Havia os aerogramas, sempre recebi-Havia os aerogramas, sempre recebi-
dos com avidez, de 15 em 15 dias, o dos com avidez, de 15 em 15 dias, o 
Cerveira Nova que lia de fi o a pavio Cerveira Nova que lia de fi o a pavio 
sem respirar, particularmente a página sem respirar, particularmente a página 
desportiva que me trazia circunstancia-desportiva que me trazia circunstancia-
do os resultados, quem jogou, quem do os resultados, quem jogou, quem 
marcou etc. etc. Situações houve em marcou etc. etc. Situações houve em 
que era colocado o apelido Rodrigues que era colocado o apelido Rodrigues 
ou Monteiro que eu desconhecia, na ou Monteiro que eu desconhecia, na 
volta do correio perguntava ao ‘Pesta-volta do correio perguntava ao ‘Pesta-
nudo’ quem eram as aquisições, o qual nudo’ quem eram as aquisições, o qual 
ele me esclarecia: “o Nel Gordo e o Ne-ele me esclarecia: “o Nel Gordo e o Ne-
cas de Campos”.cas de Campos”.

Outro episódio, com a comissão já Outro episódio, com a comissão já 
adiantada, o Salvador Barbosa está em adiantada, o Salvador Barbosa está em 
Lourenço Marques para um torneio mi-Lourenço Marques para um torneio mi-
litar.litar.

Sendo eu polícia militar, depois de Sendo eu polícia militar, depois de 
uma ronda noturna com os meus co-uma ronda noturna com os meus co-
legas, Raul (do Courense) e o limiano legas, Raul (do Courense) e o limiano 
José Vaz, chego ao quartel e encami-José Vaz, chego ao quartel e encami-
nho-me para a camarata, onde supos-nho-me para a camarata, onde supos-
tamente estaria o meu conterrâneo, e tamente estaria o meu conterrâneo, e 
começo a acordar um a um; “És o Sal-começo a acordar um a um; “És o Sal-
vador, és o Salvador,” passado pouco vador, és o Salvador,” passado pouco 
tempo eram botas e travesseiros pelo tempo eram botas e travesseiros pelo 
ar carregados de asneiras e do “deixa-ar carregados de asneiras e do “deixa-
me dormir”. Perante tal espetáculo, o me dormir”. Perante tal espetáculo, o 
Salvador acorda e dá de caras comi-Salvador acorda e dá de caras comi-
go e grita: “Calai-vos, é o meu amigo go e grita: “Calai-vos, é o meu amigo 
e colega Berto do Clube Desportivo e colega Berto do Clube Desportivo 
de Cerveira”. Fomos para o bar, entre de Cerveira”. Fomos para o bar, entre 
garrafas de cerveja, ‘Cerveiras Novas’, garrafas de cerveja, ‘Cerveiras Novas’, 

novidades minhas e dele foi até de ma-novidades minhas e dele foi até de ma-
drugada falando do Cerveira, dos bailes drugada falando do Cerveira, dos bailes 
no teatro Marreca Gonçalves, das na-no teatro Marreca Gonçalves, das na-
moradas, tudo apimentado com o calor moradas, tudo apimentado com o calor 
das cervejas.das cervejas.

Chega o 25 de Abril, abre-se uma Chega o 25 de Abril, abre-se uma 
janela de esperança para o fi m da guer-janela de esperança para o fi m da guer-
ra em que o comandante nos informa ra em que o comandante nos informa 
que tudo faria para comermos o baca-que tudo faria para comermos o baca-
lhau do Natal de 1974 em casa.lhau do Natal de 1974 em casa.

Desembarquei em Lisboa, sou des-Desembarquei em Lisboa, sou des-
mobilizado e chego a Cerveira a 18 de mobilizado e chego a Cerveira a 18 de 
dezembro. No domingo vou assistir ao dezembro. No domingo vou assistir ao 
Cerveira/Lanheses, entro nos balneá-Cerveira/Lanheses, entro nos balneá-
rios, sou recebido pelo presidente, Sr. rios, sou recebido pelo presidente, Sr. 
João Alves Morais, pelo chefe departa-João Alves Morais, pelo chefe departa-
mento, Sr. José Cerdeira, pelos meus mento, Sr. José Cerdeira, pelos meus 
colegas que vão chegando, pelo trei-colegas que vão chegando, pelo trei-
nador Agre que, com aquela maneira nador Agre que, com aquela maneira 
paternal, simpática e educada, me per-paternal, simpática e educada, me per-
gunta se estava bem, se podia contar gunta se estava bem, se podia contar 
comigo para jogar, o que aconteceu comigo para jogar, o que aconteceu 
durante várias épocas, mantendo-me durante várias épocas, mantendo-me 
nos veteranos até aos dia de hoje. Fui o nos veteranos até aos dia de hoje. Fui o 
último a cair da minha geração.último a cair da minha geração.

Foi com imenso prazer que conto Foi com imenso prazer que conto 
esta minha passagem, no meu jornal esta minha passagem, no meu jornal 
de sempre, neste excelente espaço do de sempre, neste excelente espaço do 
“Terreiro ao Rafael Pedreira”, do Fran-“Terreiro ao Rafael Pedreira”, do Fran-
cisco Ferreira, meu colega de tantas e cisco Ferreira, meu colega de tantas e 
tantas tardes e algumas noites desses tantas tardes e algumas noites desses 
dourados anos 70.dourados anos 70.

Desse tempo guardo a recordação Desse tempo guardo a recordação 
de uma excelente equipa de futebol, de uma excelente equipa de futebol, 
mas essencialmente dum extraordi-mas essencialmente dum extraordi-
nário balneário, em que as amizades nário balneário, em que as amizades 
chegaram aos dia de hoje, como fi cou chegaram aos dia de hoje, como fi cou 
demonstrado nesse monumental jantar demonstrado nesse monumental jantar 
de aniversário dos 40 anos, onde foi de aniversário dos 40 anos, onde foi 
possível reunir quase a totalidade des-possível reunir quase a totalidade des-
sa geração, alguns dos quais não se sa geração, alguns dos quais não se 
encontravam há quase 4 décadas.encontravam há quase 4 décadas.

A todos os colegas desse tempo, A todos os colegas desse tempo, 
bem assim como a todos os leitores do bem assim como a todos os leitores do 
Cerveira Nova, um abraço do Berto”.Cerveira Nova, um abraço do Berto”.

Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
Ciclistas apressados na ecopistaCiclistas apressados na ecopista

Por hábito, normalmen-Por hábito, normalmen-
te aos domingos, verifi ca-se te aos domingos, verifi ca-se 
certos ciclistas que, queren-certos ciclistas que, queren-
do mostrar as suas habili-do mostrar as suas habili-
dades, divertem-se em cor-dades, divertem-se em cor-
rerias na ecopista, na zona rerias na ecopista, na zona 
do Parque do Castelinho, do Parque do Castelinho, 
não respeitando as pessoas não respeitando as pessoas 
que transitam muitas vezes que transitam muitas vezes 
acompanhadas com crian-acompanhadas com crian-
ças e sujeitas a serem atro-ças e sujeitas a serem atro-
peladas.peladas.

Seria aconselhável que Seria aconselhável que 
esses condutores reduzis-esses condutores reduzis-
sem sempre que possível a sem sempre que possível a 
marcha nesses locais sem-marcha nesses locais sem-
pre movimentados, não só pre movimentados, não só 
para tranquilizar os transeun-para tranquilizar os transeun-
tes, como também para te-tes, como também para te-
rem oportunidade de admirar rem oportunidade de admirar 
o que há de mais belo para revitalizar energias, pela pureza o que há de mais belo para revitalizar energias, pela pureza 
do ar que nessa privilegiada zona do Parque do Castelinho do ar que nessa privilegiada zona do Parque do Castelinho 
se respira.se respira.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

Anselmo Joaquim de Melo... Anselmo Joaquim de Melo... 
UM SENHOR!UM SENHOR!

A Freguesia de Candemil voltou a perder mais uma pes-A Freguesia de Candemil voltou a perder mais uma pes-
soa daquelas que muita falta faz a qualquer freguesia. Na soa daquelas que muita falta faz a qualquer freguesia. Na 
verdade, e apesar dos seus 90 anos, Anselmo Joaquim de verdade, e apesar dos seus 90 anos, Anselmo Joaquim de 
Melo, foi uma referência a todos os níveis, e que urge preser-Melo, foi uma referência a todos os níveis, e que urge preser-
var. Pessoas com este talante são raras e, como tal, as suas var. Pessoas com este talante são raras e, como tal, as suas 
memórias deverão servir como linha de vida aos vindouros. memórias deverão servir como linha de vida aos vindouros. 
São marcos desta terra que não devemos esquecer, antes São marcos desta terra que não devemos esquecer, antes 
pelo contrário, guardar nos anais desta comunidade. Porque pelo contrário, guardar nos anais desta comunidade. Porque 
uma freguesia congrega pessoas com todas as característi-uma freguesia congrega pessoas com todas as característi-
cas, feitios e sensibilidades, é certo. Mas devemos de realçar cas, feitios e sensibilidades, é certo. Mas devemos de realçar 
aqueles que, de forma voluntária, mais deram de si em prol aqueles que, de forma voluntária, mais deram de si em prol 
dessa mesma comunidade.dessa mesma comunidade.

Filho de lavradores abastados, nado e criado no lugar de Filho de lavradores abastados, nado e criado no lugar de 
Ante-o-Eido, desta belíssima Freguesia de Candemil, serviu Ante-o-Eido, desta belíssima Freguesia de Candemil, serviu 
o Estado, primeiro cumprindo o serviço militar obrigatório e o Estado, primeiro cumprindo o serviço militar obrigatório e 
depois como agente da Policia de Segurança Pública, até se depois como agente da Policia de Segurança Pública, até se 
aposentar na segunda metade da década de 1970.aposentar na segunda metade da década de 1970.

Serviu também esta freguesia como membro da Assem-Serviu também esta freguesia como membro da Assem-
bleia de Freguesia e ainda como presidente da junta, onde bleia de Freguesia e ainda como presidente da junta, onde 
deixou obra feita.deixou obra feita.

Como católico, praticante e devoto, o senhor Anselmo Como católico, praticante e devoto, o senhor Anselmo 
Joaquim de Meio, esteve permanentemente ligado à vida Joaquim de Meio, esteve permanentemente ligado à vida 
da Igreja Católica, nomeadamente à Paróquia de Candemil, da Igreja Católica, nomeadamente à Paróquia de Candemil, 
onde deu um vasto contributo.onde deu um vasto contributo.

Foi uma pessoa de uma frontalidade muito própria, de um Foi uma pessoa de uma frontalidade muito própria, de um 
caráter vincado, impulsivo, mas muito generoso. Nunca foi caráter vincado, impulsivo, mas muito generoso. Nunca foi 
pessoa de meias verdades. Com ele a verdade tinha, ape-pessoa de meias verdades. Com ele a verdade tinha, ape-
nas, um caminho.nas, um caminho.

A vida nem sempre lhe sorriu. Muito pelo contrário, foi-lhe A vida nem sempre lhe sorriu. Muito pelo contrário, foi-lhe 
adversa e até madrasta. Recordo que perdeu um fi lho com adversa e até madrasta. Recordo que perdeu um fi lho com 
apenas 17 anos.apenas 17 anos.

Amparado, pela sua fé inabalável, reagiu e conseguiu, Amparado, pela sua fé inabalável, reagiu e conseguiu, 
aparentemente, dar a volta e renascer de novo, com aquela aparentemente, dar a volta e renascer de novo, com aquela 
vontade de viver, participar, ajudar, ou simplesmente colabo-vontade de viver, participar, ajudar, ou simplesmente colabo-
rar, até quase ao fi m dos seus dias, em todos os assuntos da rar, até quase ao fi m dos seus dias, em todos os assuntos da 
sua freguesia ou vida partidária. Teve uma vida cheia. Era sua freguesia ou vida partidária. Teve uma vida cheia. Era 
uma força da natureza.uma força da natureza.

Na vida conheci-lhe duas paixões públicas: O Futebol Na vida conheci-lhe duas paixões públicas: O Futebol 
Clube do Porto, que lhe enchia o seu coração de alegrias e Clube do Porto, que lhe enchia o seu coração de alegrias e 
o Partido Social Democrata, onde foi militante fundador e ao o Partido Social Democrata, onde foi militante fundador e ao 
qual serviu em variadíssimos cargos concelhios e distritais. E qual serviu em variadíssimos cargos concelhios e distritais. E 
estou certo que as levou até à morte, com orgulho, lealdade estou certo que as levou até à morte, com orgulho, lealdade 
e dedicação.e dedicação.

Aqui, do meu cantinho, amargurado, curvo-me perante a Aqui, do meu cantinho, amargurado, curvo-me perante a 
sua memória, na certeza de que enquanto eu viver jamais sua memória, na certeza de que enquanto eu viver jamais 
o esquecerei. Apresento as minhas sentidas condolências à o esquecerei. Apresento as minhas sentidas condolências à 
família.família.

Candemil, a 22 de agosto de 2013Candemil, a 22 de agosto de 2013
José VenadeJosé Venade

O porquê do cognome “Rabão” na família CastroO porquê do cognome “Rabão” na família Castro
Joaquim Castro nasce em São Lou-Joaquim Castro nasce em São Lou-

renço de Calvos – Guimarães, vai para renço de Calvos – Guimarães, vai para 
a Marinha de Guerra cumprir o serviço a Marinha de Guerra cumprir o serviço 
militar, e daí, presta serviço em Vila militar, e daí, presta serviço em Vila 
Nova de Cerveira onde, a 02.06.1914, Nova de Cerveira onde, a 02.06.1914, 
contrai matrimónio com Cândida de Je-contrai matrimónio com Cândida de Je-
sus Rodrigues. Certo dia, resolvem, de sus Rodrigues. Certo dia, resolvem, de 
entre dois galos que tinham, abater um entre dois galos que tinham, abater um 
deles. Aproximaram-se, assim, da ca-deles. Aproximaram-se, assim, da ca-
poeira e o Joaquim pergunta à Cândida poeira e o Joaquim pergunta à Cândida 
qual deles queria que apanhasse, ao qual deles queria que apanhasse, ao 
que esta respondeu o que tinha o rabo que esta respondeu o que tinha o rabo 
maior, pois parecia estar mais pesado. maior, pois parecia estar mais pesado. 
O Joaquim, armado em raposa, agarra O Joaquim, armado em raposa, agarra 
o galo pelo seu luzente e longo rabo, só o galo pelo seu luzente e longo rabo, só 
que teve azar, fi cou com as penas na que teve azar, fi cou com as penas na 
mão e o galo pôs-se ao fresco; virou-se mão e o galo pôs-se ao fresco; virou-se 
então para a mulher e diz-lhe:então para a mulher e diz-lhe: já viste já viste? ? 
O galo sem rabo fi cou rabãoO galo sem rabo fi cou rabão e de segui- e de segui-
da a Cândida responde-lhe:da a Cândida responde-lhe: “um bom  “um bom 
rabão me pareces tu!”rabão me pareces tu!”. A partir desta . A partir desta 
peripécia começou a ser conhecido por peripécia começou a ser conhecido por 
Joaquim “rabão”, dando origem a que, Joaquim “rabão”, dando origem a que, 
passado quase um século, os seus passado quase um século, os seus 
descendentes ainda sejam conhecidos descendentes ainda sejam conhecidos 
pela família dos “rabões”.pela família dos “rabões”.

Assim, para recordar, temos a opor-Assim, para recordar, temos a opor-
tunidade de ver na foto os intervenien-tunidade de ver na foto os intervenien-
tes: Joaquim e Cândida, alguns dos tes: Joaquim e Cândida, alguns dos 
seus fi lhos, netos e outros familiares.seus fi lhos, netos e outros familiares.

Na foto: – Em primeiro plano: César Na foto: – Em primeiro plano: César 
de Castro (n. 17.09.1921 e f. em Cam-de Castro (n. 17.09.1921 e f. em Cam-
pos a 09.10.1989) / Eduardo de Castro pos a 09.10.1989) / Eduardo de Castro 
(n. 14.06.1933 e f. 15.10.2012) / Joa-(n. 14.06.1933 e f. 15.10.2012) / Joa-
quim Rafael Perucho de Castro (n. em quim Rafael Perucho de Castro (n. em 

Campos a 25.07.1939) / Joaquim Castro Campos a 25.07.1939) / Joaquim Castro 
(n. 14.09.1924 e f. 11.09.1957) / Caro-(n. 14.09.1924 e f. 11.09.1957) / Caro-
lina Augusta Segadães (n. 09.01.1927) lina Augusta Segadães (n. 09.01.1927) 
/ António Castro (n. 19.11.1915 e f. / António Castro (n. 19.11.1915 e f. 
em Campos a 01.04.2000) / Maria do em Campos a 01.04.2000) / Maria do 
Céu Perucho de Castro, (n. 11.10.1943 Céu Perucho de Castro, (n. 11.10.1943 
e f. em Campos a 05.10.2007) / Ali-e f. em Campos a 05.10.2007) / Ali-
ce Adelaide Duro (n. 06.11.1928 e f. ce Adelaide Duro (n. 06.11.1928 e f. 
09.12.1993) / Augusto de Castro (n. 09.12.1993) / Augusto de Castro (n. 
19.02.1919 e f. 03.10.1992).19.02.1919 e f. 03.10.1992).

Em segundo plano: Maria Branca Em segundo plano: Maria Branca 
Ribeiro de Castro (n. em Campos a Ribeiro de Castro (n. em Campos a 
01.08.1948) / Joaquim Castro “Mari-01.08.1948) / Joaquim Castro “Mari-
nheiro” (n. 23.02.1889 e f. 23.05.1967) nheiro” (n. 23.02.1889 e f. 23.05.1967) 
/ Dalila Almerinda Segadães Castro / Dalila Almerinda Segadães Castro 
“Lila” (n. 17.05.1953) / Cândida de Je-“Lila” (n. 17.05.1953) / Cândida de Je-

sus Rodrigues Júnior (n. 16.08.1887 e f. sus Rodrigues Júnior (n. 16.08.1887 e f. 
03.06.1963) / Alberto Emílio Segadães 03.06.1963) / Alberto Emílio Segadães 
de Castro “Fachechas” (n. 02.03.1951) de Castro “Fachechas” (n. 02.03.1951) 
/ António José Rebelo de Castro “Mô” / António José Rebelo de Castro “Mô” 
(n. 25.03.1950) / Isaura da Concei-(n. 25.03.1950) / Isaura da Concei-
ção Perucho de Castro (n. em Cam-ção Perucho de Castro (n. em Cam-
pos a 05.01.1953) / Maria da Concei-pos a 05.01.1953) / Maria da Concei-
ção Pereira Rebelo “Maria da Ilda” (n. ção Pereira Rebelo “Maria da Ilda” (n. 
23.12.1919 e f. 04.03.2013) / Joaquim 23.12.1919 e f. 04.03.2013) / Joaquim 
Arnaldo Rebelo de Castro “Passarinho Arnaldo Rebelo de Castro “Passarinho 
da Ribeira” (n. 30.10.1944) / Eduardo da Ribeira” (n. 30.10.1944) / Eduardo 
Maria Rebelo de Castro (n. 08.09.1947 Maria Rebelo de Castro (n. 08.09.1947 
e f. 19.09.1961).e f. 19.09.1961).

Magalhães CostaMagalhães Costa
(Cerveira, 2013)(Cerveira, 2013)

Em 30 de agosto, elementos do Núcleo de Investi-Em 30 de agosto, elementos do Núcleo de Investi-
gação Criminal, do Destacamento Territorial de Viana gação Criminal, do Destacamento Territorial de Viana 
do Castelo, numa operação conjunta com militares do do Castelo, numa operação conjunta com militares do 
Posto da GNR de Caminha e do Posto da GNR de Vila Posto da GNR de Caminha e do Posto da GNR de Vila 
Praia de Âncora, detiveram, em fl agrante delito, em Praia de Âncora, detiveram, em fl agrante delito, em 
Vila Praia de Âncora,  um cidadão do sexo masculino, Vila Praia de Âncora,  um cidadão do sexo masculino, 
de nacionalidade portuguesa, com 32 anos de idade, de nacionalidade portuguesa, com 32 anos de idade, 
pelo crime de roubo, cometido no interior de um esta-pelo crime de roubo, cometido no interior de um esta-
belecimento comercial a uma cidadã portuguesa, com belecimento comercial a uma cidadã portuguesa, com 
recurso à violência. recurso à violência. 

Populares que presenciaram o crime, deram de Populares que presenciaram o crime, deram de 

imediato conhecimento à GNR, que desenvolveu uma imediato conhecimento à GNR, que desenvolveu uma 
ação concertada, tendo a mesma culminado com a ação concertada, tendo a mesma culminado com a 
captura imediata do suspeito, ainda na posse dos bens captura imediata do suspeito, ainda na posse dos bens 
roubados, entretanto entregues à legítima proprietária. roubados, entretanto entregues à legítima proprietária. 

Pelo MODUS OPERANDI utilizado pelo suspeito, Pelo MODUS OPERANDI utilizado pelo suspeito, 
os investigadores criminais, efectuaram uma busca do-os investigadores criminais, efectuaram uma busca do-
miciliária na residência do mesmo, tendo apreendido/miciliária na residência do mesmo, tendo apreendido/
recuperado o produto de 3 outros roubos, perpetrados recuperado o produto de 3 outros roubos, perpetrados 
pelo mesmo suspeito, durante  a semana que fi nda, pelo mesmo suspeito, durante  a semana que fi nda, 
nas localidades de Vila Nova de Cerveira e de um furto nas localidades de Vila Nova de Cerveira e de um furto 
ocorrido em Caminha. ocorrido em Caminha. 

O suspeito foi entretanto reconhecido por todas as O suspeito foi entretanto reconhecido por todas as 
vitimas, que foram previamente contactadas para efe-vitimas, que foram previamente contactadas para efe-
tuarem o dito reconhecimento, tendo o suspeito assu-tuarem o dito reconhecimento, tendo o suspeito assu-
mido a autoria dos ilícitos criminais. mido a autoria dos ilícitos criminais. 

Possui antecedentes criminais, tendo residência Possui antecedentes criminais, tendo residência 
tanto em Portugal como em Espanha. tanto em Portugal como em Espanha. 

Contactada a Procuradora de Turno do Ministério Contactada a Procuradora de Turno do Ministério 
Publico, ordenou que o mesmo fosse libertado e noti-Publico, ordenou que o mesmo fosse libertado e noti-
fi cado para comparecer no Tribunal Judicial de Cami-fi cado para comparecer no Tribunal Judicial de Cami-
nha, no dia 2 de Setembro.nha, no dia 2 de Setembro.

Detenção por crime de roubo e furto de um indivíduo que também roubou em CerveiraDetenção por crime de roubo e furto de um indivíduo que também roubou em Cerveira
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E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até 
perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz (Lucas 7:48-50)(Lucas 7:48-50)..

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2013-09-A)(2013-09-A)

CRISTO LIBERTA O HOMEMCRISTO LIBERTA O HOMEM
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Está escrito na Palavra de Deus, no Evangelho de João Está escrito na Palavra de Deus, no Evangelho de João 
assim: Se, pois, o fi lho de Deus vos libertar, verdadeiramente assim: Se, pois, o fi lho de Deus vos libertar, verdadeiramente 
sereis livres (João 8:36). Muita gente mesmo se dói, no que sereis livres (João 8:36). Muita gente mesmo se dói, no que 
se passa, com certa juventude, no envolvimento frequente se passa, com certa juventude, no envolvimento frequente 
das drogas, que já se vai tornando difícil deixar esse mal há-das drogas, que já se vai tornando difícil deixar esse mal há-
bito. As pessoas olham para esses delinquentes e se escan-bito. As pessoas olham para esses delinquentes e se escan-
dalizam, com os seus atos; mas essas mesmas pessoas não dalizam, com os seus atos; mas essas mesmas pessoas não 
se examinam a si mesmo, e que forma de vida também estão se examinam a si mesmo, e que forma de vida também estão 
vivendo! Algumas tomando exagerado álcool, que depois de vivendo! Algumas tomando exagerado álcool, que depois de 
ser ingerido, fora do normal, podem transformar-se em alco-ser ingerido, fora do normal, podem transformar-se em alco-
ólatras, não se apercebem que estão em idêntica situação.ólatras, não se apercebem que estão em idêntica situação.

Todas as pessoas envolvidas nestes casos, e outros si-Todas as pessoas envolvidas nestes casos, e outros si-
milares, devem ser mais cautelosas e prudentes. Vamos dei-milares, devem ser mais cautelosas e prudentes. Vamos dei-
xar de olhar para essas pessoas e fazer, a nós mesmo, um xar de olhar para essas pessoas e fazer, a nós mesmo, um 
exame retrospetivo às nossas vidas e não pôr tanto os olhos exame retrospetivo às nossas vidas e não pôr tanto os olhos 
nos outros. Como Deus é misericordioso, nos ajude a todos nos outros. Como Deus é misericordioso, nos ajude a todos 
nós, e assim nos irá libertar da prisão dos vícios, em que por-nós, e assim nos irá libertar da prisão dos vícios, em que por-
ventura estejamos envolvidos, e verdadeiramente seremos ventura estejamos envolvidos, e verdadeiramente seremos 
livres, amém.livres, amém.

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO

É o pecado que torna os homens infelizes; é o pecado É o pecado que torna os homens infelizes; é o pecado 
que os torna criminosos; é o pecado que os lança na lama que os torna criminosos; é o pecado que os lança na lama 
dos vícios; é o pecado que os invade com o sentimento de dos vícios; é o pecado que os invade com o sentimento de 
culpa; é o pecado que os torna angustiados e afl itos: é o culpa; é o pecado que os torna angustiados e afl itos: é o 
pecado que os leva, muitas vezes, ao suicídio, depois de rou-pecado que os leva, muitas vezes, ao suicídio, depois de rou-
bar-lhes toda a esperança. Quero-vos falar de alguns factos bar-lhes toda a esperança. Quero-vos falar de alguns factos 
importantes, para si leitor.importantes, para si leitor.

1.º - JESUS LIBERTA DO PECADO1.º - JESUS LIBERTA DO PECADO
Quando uma pessoa reconhece os seus pecados e se Quando uma pessoa reconhece os seus pecados e se 

volta para Jesus, arrependida, os seus pecados são perdo-volta para Jesus, arrependida, os seus pecados são perdo-
ados. Basta a sinceridade da oração de arrependimento e a ados. Basta a sinceridade da oração de arrependimento e a 
fé no amor de Jesus Cristo para que o perdão seja concedi-fé no amor de Jesus Cristo para que o perdão seja concedi-
do. Há nos Evangelhos um episódio tocante; uma mulher, do. Há nos Evangelhos um episódio tocante; uma mulher, 
pecadora, conhecida na cidade, foi ao encontro de Jesus, pecadora, conhecida na cidade, foi ao encontro de Jesus, 
banhada em lágrimas. As pessoas que estavam próximas banhada em lágrimas. As pessoas que estavam próximas 
aborreceram-se com a presença da mulher. Mas Jesus dis-aborreceram-se com a presença da mulher. Mas Jesus dis-
se-lhe: “Os teus pecados te são perdoados. A tua fé te sal-se-lhe: “Os teus pecados te são perdoados. A tua fé te sal-
vou. Vai-te em paz”. Quando Jesus estava na cruz do Calvá-vou. Vai-te em paz”. Quando Jesus estava na cruz do Calvá-

rio, um ladrão, também crucifi cado numa cruz ao lado, depois rio, um ladrão, também crucifi cado numa cruz ao lado, depois 
de reconhecer os seus crimes, voltou-se com fé para Jesus de reconhecer os seus crimes, voltou-se com fé para Jesus 
e disse-lhe: - Senhor lembra-te de mim quando entrares no e disse-lhe: - Senhor lembra-te de mim quando entrares no 
teu reino: A resposta de Jesus foi a resposta do perdão: Em teu reino: A resposta de Jesus foi a resposta do perdão: Em 
verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso (S. Lu-verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso (S. Lu-
cas 23:42-43).cas 23:42-43).

Aquele ladrão não pode praticar nenhuma obra boa para Aquele ladrão não pode praticar nenhuma obra boa para 
obter o seu perdão; mas arrependeu-se e teve fé. Jesus per-obter o seu perdão; mas arrependeu-se e teve fé. Jesus per-
doou-o. A mulher pecadora reiniciou a sua vida e podemos doou-o. A mulher pecadora reiniciou a sua vida e podemos 
crer que daí por diante viveu uma vida virtuosa, depois que crer que daí por diante viveu uma vida virtuosa, depois que 
Jesus a perdoou. Quando o homem se sente libertado do Jesus a perdoou. Quando o homem se sente libertado do 
pecado, sente--se feliz, é como se um peso terrível fosse reti-pecado, sente--se feliz, é como se um peso terrível fosse reti-
rado dos seus ombros, agora ele pode respirar aliviado, a sua rado dos seus ombros, agora ele pode respirar aliviado, a sua 
consciência está tranquila.consciência está tranquila.

2.º - JESUS TRANSFORMA A VIDA2.º - JESUS TRANSFORMA A VIDA
É cada vez maior o número de pessoas que estão cansa-É cada vez maior o número de pessoas que estão cansa-

das da vida. Nesta já não encontram qualquer encanto. Os das da vida. Nesta já não encontram qualquer encanto. Os 
sofrimentos, os fracassos, as deceções levaram-nas a essa sofrimentos, os fracassos, as deceções levaram-nas a essa 
atitude de permanente pessimismo. Mas quando encontram atitude de permanente pessimismo. Mas quando encontram 
Jesus tudo se transforma, porque Jesus muda os sentimen-Jesus tudo se transforma, porque Jesus muda os sentimen-
tos do homem, os sentimentos gerados pelo pecado, e os tos do homem, os sentimentos gerados pelo pecado, e os 
substitui pelos nobres sentimentos do Evangelho. Certa vez, substitui pelos nobres sentimentos do Evangelho. Certa vez, 
quando Jesus andava pelo mundo, foi procurado ansiosa-quando Jesus andava pelo mundo, foi procurado ansiosa-
mente por um homem chamado Zaqueu, que cobrava impos-mente por um homem chamado Zaqueu, que cobrava impos-
tos para servir Roma e essa cobrança ia alem do que era tos para servir Roma e essa cobrança ia alem do que era 
devido. Após o encontro com Jesus, Zaqueu, transformado, devido. Após o encontro com Jesus, Zaqueu, transformado, 
declarou: “Vou dar aos pobres metade dos meus bens e se declarou: “Vou dar aos pobres metade dos meus bens e se 
em alguma coisa roubei a outros vou restituí-lo quadruplica-em alguma coisa roubei a outros vou restituí-lo quadruplica-
damente. Assim procede o homem transformado por Jesus: damente. Assim procede o homem transformado por Jesus: 
um desonesto transformou-se num homem preocupado com um desonesto transformou-se num homem preocupado com 
o bem-estar dos seus semelhantes. Só Jesus tem o poder o bem-estar dos seus semelhantes. Só Jesus tem o poder 
de realizar essas transformações, de mudar pecadores em de realizar essas transformações, de mudar pecadores em 
homens de bem. E só mediante essa transformação é que homens de bem. E só mediante essa transformação é que 
muitas pessoas poderão reencontrar o gosto pela vida.muitas pessoas poderão reencontrar o gosto pela vida.

3.º - JESUS DÁ A CERTEZA DA VIDA ETERNA3.º - JESUS DÁ A CERTEZA DA VIDA ETERNA
Uma das maiores preocupações do homem sobre a face Uma das maiores preocupações do homem sobre a face 

da terra está na sua sobrevivência após a morte. Em geral o da terra está na sua sobrevivência após a morte. Em geral o 
homem não se conforma, com a ideia de que a morte é o fi m homem não se conforma, com a ideia de que a morte é o fi m 
de tudo. A Palavra de Deus informa-nos que há uma outra de tudo. A Palavra de Deus informa-nos que há uma outra 
vida além desta, que a nossa alma é imortal e perdura para vida além desta, que a nossa alma é imortal e perdura para 
todo o sempre. Quem nos diz isso é Jesus, quando afi rma: todo o sempre. Quem nos diz isso é Jesus, quando afi rma: 

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

Na casa de meu Pai há muitas moradas; vou preparar-vos Na casa de meu Pai há muitas moradas; vou preparar-vos 
lugar (S. João 14:2). Diz-nos o Evangelho que Jesus veio lugar (S. João 14:2). Diz-nos o Evangelho que Jesus veio 
ao mundo justamente para que os homens possam ter essa ao mundo justamente para que os homens possam ter essa 
vida eterna: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o vida eterna: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu único fi lho para que todo aquele que nele crer não morra, seu único fi lho para que todo aquele que nele crer não morra, 
mas tenha a vida eterna (João 3:16).mas tenha a vida eterna (João 3:16).

4.º - JESUS É A ÚNICA ESPERANÇA. 4.º - JESUS É A ÚNICA ESPERANÇA. 
Jesus é pois a única esperança para os que sofrem, sob Jesus é pois a única esperança para os que sofrem, sob 

o peso dos seus pecados, para os que gostariam de viver o peso dos seus pecados, para os que gostariam de viver 
uma vida nova, há esperança para depois desta vida, mas uma vida nova, há esperança para depois desta vida, mas 
notem bem, é a ÚNICA ESPERANÇA. Ninguém mais tem notem bem, é a ÚNICA ESPERANÇA. Ninguém mais tem 
poder para libertar o homem. Só Jesus, que veio ao mundo poder para libertar o homem. Só Jesus, que veio ao mundo 
dar a sua vida em resgate de todos aqueles que nele crerem dar a sua vida em resgate de todos aqueles que nele crerem 
e confi arem. Ele foi o único a realizar esse sacrifício de va-e confi arem. Ele foi o único a realizar esse sacrifício de va-
lor eterno, por meio do qual os homens podem reconciliar-se lor eterno, por meio do qual os homens podem reconciliar-se 
com Deus. É engano confi ar em qualquer outra coisa ou pes-com Deus. É engano confi ar em qualquer outra coisa ou pes-
soa. É Jesus somente quem salva.soa. É Jesus somente quem salva.

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

REBOREDA - Vila Nova de Cerveira

ADÃO DOMINGUES
PEREIRA

(Faleceu em 10 de agosto 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

CANDEMIL - Vila Nova de CerveiraCANDEMIL - Vila Nova de Cerveira

ANSELMO JOAQUIMANSELMO JOAQUIM
DE MELODE MELO

(Faleceu em 21 de agosto de 2013)(Faleceu em 21 de agosto de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer , na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente, vem, por este pessoalmente, vem, por este 
ÚNICO MEIO, agradecer, mui-ÚNICO MEIO, agradecer, mui-
to reconhecidamente, as ma-to reconhecidamente, as ma-
nifestações de solidariedade, nifestações de solidariedade, 
amizade e pesar demonstra-amizade e pesar demonstra-
das por ocasião do falecimen-das por ocasião do falecimen-
to e funeral do seu ente queri-to e funeral do seu ente queri-
do.do.

 Também àqueles que, por  Também àqueles que, por 
qualquer outro modo, apre-qualquer outro modo, apre-

sentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o sentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o 
seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo 
as pessoas que participaram na missa do 7.º dia em as pessoas que participaram na missa do 7.º dia em 
sufrágio da sua alma.sufrágio da sua alma.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

LOIVO - Vila Nova de CerveiraLOIVO - Vila Nova de Cerveira

LUCINDA DE SOUSALUCINDA DE SOUSA
MARTINSMARTINS

(Faleceu em 22 de agosto de 2013)(Faleceu em 22 de agosto de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer , na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente, vem, por este pessoalmente, vem, por este 
ÚNICO MEIO, agradecer, mui-ÚNICO MEIO, agradecer, mui-
to reconhecidamente, as ma-to reconhecidamente, as ma-
nifestações de solidariedade, nifestações de solidariedade, 
amizade e pesar demonstra-amizade e pesar demonstra-
das por ocasião do falecimen-das por ocasião do falecimen-
to e funeral do seu ente queri-to e funeral do seu ente queri-
do.do.

 Também àqueles que, por  Também àqueles que, por 
qualquer outro modo, apre-qualquer outro modo, apre-

sentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o sentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o 
seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo 
as pessoas que participaram na missa do 7.º dia em as pessoas que participaram na missa do 7.º dia em 
sufrágio da sua alma.sufrágio da sua alma.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

14 agosto 201314 agosto 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 31 de julho de 2013Aprovação da ata da reunião de 31 de julho de 2013
• Despacho PR 9/2013 – bolsas de estudoDespacho PR 9/2013 – bolsas de estudo
• Alteração ao Plano de Atividades Municipais, ao Pla-Alteração ao Plano de Atividades Municipais, ao Pla-

no Plurianual de Investimentos e ao Orçamento da no Plurianual de Investimentos e ao Orçamento da 
DespesaDespesa

• Atribuição de habitação social – propostaAtribuição de habitação social – proposta

Rendas e concessõesRendas e concessões
• Paulo Cunha – feira semanal – mau tempoPaulo Cunha – feira semanal – mau tempo

Regulamentos municipaisRegulamentos municipais
• Regulamento do Cemitério Municipal – suspensão do Regulamento do Cemitério Municipal – suspensão do 

n.º 2 e 3 do artigo 35.ºn.º 2 e 3 do artigo 35.º

Juntas de freguesiaJuntas de freguesia
• Junta de Freguesia de Lovelhe – antigo infantário – Junta de Freguesia de Lovelhe – antigo infantário – 

cedênciacedência

Associações culturais, desportivas e humanitáriasAssociações culturais, desportivas e humanitárias
• Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Vila Nova de Cerveira – exoneração do cargo de co-Vila Nova de Cerveira – exoneração do cargo de co-
mandante em substituiçãomandante em substituição

• Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Associação Desportiva e Cultural da Juventude de 
Cerveira – candidatura 31-04-01-fep-0236 – “Remo Cerveira – candidatura 31-04-01-fep-0236 – “Remo 
Cerveira – Melhoria das Condições para a Formação Cerveira – Melhoria das Condições para a Formação 
e Prática de Remo”e Prática de Remo”

• Unisénior – subsídio anual - antecipaçãoUnisénior – subsídio anual - antecipação

Centros sociais e paroquiais, Centros sociais e paroquiais, 
comissões de festas e fábrica da igrejacomissões de festas e fábrica da igreja

• Comissão de Festas de S. João/Campos – pedido de Comissão de Festas de S. João/Campos – pedido de 
autorização de exploração de parque de estaciona-autorização de exploração de parque de estaciona-
mento para angariação de fundosmento para angariação de fundos

• Centro Social Paroquial de Campos – pedido de apoioCentro Social Paroquial de Campos – pedido de apoio

Expediente e assuntos diversosExpediente e assuntos diversos
• Apoio transporte escolarApoio transporte escolar
• Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Defi ciente Mental – apoio transporte escolar Defi ciente Mental – apoio transporte escolar 
• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens/CPCI – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens/CPCI – 

alteração da presidênciaalteração da presidência
• Valorminho – Valorização e Tratamento de Resíduos Valorminho – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A. – proposta de orçamento e projeto tari-Sólidos, S.A. – proposta de orçamento e projeto tari-
fário para 2014fário para 2014

• Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade – convite Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade – convite 
ao reconhecimento de cidade/vila de excelênciaao reconhecimento de cidade/vila de excelência

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

Num contexto crítico para o país em matéria de incên-Num contexto crítico para o país em matéria de incên-
dios, o presidente da Câmara de Cerveira enviou uma carta dios, o presidente da Câmara de Cerveira enviou uma carta 
à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Cerveira, enaltecendo o trabalho dos Bombeiros e Nova de Cerveira, enaltecendo o trabalho dos Bombeiros e 
agradecendo o seu contributo para a defesa do concelho. agradecendo o seu contributo para a defesa do concelho. 

José Manuel Carpinteira classifi ca o momento como José Manuel Carpinteira classifi ca o momento como 
trágico para o país, pois “milhares e hectares de fl oresta, trágico para o país, pois “milhares e hectares de fl oresta, 
bens e vidas foram perdidos”. Vila Nova de Cerveira, refe-bens e vidas foram perdidos”. Vila Nova de Cerveira, refe-
re, “não deixou de ser tocado pelas chamas, felizmente sem re, “não deixou de ser tocado pelas chamas, felizmente sem 
consequências de maior, dada a intervenção imediata e no-consequências de maior, dada a intervenção imediata e no-
tável das mulheres e homens que integram o Corpo Ativo de tável das mulheres e homens que integram o Corpo Ativo de 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. Em meu Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. Em meu 
nome pessoal e em nome da Câmara Municipal, não podia nome pessoal e em nome da Câmara Municipal, não podia 
deixar de manifestar o merecido agradecimento”.deixar de manifestar o merecido agradecimento”.

Na carta, o presidente sublinha a importância da par-Na carta, o presidente sublinha a importância da par-
ceria entre município e Bombeiros, sobretudo na prevenção, ceria entre município e Bombeiros, sobretudo na prevenção, 
e pede ao presidente da Direção que transmita a todos os e pede ao presidente da Direção que transmita a todos os 
elementos da Associação Humanitária a gratidão do muni-elementos da Associação Humanitária a gratidão do muni-
cípio.cípio.

A Câmara Municipal, por diversas vezes, e sobretu-A Câmara Municipal, por diversas vezes, e sobretu-
do no do Dia do Município, dos Bombeiros Voluntários e da do no do Dia do Município, dos Bombeiros Voluntários e da 

Proteção Civil, protocolarmente, tem vindo a distinguir as Proteção Civil, protocolarmente, tem vindo a distinguir as 
mulheres e homens que trabalham generosamente para que mulheres e homens que trabalham generosamente para que 
possamos dormir mais tranquilos durante todo o ano. possamos dormir mais tranquilos durante todo o ano. 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Cerveira, ao longo de quase um século de de Vila Nova de Cerveira, ao longo de quase um século de 
existência, tem sido o anjo da guarda das populações das existência, tem sido o anjo da guarda das populações das 
nossas freguesias, o guardião do nosso património, um balu-nossas freguesias, o guardião do nosso património, um balu-
arte de coragem e altruísmo.arte de coragem e altruísmo.

José Manuel Carpinteira estende a homenagem da José Manuel Carpinteira estende a homenagem da 
Câmara de Cerveira aos Bombeiros que recentemente per-Câmara de Cerveira aos Bombeiros que recentemente per-
deram a vida no combate ao fogo: “A homenagem vai tam-deram a vida no combate ao fogo: “A homenagem vai tam-
bém para as vítimas mortais dos fogos, para os feridos, para bém para as vítimas mortais dos fogos, para os feridos, para 
as suas famílias, para os seus colegas. Nos últimos dias, cin-as suas famílias, para os seus colegas. Nos últimos dias, cin-
co pessoas deram a vida em palcos de fogo. Deram a vida co pessoas deram a vida em palcos de fogo. Deram a vida 
por nós. Nos nomes de Cátia Pereira Dias, de Carregal do por nós. Nos nomes de Cátia Pereira Dias, de Carregal do 
Sal; Bernardo Figueiredo, do Estoril; Ana Rita Pereira, de Al-Sal; Bernardo Figueiredo, do Estoril; Ana Rita Pereira, de Al-
cabideche; António Nuno Ferreira, de Miranda do Douro e cabideche; António Nuno Ferreira, de Miranda do Douro e 
Pedro Rodrigues, da Covilhã; saibamos colher o exemplo e Pedro Rodrigues, da Covilhã; saibamos colher o exemplo e 
nunca desistamos de fazer mais e melhor na prevenção de nunca desistamos de fazer mais e melhor na prevenção de 
incêndios e no apoio às Corporações de Bombeiros”.incêndios e no apoio às Corporações de Bombeiros”.

Câmara Municipal agradece empenho e dedicação Câmara Municipal agradece empenho e dedicação 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveirados Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira

Serviços municipais de Serviços municipais de 
intervenção social apoiaram intervenção social apoiaram 
mais de mil pessoas no mais de mil pessoas no 
primeiro semestreprimeiro semestre

Os Serviços Municipais de Intervenção Social dispo-Os Serviços Municipais de Intervenção Social dispo-
nibilizam um conjunto de apoios cujo objetivo se centra na nibilizam um conjunto de apoios cujo objetivo se centra na 
atenuação de situações de pobreza no concelho. Estes ser-atenuação de situações de pobreza no concelho. Estes ser-
viços consubstanciam-se não só na disponibilização de um viços consubstanciam-se não só na disponibilização de um 
conjunto de iniciativas de combate à pobreza, como também conjunto de iniciativas de combate à pobreza, como também 
na afetação de recursos humanos e fi nanceiros da própria na afetação de recursos humanos e fi nanceiros da própria 
autarquia. No primeiro semestre deste ano benefi ciaram autarquia. No primeiro semestre deste ano benefi ciaram 
destes serviços mais de mil pessoas, chegando-se quase ao destes serviços mais de mil pessoas, chegando-se quase ao 
meio milhar de agregados familiares.meio milhar de agregados familiares.

Parte desse trabalho está concentrado na Loja Social, Parte desse trabalho está concentrado na Loja Social, 
a funcionar em instalações próprias, e que já apoiou cente-a funcionar em instalações próprias, e que já apoiou cente-
nas de famílias carenciadas. Assim, no que diz respeito à nas de famílias carenciadas. Assim, no que diz respeito à 
área alimentar, no primeiro semestre deste ano, registou-se área alimentar, no primeiro semestre deste ano, registou-se 
o apoio a quatro centenas de pessoas, num total de mais o apoio a quatro centenas de pessoas, num total de mais 
de 150 agregados. Ao nível de roupa e equipamentos, no de 150 agregados. Ao nível de roupa e equipamentos, no 
mesmo período, houve 150 benefi ciários, pertencentes a 48 mesmo período, houve 150 benefi ciários, pertencentes a 48 
agregados. agregados. 

Dirigido à população mais idosa, o município, no âm-Dirigido à população mais idosa, o município, no âm-
bito do Programa Cartão do Idoso “Idade +”, regista um total bito do Programa Cartão do Idoso “Idade +”, regista um total 
de 120 benefi ciários. Por outro lado, através do Serviço de de 120 benefi ciários. Por outro lado, através do Serviço de 
Tele-alarme – assistência a idosos isolados, há até ao mo-Tele-alarme – assistência a idosos isolados, há até ao mo-
mento 70 inscritos.mento 70 inscritos.

O município tem ainda, para as faixas etárias mais O município tem ainda, para as faixas etárias mais 
elevadas, o Grupo “Dar vida aos anos”. O número médio de elevadas, o Grupo “Dar vida aos anos”. O número médio de 
idosos que integram as atividades é da ordem da centena.idosos que integram as atividades é da ordem da centena.

Refi ra-se também que, no âmbito da ação social es-Refi ra-se também que, no âmbito da ação social es-
colar, no ano letivo anterior, foram apoiados quase duas cen-colar, no ano letivo anterior, foram apoiados quase duas cen-
tenas de alunos.tenas de alunos.

Tendo em conta as diversas componentes dos ser-Tendo em conta as diversas componentes dos ser-
viços, e olhando ainda para o primeiro semestre de 2013, viços, e olhando ainda para o primeiro semestre de 2013, 
é possível constatar que o número de benefi ciários e agre-é possível constatar que o número de benefi ciários e agre-
gados acompanhados/registados nos Serviços Municipais de gados acompanhados/registados nos Serviços Municipais de 
Intervenção Social (excluindo GIP, ação social escolar e “Dar Intervenção Social (excluindo GIP, ação social escolar e “Dar 
vida aos anos”) supera as mil pessoas (1170), num total de vida aos anos”) supera as mil pessoas (1170), num total de 
quase meio milhar de agregados familiares. quase meio milhar de agregados familiares. 

O primeiro episódio da próxima telenovela de prime O primeiro episódio da próxima telenovela de prime 
time da SIC - Sol de Inverno - vai ser exibido já no dia 16 de time da SIC - Sol de Inverno - vai ser exibido já no dia 16 de 
setembro e a história será centrada em Vila Nova de Cervei-setembro e a história será centrada em Vila Nova de Cervei-
ra, numa moradia nas margens do rio Minho, a casa de férias ra, numa moradia nas margens do rio Minho, a casa de férias 
da família Teles de Aragão. As fi lmagens, que mobilizaram da família Teles de Aragão. As fi lmagens, que mobilizaram 
uma equipa de mais de 60 profi ssionais, decorreram em fi -uma equipa de mais de 60 profi ssionais, decorreram em fi -
nais de junho e contaram com o apoio da Câmara Municipal nais de junho e contaram com o apoio da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Cerveira.de Vila Nova de Cerveira.

A substituta de “Dancin’ Days”, inicialmente batiza-A substituta de “Dancin’ Days”, inicialmente batiza-
da como “Ambição”, mudou de nome e passou a chamar-se da como “Ambição”, mudou de nome e passou a chamar-se 
“Sol de Inverno”. Permanece a história e as cenas entretanto “Sol de Inverno”. Permanece a história e as cenas entretanto 
gravadas, sendo certo que o primeiro episódio decorrerá em gravadas, sendo certo que o primeiro episódio decorrerá em 
grande parte em Vila Nova de Cerveira, desenvolvendo-se grande parte em Vila Nova de Cerveira, desenvolvendo-se 
quer no interior quer no jardim e piscina da casa de férias quer no interior quer no jardim e piscina da casa de férias 
de uma das famílias principais, os Teles de Aragão, cujo nú-de uma das famílias principais, os Teles de Aragão, cujo nú-
cleo é composto por Laura (Maria João Luís), Francisco (Ri-cleo é composto por Laura (Maria João Luís), Francisco (Ri-
cardo Carriço), o casal Eduardo (Diogo Morgado) e Andreia cardo Carriço), o casal Eduardo (Diogo Morgado) e Andreia 
(Cláudia Vieira), Mariana (Joana Ribeiro), Simão (Ângelo (Cláudia Vieira), Mariana (Joana Ribeiro), Simão (Ângelo 
Rodrigues), Salvador (Pedro Sousa) e Teresa (Inês Castel-Rodrigues), Salvador (Pedro Sousa) e Teresa (Inês Castel-
Branco). Branco). 

Na casa, a família recebe os amigos Bívar, ou seja, Na casa, a família recebe os amigos Bívar, ou seja, 
Sofi a (Rita Blanco), o marido, Álvaro (João Reis), a fi lha des-Sofi a (Rita Blanco), o marido, Álvaro (João Reis), a fi lha des-

tes, Matilde (Vitória Guerra), e a sobrinha, Joana Ferreira tes, Matilde (Vitória Guerra), e a sobrinha, Joana Ferreira 
(Teresa Macedo). As cenas mostram o bom ambiente e a (Teresa Macedo). As cenas mostram o bom ambiente e a 
amizade entre as duas famílias, antes de a história se com-amizade entre as duas famílias, antes de a história se com-
plicar e das personagens de Maria João Luís e Rita Blanco plicar e das personagens de Maria João Luís e Rita Blanco 
se tornarem inimigas.se tornarem inimigas.

Em Vila Nova de Cerveira estiveram durante alguns Em Vila Nova de Cerveira estiveram durante alguns 
dias os atores que interpretam as personagens principais, dias os atores que interpretam as personagens principais, 
entre eles Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, Joana Ribei-entre eles Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, Joana Ribei-
ro, Rita Blanco, Pedro Sousa, Vitória Guerra, Cláudia Vieira, ro, Rita Blanco, Pedro Sousa, Vitória Guerra, Cláudia Vieira, 
Márcia Brea, Rogério Samora, Maria João Luís e Ricardo Márcia Brea, Rogério Samora, Maria João Luís e Ricardo 
Carriço.Carriço.

A apresentação de “Sol de Inverno” foi feita pela SIC A apresentação de “Sol de Inverno” foi feita pela SIC 
e SP Televisão. A telenovela terá como genérico a música de e SP Televisão. A telenovela terá como genérico a música de 
Simone de Oliveira, que será interpretada por Luciana Abreu. Simone de Oliveira, que será interpretada por Luciana Abreu. 
Na ocasião, Luís Marques, administrador editorial do Grupo Na ocasião, Luís Marques, administrador editorial do Grupo 
Impresa, mostrou-se confi ante no produto que tem em mãos. Impresa, mostrou-se confi ante no produto que tem em mãos. 
“Vamos ter uma fantástica novela, que se estreia a 16 de “Vamos ter uma fantástica novela, que se estreia a 16 de 
setembro”, disse. Opinião é partilhada por João Pedro Lopes, setembro”, disse. Opinião é partilhada por João Pedro Lopes, 
diretor geral da SP Televisão., que vai mais longe: “Depois de diretor geral da SP Televisão., que vai mais longe: “Depois de 
visualizar imagens da novela, estou em condições de dizer visualizar imagens da novela, estou em condições de dizer 
que esta é a melhor novela de sempre feita em Portugal”.que esta é a melhor novela de sempre feita em Portugal”.

“Sol de Inverno” arranca a 16 de setembro na SIC “Sol de Inverno” arranca a 16 de setembro na SIC 
com as cenas gravadas em Vila Nova de Cerveiracom as cenas gravadas em Vila Nova de Cerveira

Foto de arquivoFoto de arquivo
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MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Na rua do Colégio, em Campos, Na rua do Colégio, em Campos, 
as valetas e passeios não as valetas e passeios não 
foram contempladas com os foram contempladas com os 
necessários arranjosnecessários arranjos

Foi pavimentada, a alcatrão, a rua do Colégio, em Cam-Foi pavimentada, a alcatrão, a rua do Colégio, em Cam-
pos, melhoramento com que os moradores se congratulam.pos, melhoramento com que os moradores se congratulam.

No entanto, lamentam o facto de as valetas e passeios No entanto, lamentam o facto de as valetas e passeios 
não terem sido devidamente arranjadas, de modo a fi carem não terem sido devidamente arranjadas, de modo a fi carem 
transitáveis com um mínimo de segurança.transitáveis com um mínimo de segurança.

Trata-se de uma via onde circulam bastantes veículos e Trata-se de uma via onde circulam bastantes veículos e 
que é utilizada por muitas crianças, que vão para a escola e que é utilizada por muitas crianças, que vão para a escola e 
para o colégio, e que, de vez em quando, utilizam a própria para o colégio, e que, de vez em quando, utilizam a própria 
via, fi cando, assim, expostas aos inerentes perigos.via, fi cando, assim, expostas aos inerentes perigos.

Os moradores também criticam a falta de iluminação pú-Os moradores também criticam a falta de iluminação pú-
blica que, de uma maneira mais acentuada, se nota nos me-blica que, de uma maneira mais acentuada, se nota nos me-
ses de inverno.ses de inverno.

Avião “pousou” na Ponta da Amizade?Avião “pousou” na Ponta da Amizade?

Por ocasião de um grande incêndio que assolou os mon-Por ocasião de um grande incêndio que assolou os mon-
tados da Galiza, mais concretamente em frente a Vila Nova tados da Galiza, mais concretamente em frente a Vila Nova 
de Cerveira, um avião “canadair”, utilizado no combate aos de Cerveira, um avião “canadair”, utilizado no combate aos 
fogos fl orestais, depois de se abastecer de água no rio Mi-fogos fl orestais, depois de se abastecer de água no rio Mi-
nho, ao sobrevoar a Ponte da Amizade, deu oportunidade a nho, ao sobrevoar a Ponte da Amizade, deu oportunidade a 

que o fotógrafo de “Cerveira Nova” obtivesse esta excelente que o fotógrafo de “Cerveira Nova” obtivesse esta excelente 
fl agrante, em que, por impressionante ilusão de ótica, parece fl agrante, em que, por impressionante ilusão de ótica, parece 
que o avião até “pousou” na ponte.que o avião até “pousou” na ponte.

São estas imagens que levam a afi rmar que «uma boa São estas imagens que levam a afi rmar que «uma boa 
fotografi a vale mais que mil palavras».fotografi a vale mais que mil palavras».

Festa em honra da Senhora Festa em honra da Senhora 
da Ajuda, em Vila Nova de da Ajuda, em Vila Nova de 
Cerveira, de 6 a 8 de setembroCerveira, de 6 a 8 de setembro

No largo do Terreiro, em Vila Nova de Cerveira, vão No largo do Terreiro, em Vila Nova de Cerveira, vão 
decorrer, entre os dias 6 e 8 de setembro, as tradicionais decorrer, entre os dias 6 e 8 de setembro, as tradicionais 
festividades em honra da Senhora da Ajuda, cujo programa festividades em honra da Senhora da Ajuda, cujo programa 
anunciámos a seguir:anunciámos a seguir:

Sexta-feira, dia 6Sexta-feira, dia 6
- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 22h00 - Atuação do grupo “Duo Magia”- 22h00 - Atuação do grupo “Duo Magia”

Sábado, dia 7Sábado, dia 7
- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 09h00 - Entrada do grupo de bombos “Canarinhos Cerveira”- 09h00 - Entrada do grupo de bombos “Canarinhos Cerveira”
- 12h00 - Sessão de fogo do meio-dia- 12h00 - Sessão de fogo do meio-dia
- 14h30 - Atuação do grupo de bombos- 14h30 - Atuação do grupo de bombos
- 21h30 - Concerto da Orquestra da Banda de Música de La-- 21h30 - Concerto da Orquestra da Banda de Música de La-
nhelasnhelas
- 24h00 - Sessão de fogo-de-artifício- 24h00 - Sessão de fogo-de-artifício

Domingo, dia 8Domingo, dia 8
- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 11h00 - Missa solene- 11h00 - Missa solene
- 14h30 - Entrada da Banda de Música da Casa do Povo de - 14h30 - Entrada da Banda de Música da Casa do Povo de 
TangilTangil
- 17h00 - Procissão- 17h00 - Procissão
- 18h00 - Concerto da Banda de Música- 18h00 - Concerto da Banda de Música
- 19h30 - Despedida da Banda de Música junto à capelinha - 19h30 - Despedida da Banda de Música junto à capelinha 
da Santa.da Santa.

É em setembro o concurso É em setembro o concurso 
de Misse Mundo 2013de Misse Mundo 2013
Uma cerveirense Uma cerveirense 
representa Portugalrepresenta Portugal

Demos oportunamente notícia de que a cerveirense Eli-Demos oportunamente notícia de que a cerveirense Eli-
sabete Mejias Rodrigues havia sido eleita, em 2012, Misse sabete Mejias Rodrigues havia sido eleita, em 2012, Misse 
República Portuguesa, num concurso cuja fi nal se realizou República Portuguesa, num concurso cuja fi nal se realizou 
em Sintra, no Centro Cultural Olga Cabral.em Sintra, no Centro Cultural Olga Cabral.

Naquela qualidade vai agora representar Portugal no con-Naquela qualidade vai agora representar Portugal no con-
curso Misse Mundo 2013, que se realiza em Bali, Jacarta, In-curso Misse Mundo 2013, que se realiza em Bali, Jacarta, In-
donésia, entre 8 e 28 de setembro, onde disputará com mais donésia, entre 8 e 28 de setembro, onde disputará com mais 
130 concorrentes o cobiçado título de a mais bela do mundo.130 concorrentes o cobiçado título de a mais bela do mundo.

Elisabete Mejias Rodrigues tem 21 anos, estuda medicina Elisabete Mejias Rodrigues tem 21 anos, estuda medicina 
especializada em audiologia, a ciência da audição, na Escola especializada em audiologia, a ciência da audição, na Escola 
Superior de Tecnologias de Saúde do Porto, é fi lha do cer-Superior de Tecnologias de Saúde do Porto, é fi lha do cer-
veirense Manuel Rodrigues e da venezuelana Laura Mejias. veirense Manuel Rodrigues e da venezuelana Laura Mejias. 
É natural de Candemil/Vila Nova de Cerveira, onde sempre É natural de Candemil/Vila Nova de Cerveira, onde sempre 
viveu com os pais e o seu único irmão.viveu com os pais e o seu único irmão.

Confi denciou-nos que «vai aproveitar esta bela oportuni-Confi denciou-nos que «vai aproveitar esta bela oportuni-
dade e lutar para concretizar um sonho, que é o de dar a dade e lutar para concretizar um sonho, que é o de dar a 
conhecer o seu belo País, Portugal».conhecer o seu belo País, Portugal».

No breve encontro que tivemos com a Elisabete Rodri-No breve encontro que tivemos com a Elisabete Rodri-
gues foi-nos dito ainda que «precisa do apoio de todos» e gues foi-nos dito ainda que «precisa do apoio de todos» e 
que os cerveirenses têm duas formas de a apoiar: através do que os cerveirenses têm duas formas de a apoiar: através do 
Facebook (https://www.facebook.com/TheBeautiesConcept), Facebook (https://www.facebook.com/TheBeautiesConcept), 
colocando um “gosto” sobre a sua foto e na página ofi cial de colocando um “gosto” sobre a sua foto e na página ofi cial de 
Portugal (http://www.missworld.com/Contestants/Portugal/), Portugal (http://www.missworld.com/Contestants/Portugal/), 
para além de colocarem um “gosto”, deixarem também um para além de colocarem um “gosto”, deixarem também um 
comentário, já que toda a interação com esta página conta comentário, já que toda a interação com esta página conta 
para a pontuação no Miss World.para a pontuação no Miss World.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a Incu-A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a Incu-
badora de Indústrias Criativas de Cerveira têm dado apoio à badora de Indústrias Criativas de Cerveira têm dado apoio à 
Misse República Portuguesa.Misse República Portuguesa.

Hotel Minho reabre Hotel Minho reabre 
no dia 21 de setembrono dia 21 de setembro

por Carina Monteiropor Carina Monteiro

O Hotel Turismo do Minho, em Vila Nova de Cerveira, vai O Hotel Turismo do Minho, em Vila Nova de Cerveira, vai 
reabrir em reabrir em soft openingsoft opening, no dia 21 de setembro, com a desig-, no dia 21 de setembro, com a desig-
nação de Hotel Minho.nação de Hotel Minho.

Fechado desde março de 2012, a unidade foi alvo de um Fechado desde março de 2012, a unidade foi alvo de um 
projeto de remodelação e ampliação, bem como de um projeto de remodelação e ampliação, bem como de um re-re-
brandingbranding total. O projeto inclui a construção de um spa, do  total. O projeto inclui a construção de um spa, do 
Business CentreBusiness Centre, assim como a remodelação de todos os , assim como a remodelação de todos os 
quartos e a melhoria de algumas zonas sociais do hotel.quartos e a melhoria de algumas zonas sociais do hotel.

A data de abertura do hotel chegou a estar prevista para A data de abertura do hotel chegou a estar prevista para 
o início deste ano, mas um processo jurídico entre o dono da o início deste ano, mas um processo jurídico entre o dono da 
obra e empreiteiro atrasaram as obras.obra e empreiteiro atrasaram as obras.

Segundo David Pacheco, diretor da unidade, “o projeto Segundo David Pacheco, diretor da unidade, “o projeto 
teve como objetivo primordial alargar a nossa oferta e melho-teve como objetivo primordial alargar a nossa oferta e melho-
rar os serviços já existentes, como forma de colmatar os efei-rar os serviços já existentes, como forma de colmatar os efei-
tos da sazonalidade que afetam a região do Alto Minho”. Em tos da sazonalidade que afetam a região do Alto Minho”. Em 
2013, o Hotel Minho estará preparado para “promover quatro 2013, o Hotel Minho estará preparado para “promover quatro 
segmentos (Touring, Natureza, Lazer e Business), atrair os segmentos (Touring, Natureza, Lazer e Business), atrair os 
mercados emissores de turistas para o Norte de Portugal, mercados emissores de turistas para o Norte de Portugal, 
como o Reino Unido, Alemanha, Escandinávia, Brasil e Fran-como o Reino Unido, Alemanha, Escandinávia, Brasil e Fran-
ça e, ainda, reforçar o seu posicionamento no mercado ibéri-ça e, ainda, reforçar o seu posicionamento no mercado ibéri-
co (nos segmentos de Lazer e Business)”.co (nos segmentos de Lazer e Business)”.

Para já reabre a área de alojamento, Para já reabre a área de alojamento, wine bar e Business wine bar e Business 
centrecentre. O Spa abrirá no início de novembro.. O Spa abrirá no início de novembro.

Cuidado com os pequenos Cuidado com os pequenos 
assaltos, em pleno dia, no assaltos, em pleno dia, no 
concelho cerveirenseconcelho cerveirense

Nos últimos tempos tem-se verifi cado no concelho de Vila Nos últimos tempos tem-se verifi cado no concelho de Vila 
Nova de Cerveira uma série de pequenos assaltos, quase Nova de Cerveira uma série de pequenos assaltos, quase 
todos em pleno dia, sendo o maior número na sede.todos em pleno dia, sendo o maior número na sede.

Esses roubos, levados a efeito em estabelecimentos co-Esses roubos, levados a efeito em estabelecimentos co-
merciais, normalmente por um indivíduo, de cara descoberta, merciais, normalmente por um indivíduo, de cara descoberta, 
tem ocorrido com certa frequência.tem ocorrido com certa frequência.

Há locais de venda de pão e de doçaria que têm sido Há locais de venda de pão e de doçaria que têm sido 
molestados, o mesmo acontecendo em casas onde se tran-molestados, o mesmo acontecendo em casas onde se tran-
sacionam artigos diversos.sacionam artigos diversos.

Perante isto, chama-se a atenção das pessoas para esta-Perante isto, chama-se a atenção das pessoas para esta-
rem atentas a possíveis intromissões de ratoneiros.rem atentas a possíveis intromissões de ratoneiros.

Entretanto, conforme notícia que publicamos noutro local, Entretanto, conforme notícia que publicamos noutro local, 
as autoridades já entraram em ação e o presumível ratoneiro as autoridades já entraram em ação e o presumível ratoneiro 
já foi detido e identiicado pelos empregados ou donos dos já foi detido e identiicado pelos empregados ou donos dos 
estabelecimentos lesados.estabelecimentos lesados.

Novo bar e sede administrativa Novo bar e sede administrativa 
do Grupo de Amigos de S. do Grupo de Amigos de S. 
Roque nasceu nas CortesRoque nasceu nas Cortes

Um grupo de amigos de S. Roque das Cortes promoveu Um grupo de amigos de S. Roque das Cortes promoveu 
uma obra para benefi ciar um espaço existente por baixo do uma obra para benefi ciar um espaço existente por baixo do 
parque de estacionamento que existe junto à capela de S. parque de estacionamento que existe junto à capela de S. 
Roque, que foi transformado em bar e sede administrativa Roque, que foi transformado em bar e sede administrativa 
que «nasceu do esforço de alguns, da vontade de muitos e que «nasceu do esforço de alguns, da vontade de muitos e 
da generosidade da comunidade das Cortes».da generosidade da comunidade das Cortes».

Futuramente o grupo de amigos pretende ofi cializar a sua Futuramente o grupo de amigos pretende ofi cializar a sua 
existência para dinamizar o referido espaço, enviando-nos o existência para dinamizar o referido espaço, enviando-nos o 
mapa de custos das respetivas obras, do qual destacamos, mapa de custos das respetivas obras, do qual destacamos, 
na receita os seguintes donativos: Comissões de Festas de na receita os seguintes donativos: Comissões de Festas de 
S. Roque de 2011 e 2012 - 4500,00€; Junta de Freguesia S. Roque de 2011 e 2012 - 4500,00€; Junta de Freguesia 
de Cerveira e Câmara Municipal - 2765,00€; Particulares - de Cerveira e Câmara Municipal - 2765,00€; Particulares - 
2450,00€.2450,00€.

O custo das obras foi de 12 584.89, sendo a diferença O custo das obras foi de 12 584.89, sendo a diferença 
custeada pelas receitas do bar no serviço de apoio às festas, custeada pelas receitas do bar no serviço de apoio às festas, 
tendo, ainda, resultado um saldo fi nal favorável de 911,49€.tendo, ainda, resultado um saldo fi nal favorável de 911,49€.



Tem sido um verão terrível para Tem sido um verão terrível para 
bombeiros de vários pontos do nos-bombeiros de vários pontos do nos-
so País.so País.

Com seis mortes confi rma-Com seis mortes confi rma-
das, quatro de elementos do sexo das, quatro de elementos do sexo 
masculino e dois do sexo feminino masculino e dois do sexo feminino 
e ainda vários feridos, alguns gra-e ainda vários feridos, alguns gra-
ves, registadas em várias regiões, ves, registadas em várias regiões, 
incluindo a Madeira, onde os sinis-incluindo a Madeira, onde os sinis-
tros foram alarmantes e destrutivos, tros foram alarmantes e destrutivos, 
Portugal tem passado por muitos Portugal tem passado por muitos 
maus momentos devido aos fogos maus momentos devido aos fogos 
fl orestais.fl orestais.

No concelho de Vila Nova de No concelho de Vila Nova de 
Cerveira, excetuando o incêndio Cerveira, excetuando o incêndio 
que atingiu montados de Cornes, que atingiu montados de Cornes, 
Candemil e Gondar entre 25 e 27 Candemil e Gondar entre 25 e 27 
de agosto, e que foi de elevadas de agosto, e que foi de elevadas 
proporções, os fogos têm sido con-proporções, os fogos têm sido con-
trolados, dando até possibilidade trolados, dando até possibilidade 
de os Bombeiros de Cerveira se de os Bombeiros de Cerveira se 
deslocarem em missões de apoio a deslocarem em missões de apoio a 
Melgaço, Arcos de Valdevez, Mon-Melgaço, Arcos de Valdevez, Mon-
ção, Valença e Caminha. E os ele-ção, Valença e Caminha. E os ele-
mentos da Unidade Local de Covas mentos da Unidade Local de Covas 
prestado assistência em Sopo e Sa-prestado assistência em Sopo e Sa-
pardos, no concelho de Vila Nova pardos, no concelho de Vila Nova 
de Cerveira, e Arga, no concelho de de Cerveira, e Arga, no concelho de 
Caminha.Caminha.

Também é de realçar que para Também é de realçar que para 
o êxito da missão do combate a si-o êxito da missão do combate a si-
nistros, a prevenção com os pique-nistros, a prevenção com os pique-
tes dos Bombeiros Voluntários de tes dos Bombeiros Voluntários de 
Cerveira e a vigilância da Unidade Cerveira e a vigilância da Unidade 
Local de Covas tem sido oportuna.Local de Covas tem sido oportuna.

Tudo isto sem esquecer a lim-Tudo isto sem esquecer a lim-
peza de matos em caminhos e em peza de matos em caminhos e em 
redor de propriedades, bem como redor de propriedades, bem como 
em bermas de estradas que desde em bermas de estradas que desde 
há tempo foi efetuada, tanto em Co-há tempo foi efetuada, tanto em Co-
vas como em outras freguesias do vas como em outras freguesias do 
concelho.concelho.

Daí que, graças à vigilância e à Daí que, graças à vigilância e à 
prevenção, Vila Nova de Cerveira prevenção, Vila Nova de Cerveira 
tem estado, este ano, menos sujei-tem estado, este ano, menos sujei-
ta aos grandes incêndios fl orestais.ta aos grandes incêndios fl orestais.

Claro que à algo que não pode Claro que à algo que não pode 

ser ignorado nesta ação dos traba-ser ignorado nesta ação dos traba-
lhadores contra incêndios, tanto aos lhadores contra incêndios, tanto aos 
de Vila Nova de Cerveira, como aos de Vila Nova de Cerveira, como aos 
de Covas, o continuar dos apoios de Covas, o continuar dos apoios 
dos seus dirigentes e a ajuda das dos seus dirigentes e a ajuda das 
populações. E que a limpeza das populações. E que a limpeza das 
matas prossiga nas alturas adequa-matas prossiga nas alturas adequa-
das para  que a conservação dos das para  que a conservação dos 
montados cerveirenses se mante-montados cerveirenses se mante-
nha.nha.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves
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CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena

O combate a fogos fl orestais O combate a fogos fl orestais 
pelos Bombeiros de Cerveira e pelos Bombeiros de Cerveira e 
pela Unidade Local de Covaspela Unidade Local de Covas

FUNERAIS
EM CANDEMIL

Residente no lugar da Costa, foi a enter-Residente no lugar da Costa, foi a enter-
rar, no cemitério paroquial de Candemil, rar, no cemitério paroquial de Candemil, 
ANSELMO JOAQUIM DE MELOANSELMO JOAQUIM DE MELO. Era . Era 
viúvo e contava a avançada idade de 90 viúvo e contava a avançada idade de 90 
anos.anos.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM LOIVO
Foi sepultada, no cemitério paroquial de Foi sepultada, no cemitério paroquial de 
Loivo, Loivo, LUCINDA DE SOUSA MARTINSLUCINDA DE SOUSA MARTINS, , 
que residia no lugar de Bouça Vedra. Era que residia no lugar de Bouça Vedra. Era 
viúva, contava 86 anos de idade e era na-viúva, contava 86 anos de idade e era na-
tural de Labruja/Ponte de Lima.tural de Labruja/Ponte de Lima.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM VILA POUCA DE AGUIAR
Após residir muitos anos em Campos, Após residir muitos anos em Campos, 
onde tem familiares, onde tem familiares, LAURINDA DE JE-LAURINDA DE JE-
SUS DIAS DA SILVASUS DIAS DA SILVA, viúva, de 81 anos , viúva, de 81 anos 
de idade, foi morar para Lisboa, onde fale-de idade, foi morar para Lisboa, onde fale-
ceu. Foi sepultada em Bragado/Vila Pou-ceu. Foi sepultada em Bragado/Vila Pou-
ca de Aguiar, terra da sua naturalidade.ca de Aguiar, terra da sua naturalidade.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Festa da História esteve Festa da História esteve 
animada durante os três animada durante os três 
dias da realizaçãodias da realização

Em 23, 24 e 25 de agosto, o Centro Histórico de Vila Nova Em 23, 24 e 25 de agosto, o Centro Histórico de Vila Nova 
de Cerveira viveu uma animação invulgar, com o regresso de Cerveira viveu uma animação invulgar, com o regresso 
à idade média. Foi mais uma edição da Festa da História, à idade média. Foi mais uma edição da Festa da História, 
uma organização da Câmara Municipal, com o apoio do Lo-uma organização da Câmara Municipal, com o apoio do Lo-
gos Cerveira, Associação de Artesãos do Vale do Minho e gos Cerveira, Associação de Artesãos do Vale do Minho e 
Associação Velha Lamparina.Associação Velha Lamparina.

O primeiro dia amanheceu solarengo e o certame abriu O primeiro dia amanheceu solarengo e o certame abriu 
pelas 10 horas, com música medieval, ao mesmo tempo que pelas 10 horas, com música medieval, ao mesmo tempo que 
as numerosas tendas que se espalhavam pelos diversos lo-as numerosas tendas que se espalhavam pelos diversos lo-
cais do centro da vila começaram também a expor os seus cais do centro da vila começaram também a expor os seus 
produtos, numa oferta diversifi cada que valeu a pena conhe-produtos, numa oferta diversifi cada que valeu a pena conhe-
cer. Chás e mezinhas, gastronomia, em que algumas cole-cer. Chás e mezinhas, gastronomia, em que algumas cole-
tividades e instituições cerveirenses tanto se empenharam, tividades e instituições cerveirenses tanto se empenharam, 
frutas e legumes, diversas iguarias com sabor a história, bo-frutas e legumes, diversas iguarias com sabor a história, bo-
necos, latoaria, etc., contribuíram para o colorido de uma fei-necos, latoaria, etc., contribuíram para o colorido de uma fei-
ra, onde foi também possível almoçar ou jantar sentado, em ra, onde foi também possível almoçar ou jantar sentado, em 
tendas abrigadas e mergulhadas em pleno espírito medieval.tendas abrigadas e mergulhadas em pleno espírito medieval.

Houve também um espetáculo de falcoaria e os malaba-Houve também um espetáculo de falcoaria e os malaba-
res e acrobatas animaram todo o recinto. Realizou-se ainda res e acrobatas animaram todo o recinto. Realizou-se ainda 
um torneio apeado e exibiu-se a alta escola equestre, na pra-um torneio apeado e exibiu-se a alta escola equestre, na pra-
ça do Alto Minho. Houve teatro de rua, que tal como as outras ça do Alto Minho. Houve teatro de rua, que tal como as outras 
atividades se prolongou no sábado e domingo. E ainda ou-atividades se prolongou no sábado e domingo. E ainda ou-
tras iniciativas que muito animaram quem as presenciou, não tras iniciativas que muito animaram quem as presenciou, não 
esquecendo a ceia medieval no interior do Castelo, realizada esquecendo a ceia medieval no interior do Castelo, realizada 
na noite de 23 de agosto.na noite de 23 de agosto.

Nas festas em Sapardos Nas festas em Sapardos 
houve um registo trágicohouve um registo trágico

Por ocasião das festas em louvor da Senhora de Fátima Por ocasião das festas em louvor da Senhora de Fátima 
registou-se um trágico acidente em que foi vítima mortal um registou-se um trágico acidente em que foi vítima mortal um 
natural da freguesia de Antas, do concelho de Paredes de natural da freguesia de Antas, do concelho de Paredes de 
Coura.Coura.

Aconteceu que num dia das festas, exatamente em 16 Aconteceu que num dia das festas, exatamente em 16 
de agosto, uma pessoa, que residia em Lisboa e que veio de agosto, uma pessoa, que residia em Lisboa e que veio 
de férias à sua terra, quando assistia à exibição de um grupo de férias à sua terra, quando assistia à exibição de um grupo 
musical, caiu de um muro e, na sequência da queda, veio a musical, caiu de um muro e, na sequência da queda, veio a 
falecer.falecer.

Em 22 de setembro o VIII Em 22 de setembro o VIII 
Festival de Bandas de Música Festival de Bandas de Música 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira

O VIII Festival de Música de Vila O VIII Festival de Música de Vila 
Nova de Cerveira está marcado Nova de Cerveira está marcado 
para o dia 22 de setembro e nele para o dia 22 de setembro e nele 
vão participar cinco fi larmónicas: vão participar cinco fi larmónicas: 
Escuteiros de Barroselas, Nespe-Escuteiros de Barroselas, Nespe-
reira, Melres, Mamarrosa e Tarou-reira, Melres, Mamarrosa e Tarou-
quela.quela.

O concerto terá início às 15 ho-O concerto terá início às 15 ho-
ras e o encerramento está previsto ras e o encerramento está previsto 
para as 19 horas.para as 19 horas.

A organização é, como habitu-A organização é, como habitu-
almente, da Associação Cultural e almente, da Associação Cultural e 
Recreativa Cervaria, com a colabo-Recreativa Cervaria, com a colabo-
ração de Notícias da Música, apoio ração de Notícias da Música, apoio 
da Câmara Municipal e patrocínio da Câmara Municipal e patrocínio 
do Braseirão do Minho.do Braseirão do Minho.

De referir, ainda, que o desfi le das bandas tem início às De referir, ainda, que o desfi le das bandas tem início às 
11 horas e que o enceramento, com a marcha “Ponte da Ami-11 horas e que o enceramento, com a marcha “Ponte da Ami-
zade”, interpretada, em conjunto, por todas as bandas partici-zade”, interpretada, em conjunto, por todas as bandas partici-
pantes, será às 19 horas, pantes, será às 19 horas, 

Mau cheiro vindo de um jazigo Mau cheiro vindo de um jazigo 
do cemitério municipal de Vila do cemitério municipal de Vila 
Nova de CerveiraNova de Cerveira

Desde há tempo que de um jazigo, do cemitério municipal Desde há tempo que de um jazigo, do cemitério municipal 
de Vila Nova de Cerveira, sai mau cheiro, o que tem sido de Vila Nova de Cerveira, sai mau cheiro, o que tem sido 
comprovado por várias pessoas que visitam o campo santo.comprovado por várias pessoas que visitam o campo santo.

O referido jazigo encontra-se situado no lado direito da O referido jazigo encontra-se situado no lado direito da 
porta de acesso lateral, a qual está voltada para poente.porta de acesso lateral, a qual está voltada para poente.

Seria aconselhável que essa anomalia fosse solucionada Seria aconselhável que essa anomalia fosse solucionada 
o mais rapidamente possível, até por uma questão de saúde o mais rapidamente possível, até por uma questão de saúde 
pública.pública.

Na Porta Treze, em 14 Na Porta Treze, em 14 
setembro, a poesia galega setembro, a poesia galega 
em destaque com recitalem destaque com recital

De novo a editora Positivas, de Santiago de Compostela, De novo a editora Positivas, de Santiago de Compostela, 
vem à Porta Treze, e Vila Nova de Cerveira, para apresentar vem à Porta Treze, e Vila Nova de Cerveira, para apresentar 
novos livros de novos poetas galegos.novos livros de novos poetas galegos.

No dia 14 de setembro, pelas 16 horas, o editor Paco Ma-No dia 14 de setembro, pelas 16 horas, o editor Paco Ma-
cias vai animar uma sessão que terá como principal atrativo cias vai animar uma sessão que terá como principal atrativo 
a leitura de poemas.a leitura de poemas.

Esta iniciativa da editora Positivas, que acontece anual-Esta iniciativa da editora Positivas, que acontece anual-
mente, já se vai tornando como uma tradição.mente, já se vai tornando como uma tradição.

A Porta XIII, localizada na rua Queirós Ribeiro, contInua A Porta XIII, localizada na rua Queirós Ribeiro, contInua 
a desenvolver a sua atividade cultural cada vez com maior a desenvolver a sua atividade cultural cada vez com maior 
relevo.relevo.

Artistas Galegos com Artistas Galegos com 
exposição na Casa do exposição na Casa do 
Turismo de CerveiraTurismo de Cerveira

Até 15 de setembro contínua patente ao público, na Casa Até 15 de setembro contínua patente ao público, na Casa 
do Turismo de Vila Nova de Cerveira, uma exposição coletiva do Turismo de Vila Nova de Cerveira, uma exposição coletiva 
de paisagem, fi guras e abstrato dos artistas galegos contem-de paisagem, fi guras e abstrato dos artistas galegos contem-
porâneos Berta Ucera, Marina Alvarez, Nieves Sanches, Ma-porâneos Berta Ucera, Marina Alvarez, Nieves Sanches, Ma-
risa Sans, Maria Pumar e Claudia Maseiro, todos da escola risa Sans, Maria Pumar e Claudia Maseiro, todos da escola 
do pintor Claudio Maseiro.do pintor Claudio Maseiro.

A organização é da Câmara Municipal de Vila Nova de A organização é da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Cerveira e o horário é: de segunda a sábado, das 10 às 13 Cerveira e o horário é: de segunda a sábado, das 10 às 13 
horas e das 14 às 18 horas. Aos domingos, das 9,30 às 12,30 horas e das 14 às 18 horas. Aos domingos, das 9,30 às 12,30 
horas.horas.

Bienal de Cerveira com Bienal de Cerveira com 
menos 20 mil visitantesmenos 20 mil visitantes

A Bienal de Cerveira, que decorrerá até 14 de setembro, A Bienal de Cerveira, que decorrerá até 14 de setembro, 
terá, ao que tudo parece indicar, menos 20 mil visitantes do terá, ao que tudo parece indicar, menos 20 mil visitantes do 
que na edição de 2011.que na edição de 2011.

Calculada para cerca de 100 mil presenças, as visitas não Calculada para cerca de 100 mil presenças, as visitas não 
deverão ir além das 80 mil.deverão ir além das 80 mil.

Com um orçamento de 300 mil euros, a Bienal deste ano Com um orçamento de 300 mil euros, a Bienal deste ano 
contou com menos apoios fi nanceiros porque não recebeu contou com menos apoios fi nanceiros porque não recebeu 
verbas do QREN como aconteceu em 2011.verbas do QREN como aconteceu em 2011.

Refi ra-se, ainda, que o evento não foi afetado pelo fi m do Refi ra-se, ainda, que o evento não foi afetado pelo fi m do 
fi nanciamento às fundações porque a autarquia cerveirense fi nanciamento às fundações porque a autarquia cerveirense 
assumiu a responsabilidade económica.assumiu a responsabilidade económica.

Concorreram ao certame 590 artistas, mas só foram sele-Concorreram ao certame 590 artistas, mas só foram sele-
cionados 99, oriundos de 14 países. A edição deste ano tam-cionados 99, oriundos de 14 países. A edição deste ano tam-
bém se estendeu à Casa dos Crivos, em Braga, e a Santiago bém se estendeu à Casa dos Crivos, em Braga, e a Santiago 
de Compostela, na Galiza.de Compostela, na Galiza.

A desfolhada tradicional, A desfolhada tradicional, 
no Terreiro de Cerveira, no Terreiro de Cerveira, 
é no dia 20 de setembroé no dia 20 de setembro

Todos os anos, no mês de setembro, realiza-se no Ter-Todos os anos, no mês de setembro, realiza-se no Ter-
reiro de Cerveira uma desfolhada tradicional, que costuma reiro de Cerveira uma desfolhada tradicional, que costuma 
reunir elevado número de participantes.reunir elevado número de participantes.

Este ano, esta festa popular está marcada para 20 de se-Este ano, esta festa popular está marcada para 20 de se-
tembro e a realização está a despertar o maior interesse.tembro e a realização está a despertar o maior interesse.

A organização será, como em anos anteriores, da respon-A organização será, como em anos anteriores, da respon-
sabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, sabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 
com o apoio de ranchos folclóricos do concelho.com o apoio de ranchos folclóricos do concelho.

O início da desfolhada está marcado para as 21 horas.O início da desfolhada está marcado para as 21 horas.
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Município de Monção apoia Município de Monção apoia 
alunos do ensino superior alunos do ensino superior 
públicopúblico

No âmbito dos Incentivos à Formação de Quadros Mé-No âmbito dos Incentivos à Formação de Quadros Mé-
dios e Superiores “João Verde”, a Câmara Municipal de Mon-dios e Superiores “João Verde”, a Câmara Municipal de Mon-
ção aprovou três novas “bolsas de estudo” e renovou mais ção aprovou três novas “bolsas de estudo” e renovou mais 
duas. Os valores mensais oscilam entre 95,00 e 213,60 eu-duas. Os valores mensais oscilam entre 95,00 e 213,60 eu-
ros, estando diretamente relacionados com os rendimentos ros, estando diretamente relacionados com os rendimentos 
familiares e a bolsa institucional de cada aluno.familiares e a bolsa institucional de cada aluno.

Neste processo de análise e apreciação das candidatu-Neste processo de análise e apreciação das candidatu-
ras apresentadas, foram excluídos 12 alunos por motivos ras apresentadas, foram excluídos 12 alunos por motivos 
diversos. Três concluíram as respetivas licenciaturas, sete diversos. Três concluíram as respetivas licenciaturas, sete 
ultrapassaram o valor máximo estipulado para o limite de ca-ultrapassaram o valor máximo estipulado para o limite de ca-
pitação, um não transitou de ano e outro por declarações não pitação, um não transitou de ano e outro por declarações não 
coincidentes com documentação apresentada.coincidentes com documentação apresentada.

Os incentivos “João Verde” pretendem assumir-se como Os incentivos “João Verde” pretendem assumir-se como 
“um instrumento de apoio para os agregados familiares com “um instrumento de apoio para os agregados familiares com 
maiores difi culdades fi nanceiras”, representando “uma ver-maiores difi culdades fi nanceiras”, representando “uma ver-
dadeira igualdade de oportunidades para todos os jovens dadeira igualdade de oportunidades para todos os jovens 
monçanenses”.monçanenses”.

Valença reforçou rede Valença reforçou rede 
de saneamento básicode saneamento básico

A Rede de Saneamento Básico de Valença conta já com A Rede de Saneamento Básico de Valença conta já com 
mais 6550 mts de condutas colocados em funcionamento, mais 6550 mts de condutas colocados em funcionamento, 
estes dias, nas freguesias de Arão e Gandra. Um investimen-estes dias, nas freguesias de Arão e Gandra. Um investimen-
to de 353 154 euros que permite o acesso a cerca de 150 to de 353 154 euros que permite o acesso a cerca de 150 
habitações à rede de saneamento básico.habitações à rede de saneamento básico.

As áreas da Formigosa e Tuido, nas freguesias de Gan-As áreas da Formigosa e Tuido, nas freguesias de Gan-
dra e Arão e de Arrequeixo em Arão passaram a integrar a dra e Arão e de Arrequeixo em Arão passaram a integrar a 
rede geral e a reforçar a rede de saneamento básico de modo rede geral e a reforçar a rede de saneamento básico de modo 
ao concelho de Valença conseguir atingir os padrões euro-ao concelho de Valença conseguir atingir os padrões euro-
peus de taxa de cobertura. Há três décadas que as popu-peus de taxa de cobertura. Há três décadas que as popu-
lações a sul da cidade reivindicavam o acesso à rede geral.lações a sul da cidade reivindicavam o acesso à rede geral.

Estas novas condutas trazem benefícios diretos para os Estas novas condutas trazem benefícios diretos para os 
cidadãos abrangidos, em qualidade de vida, bem como para cidadãos abrangidos, em qualidade de vida, bem como para 
todo o concelho com impactos importantes na qualidade am-todo o concelho com impactos importantes na qualidade am-
biental evitando a contaminação dos solos e das linhas de biental evitando a contaminação dos solos e das linhas de 
água.água.

Nas próximas semanas entrará, também, em funciona-Nas próximas semanas entrará, também, em funciona-
mento a Rede de Saneamento Básico de Fontoura que per-mento a Rede de Saneamento Básico de Fontoura que per-
mitirá uma extensa cobertura desta freguesia.mitirá uma extensa cobertura desta freguesia.

A empreitada da Formigosa e Tuido foi fi nanciada pelo A empreitada da Formigosa e Tuido foi fi nanciada pelo 
ON2 – Programa Operacional Regional Norte em 85%.ON2 – Programa Operacional Regional Norte em 85%.

Protocolo de cooperação Protocolo de cooperação 
fi nanceira entre o Município de fi nanceira entre o Município de 
Ponte de Lima e a Associação Ponte de Lima e a Associação 
Florestal do LimaFlorestal do Lima

A Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Associação A Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Associação 
Florestal do Lima assinaram dois protocolos de cooperação, Florestal do Lima assinaram dois protocolos de cooperação, 
no dia 22 de agosto, às 10 horas, no Salão Nobre da Câmara no dia 22 de agosto, às 10 horas, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal.Municipal.

Os protocolos, da Zona de Intervenção Florestal - ZIF de Os protocolos, da Zona de Intervenção Florestal - ZIF de 
São Lourenço com as juntas de freguesia Arca, Boalhosa, São Lourenço com as juntas de freguesia Arca, Boalhosa, 
Fornelos, Ribeira, Serdedelo, e da ZIF de Ponte de Lima com Fornelos, Ribeira, Serdedelo, e da ZIF de Ponte de Lima com 
as freguesias de Anais, Cabaços, Fojo Lobal, Queijada e Re-as freguesias de Anais, Cabaços, Fojo Lobal, Queijada e Re-
bordões Souto, ocorrem no âmbito da prevenção aos incên-bordões Souto, ocorrem no âmbito da prevenção aos incên-
dios fl orestais.dios fl orestais.

Os projetos incluem os mosaicos de parcelas de gestão Os projetos incluem os mosaicos de parcelas de gestão 
de combustíveis que serão instalados em locais estratégicos, de combustíveis que serão instalados em locais estratégicos, 
na ZIF São Lourenço, num total de 235,18ha, e na ZIF de na ZIF São Lourenço, num total de 235,18ha, e na ZIF de 
Ponte de Lima, em 172,12ha, com o objetivo de diminuir a Ponte de Lima, em 172,12ha, com o objetivo de diminuir a 
superfície percorrida pelos incêndios e dois pontos de água, superfície percorrida pelos incêndios e dois pontos de água, 
destinados ao abastecimento dos meios aéreos e terrestres, destinados ao abastecimento dos meios aéreos e terrestres, 
que serão construídos na freguesia de Serdedelo e na fre-que serão construídos na freguesia de Serdedelo e na fre-
guesia de Friastelas.guesia de Friastelas.

O apoio da Câmara Municipal de Ponte de Lima que inclui O apoio da Câmara Municipal de Ponte de Lima que inclui 
uma comparticipação fi nanceira no total de 62.259,97€ vai uma comparticipação fi nanceira no total de 62.259,97€ vai 
viabilizar um investimento na fl oresta do concelho no valor viabilizar um investimento na fl oresta do concelho no valor 
de 707.599,72€, fi nanciamento ao abrigo de uma candidatura de 707.599,72€, fi nanciamento ao abrigo de uma candidatura 
aprovada ao Proder, Medida – Gestão de Espaço Florestal e aprovada ao Proder, Medida – Gestão de Espaço Florestal e 
Agrofl orestal, Sub Ação – Defesa da Floresta contra incên-Agrofl orestal, Sub Ação – Defesa da Floresta contra incên-
dios para a ZIF de São Lourenço e ZIF de Ponte de Lima.dios para a ZIF de São Lourenço e ZIF de Ponte de Lima.

Centro de Inovação e Centro de Inovação e 
Logística de ValençaLogística de Valença

Avança a segunda fase do Centro de Inovação e Logísti-Avança a segunda fase do Centro de Inovação e Logísti-
ca de Valença, na Quinta da Mota. O novo campus universi-ca de Valença, na Quinta da Mota. O novo campus universi-
tário da Escola Superior de Ciências Empresariais de Valen-tário da Escola Superior de Ciências Empresariais de Valen-
ça tem um valor de investimento de 5 milhões de euros e um ça tem um valor de investimento de 5 milhões de euros e um 
prazo de execução de 635 dias. O valor total das duas fases prazo de execução de 635 dias. O valor total das duas fases 
ronda os 6 milhões de euros.ronda os 6 milhões de euros.

Durante o mês de setembro está previsto arrancar a em-Durante o mês de setembro está previsto arrancar a em-
preitada de construção do edifício central do C.I.L.V. que vai preitada de construção do edifício central do C.I.L.V. que vai 
agregar, num só espaço, o campus da Escola Superior de agregar, num só espaço, o campus da Escola Superior de 
Ciências Empresariais de Valença, o Centro de Divulgação Ciências Empresariais de Valença, o Centro de Divulgação 
de Ciência, o Centro de Formação Autárquico (CFAut), um de Ciência, o Centro de Formação Autárquico (CFAut), um 
Ninho de Empresas e o Centro de Apoio às Atividades Em-Ninho de Empresas e o Centro de Apoio às Atividades Em-
presariais da Região.presariais da Região.

Os edifícios centrais, correspondentes à segunda fase, Os edifícios centrais, correspondentes à segunda fase, 
completam um conjunto de intervenções, em fase fi nal de completam um conjunto de intervenções, em fase fi nal de 
execução, nomeadamente as áreas verdes, de lazer e de es-execução, nomeadamente as áreas verdes, de lazer e de es-
tacionamento do C.I.L.V. e que implicaram um investimento tacionamento do C.I.L.V. e que implicaram um investimento 
próximo dos 800 mil euros. próximo dos 800 mil euros. 

Um anfi teatro com capacidade para 500 pessoas sen-Um anfi teatro com capacidade para 500 pessoas sen-
tadas, um espelho de água, uma pista de manutenção, um tadas, um espelho de água, uma pista de manutenção, um 
campo desportivo multiusos e várias praças são algumas das campo desportivo multiusos e várias praças são algumas das 
grandes marcas da primeira fase. Faixas de estacionamento grandes marcas da primeira fase. Faixas de estacionamento 
na avenida Pinto da Mota e rua dos Seixos, com capacidade na avenida Pinto da Mota e rua dos Seixos, com capacidade 
para 300 viaturas servirão de apoio ao C.I.L.V. e ao parque, para 300 viaturas servirão de apoio ao C.I.L.V. e ao parque, 
bem como uma nova rotunda para redistribuição do tráfego bem como uma nova rotunda para redistribuição do tráfego 
entre a avenida Pinto da Mota e o acesso à Urgeira, através entre a avenida Pinto da Mota e o acesso à Urgeira, através 
da Rua dos Seixos e futuramente para a EN 101.da Rua dos Seixos e futuramente para a EN 101.

A obra é fi nanciada, em 85%, pelo Eixo Prioritário III, do A obra é fi nanciada, em 85%, pelo Eixo Prioritário III, do 
Programa Operacional Regional, O.N.2., depois de aprovada Programa Operacional Regional, O.N.2., depois de aprovada 
ma Bolsa de Mérito da C.I.M. Alto Minho.ma Bolsa de Mérito da C.I.M. Alto Minho.

Mais de 7 milhões de euros Mais de 7 milhões de euros 
para a conservação das para a conservação das 
estradas do distrito de estradas do distrito de 
Viana do CasteloViana do Castelo

A Estradas de Portugal lançou o concurso público com A Estradas de Portugal lançou o concurso público com 
um valor base de 7.350.000 euros para a Conservação Cor-um valor base de 7.350.000 euros para a Conservação Cor-
rente das estradas que integram a rede rodoviária da EP no rente das estradas que integram a rede rodoviária da EP no 
distrito de Viana do Castelo. Este concurso visa a contrata-distrito de Viana do Castelo. Este concurso visa a contrata-
ção de trabalhos de requalifi cação e manutenção, no decor-ção de trabalhos de requalifi cação e manutenção, no decor-
rer do triénio 2013 – 2016, a executar nos 600 quilómetros rer do triénio 2013 – 2016, a executar nos 600 quilómetros 
de vias e das 333 obras de arte (pontes, viadutos e outras de vias e das 333 obras de arte (pontes, viadutos e outras 
travessias) que constituem a rede a cargo da Estradas de travessias) que constituem a rede a cargo da Estradas de 
Portugal neste distrito.Portugal neste distrito.

As intervenções consistem na requalifi cação e manuten-As intervenções consistem na requalifi cação e manuten-
ção de pavimentos, bermas e valetas, passeios, nós, inter-ção de pavimentos, bermas e valetas, passeios, nós, inter-
secções, ilhéus e separadores, reposição e adequação da secções, ilhéus e separadores, reposição e adequação da 
sinalização e outros equipamentos de proteção e segurança sinalização e outros equipamentos de proteção e segurança 
rodoviária, na estabilização e conservação de taludes e da rodoviária, na estabilização e conservação de taludes e da 
rede de vedação, na reparação e manutenção de obras de rede de vedação, na reparação e manutenção de obras de 
arte, diversas atividades ambientais como poda de árvores e arte, diversas atividades ambientais como poda de árvores e 
limpeza de terrenos adjacentes à plataforma rodoviária. limpeza de terrenos adjacentes à plataforma rodoviária. 

A realização destas intervenções de conservação cor-A realização destas intervenções de conservação cor-
rente, de caráter mais preventivo e imediato, revelam-se de rente, de caráter mais preventivo e imediato, revelam-se de 
extrema importância e permitem reduzir signifi cativamente a extrema importância e permitem reduzir signifi cativamente a 
necessidade de execução de trabalhos mais dispendiosos.necessidade de execução de trabalhos mais dispendiosos.

Emparcelamento agrícola Emparcelamento agrícola 
do Vale do Gadanha com do Vale do Gadanha com 
fi nanciamento no próximo fi nanciamento no próximo 
quadro comunitário de apoioquadro comunitário de apoio

Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albu-Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albu-
querque, informou a autarquia que projeto será elegível, jun-querque, informou a autarquia que projeto será elegível, jun-
tamente com mais dois de características semelhantes, no tamente com mais dois de características semelhantes, no 
âmbito dos fundos de coesão ou no Plano de Desenvolvi-âmbito dos fundos de coesão ou no Plano de Desenvolvi-
mento Regional 2014-2020.mento Regional 2014-2020.

O Emparcelamento Agrícola do Vale do Gadanha, projeto O Emparcelamento Agrícola do Vale do Gadanha, projeto 
que abrange terrenos pertencentes às freguesias de Moreira que abrange terrenos pertencentes às freguesias de Moreira 
e Barroças e Taias, “será elegível no próximo período de pro-e Barroças e Taias, “será elegível no próximo período de pro-
gramação”, sendo o fi nanciamento assegurado “no âmbito gramação”, sendo o fi nanciamento assegurado “no âmbito 
dos fundos de coesão” ou incluído no “Plano de Desenvolvi-dos fundos de coesão” ou incluído no “Plano de Desenvolvi-
mento Regional 2014-2020”mento Regional 2014-2020”

Esta decisão, comunicada à autarquia local pelo Gabine-Esta decisão, comunicada à autarquia local pelo Gabine-
te do Secretario de Estado da Agricultura, é a principal “con-te do Secretario de Estado da Agricultura, é a principal “con-
clusão operacional” de uma reunião realizada recentemente clusão operacional” de uma reunião realizada recentemente 
entre o Presidente da Câmara Municipal de Monção, José entre o Presidente da Câmara Municipal de Monção, José 
Emílio Moreira, e o Secretário de Estado da Agricultura, José Emílio Moreira, e o Secretário de Estado da Agricultura, José 
Diogo Albuquerque. Diogo Albuquerque. 

Naquele encontro, realizado em Lisboa, José Emílio Mo-Naquele encontro, realizado em Lisboa, José Emílio Mo-
reira mostrou preocupação com a caducidade dos direitos de reira mostrou preocupação com a caducidade dos direitos de 
plantação na zona de emparcelamento e prazos de execução plantação na zona de emparcelamento e prazos de execução 
dos diversos projetos RARRV (Regime de Apoio à Recon-dos diversos projetos RARRV (Regime de Apoio à Recon-
versão e Reestruturação da Vinha) associados ao emparce-versão e Reestruturação da Vinha) associados ao emparce-
lamento. lamento. 

Na resposta, o gabinete do Secretario de Estado da Agri-Na resposta, o gabinete do Secretario de Estado da Agri-
cultura informou o município monçanense que os referidos cultura informou o município monçanense que os referidos 
projetos só terminam em julho de 2014 com exceção de um projetos só terminam em julho de 2014 com exceção de um 
que termina apenas em julho de 2015. No documento, é que termina apenas em julho de 2015. No documento, é 
acrescentado que o prazo poderá ser prorrogável em virtude acrescentado que o prazo poderá ser prorrogável em virtude 
do atraso verifi cado na execução dos projetos.do atraso verifi cado na execução dos projetos.

Câmara Municipal e Delegação Câmara Municipal e Delegação 
de Neiva da Cruz Vermelha de Neiva da Cruz Vermelha 
Portuguesa assinaram Portuguesa assinaram 
protocoloprotocolo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Delegação A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Delegação 
de Neiva da Cruz Vermelha Portuguesa assinaram um proto-de Neiva da Cruz Vermelha Portuguesa assinaram um proto-
colo de colaboração para apoio para fardamento de 26 novos colo de colaboração para apoio para fardamento de 26 novos 
voluntários e reparação de viaturas. Para breve, está prevista voluntários e reparação de viaturas. Para breve, está prevista 
assinatura de novo protocolo com vista ao apoio fi nanceiro assinatura de novo protocolo com vista ao apoio fi nanceiro 
para construção das novas instalações.para construção das novas instalações.

Este protocolo visa, assim, apoiar a aquisição de farda-Este protocolo visa, assim, apoiar a aquisição de farda-
mentos (insígnias, símbolos identifi cativos e uniformes para mentos (insígnias, símbolos identifi cativos e uniformes para 
os 26 novos voluntários, possibilitando a realização da ce-os 26 novos voluntários, possibilitando a realização da ce-
rimónia de juramento, bem como parkas para todos os vo-rimónia de juramento, bem como parkas para todos os vo-
luntários da Delegação) e para pagar algumas reparações luntários da Delegação) e para pagar algumas reparações 
efetuadas nas suas viaturas. Para tal, foram atribuídos cerca efetuadas nas suas viaturas. Para tal, foram atribuídos cerca 
de 22 mil euros.de 22 mil euros.

Entretanto, está a ser ultimado o estudo prévio de ar-Entretanto, está a ser ultimado o estudo prévio de ar-
quitetura das novas instalações, que serão construídas em quitetura das novas instalações, que serão construídas em 
duas fases. O futuro edifício terá uma área de 516 metros duas fases. O futuro edifício terá uma área de 516 metros 
quadrados, acrescidos de uma zona de estacionamento para quadrados, acrescidos de uma zona de estacionamento para 
parqueamento de ambulâncias e integrará uma unidade de parqueamento de ambulâncias e integrará uma unidade de 
emergência, apoio clínico, formação e apoio logístico. emergência, apoio clínico, formação e apoio logístico. 

As novas instalações, situadas na Zona Industrial do Nei-As novas instalações, situadas na Zona Industrial do Nei-
va, permitirão colocar todos os seus serviços com condições va, permitirão colocar todos os seus serviços com condições 
adequadas, criar novas valências de apoio e potenciar a ren-adequadas, criar novas valências de apoio e potenciar a ren-
tabilização das suas atividades, sendo que a autarquia vai tabilização das suas atividades, sendo que a autarquia vai 
apoiar esta estrutura com setenta mil euros.apoiar esta estrutura com setenta mil euros.
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NOVA”NOVA”

PREÇO DE  ASSINATURAPREÇO DE  ASSINATURA

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

Digital: € 12,50

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

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

Viver um sonhoViver um sonho
Poema na voz dum minhotoPoema na voz dum minhoto

Eu esta noite sonheiEu esta noite sonhei
Que andava no imenso espaçoQue andava no imenso espaço
E foi lá que eu encontreiE foi lá que eu encontrei
Remédio p’ró meu cansaçoRemédio p’ró meu cansaço

Gostei de deambularGostei de deambular
No alto do fi rmamentoNo alto do fi rmamento
E com as nuvens andarE com as nuvens andar
Sempre ao sabor do ventoSempre ao sabor do vento

De terra em terra passarDe terra em terra passar
Por montes, prados, pinhaisPor montes, prados, pinhais
Olhar o mundo do arOlhar o mundo do ar
Bem longe cada vez maisBem longe cada vez mais

Fui voando, sempre, sempreFui voando, sempre, sempre
Lá do infi nito alémLá do infi nito além
Sem vontade de ver genteSem vontade de ver gente
Nem contactar com ninguémNem contactar com ninguém

Andei longe do cinismoAndei longe do cinismo
Da chamada humanidadeDa chamada humanidade
De todo o seu barbarismoDe todo o seu barbarismo
Tão repleto de maldadeTão repleto de maldade

Longe da terra e das raçasLonge da terra e das raças
Que proliferam o malQue proliferam o mal
E são sérias ameaçasE são sérias ameaças
A toda a paz mundialA toda a paz mundial

Lá juntei-me a seres aladosLá juntei-me a seres alados
Na senda da liberdadeNa senda da liberdade
E p’ra bem dos meus pecadosE p’ra bem dos meus pecados
Senti muita f’licidadeSenti muita f’licidade

Pena foi que eu acordeiPena foi que eu acordei
Desfazendo-se o meu sonhoDesfazendo-se o meu sonho
E p’ra meu mal retorneiE p’ra meu mal retornei
A este mundo medonhoA este mundo medonho

Gostava de ter lá fi cadoGostava de ter lá fi cado
E não voltar mais aquiE não voltar mais aqui
Que não tivesse sonhadoQue não tivesse sonhado
E ser verdade o que viviE ser verdade o que vivi

Sei que um sonho é fantasiaSei que um sonho é fantasia
Mas este foi divinalMas este foi divinal
Lastimo que essa alegriaLastimo que essa alegria
Não fosse na vida realNão fosse na vida real

Valor das CoisasValor das Coisas
  
Quem de coisas é senhorQuem de coisas é senhor
Mas nesta vida as herdouMas nesta vida as herdou
Não lhes dá tanto valorNão lhes dá tanto valor
Como alguém que as ganhou.Como alguém que as ganhou.

Quem recebe de bandejaQuem recebe de bandeja
Mal sabe apreciarMal sabe apreciar
Pois nada fez de sobejaPois nada fez de sobeja
P’ra além dum mero aceitar.P’ra além dum mero aceitar.

Quem pelas coisas trabalhaQuem pelas coisas trabalha
Sem nada ser oferecidoSem nada ser oferecido
A tudo o que amealhaA tudo o que amealha
Dá o mais justo sentido.Dá o mais justo sentido.

Coisas grandes ou pequenas Coisas grandes ou pequenas 
Para alguns muito vulgaresPara alguns muito vulgares
Para uns valem centenasPara uns valem centenas
Mas para outros milhares.Mas para outros milhares.

Só quem luta de verdadeSó quem luta de verdade
Sabe todo o valor darSabe todo o valor dar
Ao que com dignidadeAo que com dignidade
Soube por si conquistar.Soube por si conquistar.

O verdadeiro valorO verdadeiro valor
Que coisa qualquer ostentaQue coisa qualquer ostenta
É na dimensão maiorÉ na dimensão maior
O que p’ra nós representa!...O que p’ra nós representa!...

Euclides CavacoEuclides Cavaco
(Canadá)(Canadá)

A minha mãeA minha mãe
Havia traços belos no seu rostoHavia traços belos no seu rosto

Rendilhado por sulcos bem marcados;Rendilhado por sulcos bem marcados;
Tinha uns olhos imensos de sol-posto,Tinha uns olhos imensos de sol-posto,
Uns cabelos de tons esbranquiçados.Uns cabelos de tons esbranquiçados.

Era outono precoce e a contragostoEra outono precoce e a contragosto
Aquela vida desacompanhada,Aquela vida desacompanhada,

Bebida que fi cou em vinho mosto,Bebida que fi cou em vinho mosto,
Sede de sede  nunca saciada.Sede de sede  nunca saciada.

Tinha por companhia a solidão,Tinha por companhia a solidão,
Sua fome não a matava o pão,Sua fome não a matava o pão,

Era rica e mais pobre que pedinte!Era rica e mais pobre que pedinte!

A vida sem família é um deserto,A vida sem família é um deserto,
E se um oásis tem, é quase certoE se um oásis tem, é quase certo
Não passar de miragem ou acinte.Não passar de miragem ou acinte.

Joaquim dos Santos MarinhoJoaquim dos Santos Marinho
(Rio Tinto, 3/8/2013)(Rio Tinto, 3/8/2013)

Quero estar contigoQuero estar contigo
Sentir não só com a menteSentir não só com a mente
Mas também com o coraçãoMas também com o coração
Ele diz a verdade do que senteEle diz a verdade do que sente
Enquanto que com a mente pode ser uma ilusão!Enquanto que com a mente pode ser uma ilusão!

Os verdadeiros sentimentosOs verdadeiros sentimentos
São os que perduramSão os que perduram
Pela vida fora e conseguemPela vida fora e conseguem
Ultrapassar qualquer que seja o obstáculo!Ultrapassar qualquer que seja o obstáculo!
Quero estar contigoQuero estar contigo
Desde que o dia nasceDesde que o dia nasce
Até que o sol se põe!Até que o sol se põe!
Quero fazer parte integrante da tua vida,Quero fazer parte integrante da tua vida,
Mas tu não deixas!Mas tu não deixas!
Quero ocupar o lugarQuero ocupar o lugar
Mais especial da tua vida,Mais especial da tua vida,
Mas o mais importanteMas o mais importante
É que tu também queiras!É que tu também queiras!

Maria Luísa Conde LopesMaria Luísa Conde Lopes
(Do livro “Da Lágrima... o en-canto”)(Do livro “Da Lágrima... o en-canto”)

À nossa mãe queridaÀ nossa mãe querida
É um anjo que nunca deixou de nos amar.É um anjo que nunca deixou de nos amar.
A mãe tem a palavra santa que só sabe perdoar!A mãe tem a palavra santa que só sabe perdoar!
E palavra frágil... E não há ninguém tão forte que nos de-E palavra frágil... E não há ninguém tão forte que nos de-
fende até à morte.fende até à morte.
Mas ainda morta nos fi ca a governar.Mas ainda morta nos fi ca a governar.
Quem a souber amar, como merece!Quem a souber amar, como merece!
Quem poderá pagar-lhe os ais de tantas horas dolorosas!Quem poderá pagar-lhe os ais de tantas horas dolorosas!
Pudesse ela ser chão, ser caminho, ninguém, se magoa-Pudesse ela ser chão, ser caminho, ninguém, se magoa-
ria, num espinho!...ria, num espinho!...
E os nossos pés só se cobriam de rosas!E os nossos pés só se cobriam de rosas!
A todas as mães do mundo que muito sofrem, que sejam A todas as mães do mundo que muito sofrem, que sejam 
abençoadas por Deus.abençoadas por Deus.

Judite Carvalho Judite Carvalho 
(Cerveira)(Cerveira)

Os teus olhosOs teus olhos
Os teus olhos são meus olhosOs teus olhos são meus olhos
São minha estrela, meu guiaSão minha estrela, meu guia
Luz do sol luminosoLuz do sol luminoso
Me ilumina dia a diaMe ilumina dia a dia

Esses olhos, meu orgulhoEsses olhos, meu orgulho
E minha preocupaçãoE minha preocupação
Os teus olhos condutoresOs teus olhos condutores
Que tocam meu coraçãoQue tocam meu coração

Eram frágeis os teus olhosEram frágeis os teus olhos
Mas brilhavam, tudo viamMas brilhavam, tudo viam
Um dia, que sobressaltoUm dia, que sobressalto
O belo brilho perdiamO belo brilho perdiam

Não há palavras que expressemNão há palavras que expressem
O avanço da ciênciaO avanço da ciência
Que mãos hábeis, conscientesQue mãos hábeis, conscientes
A aplicam com competênciaA aplicam com competência

De novo os teus olhos brilhamDe novo os teus olhos brilham
E com mais intensidadeE com mais intensidade
Iluminam os meus olhosIluminam os meus olhos
Que brilham de felicidadeQue brilham de felicidade

São de novo o meu solSão de novo o meu sol
A luz do meu dia-a-diaA luz do meu dia-a-dia
Nasceu uma nova auroraNasceu uma nova aurora
E fi ndou a agoniaE fi ndou a agonia

Armanda RibeiroArmanda Ribeiro
(Amadora, 15 de maio de 2013)(Amadora, 15 de maio de 2013)

Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade
Quando me encho com o estralejarQuando me encho com o estralejar
da lareirada lareira
Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade

Quando a quentura da água me fustigaQuando a quentura da água me fustiga
a pelea pele
Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade

Quando a poesia arrebatadora me sustentaQuando a poesia arrebatadora me sustenta
Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade

Quando sem nada do tudo me prendoQuando sem nada do tudo me prendo
No marulhar do marNo marulhar do mar
No borbulhar do rioNo borbulhar do rio
No latejar da terraNo latejar da terra
Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade

Quando por momentos do momento esvazioQuando por momentos do momento esvazio
a mente. Deambulo no nadaa mente. Deambulo no nada
Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade

Quando de ti meu amor colho a renovaçãoQuando de ti meu amor colho a renovação
dos temposdos tempos
Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade

Quando em nós asperge a páscoaQuando em nós asperge a páscoa
dos corposdos corpos
Abeira-se a serenidadeAbeira-se a serenidade

Adelaide GraçaAdelaide Graça
(Do livro “Sem Chaves Nem Segredos”)(Do livro “Sem Chaves Nem Segredos”)
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EDITAL
JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDENTE JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDENTE 

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

TORNA PÚBLICO QUETORNA PÚBLICO QUE, no dia 24 de setembro de , no dia 24 de setembro de 
2013, pelas 14,30 horas, no Cineteatro de Vila Nova de 2013, pelas 14,30 horas, no Cineteatro de Vila Nova de 
Cerveira, se procederá, nos termos do Regulamento em Cerveira, se procederá, nos termos do Regulamento em 
vigor e condições gerais aprovadas para o efeito, ao sor-vigor e condições gerais aprovadas para o efeito, ao sor-
teio, por ato público, do direito à ocupação do terrado da teio, por ato público, do direito à ocupação do terrado da 
feira semanal de 9 lugares, que se encontram descritos feira semanal de 9 lugares, que se encontram descritos 
nas referidas condições gerais e que poderão ser solici-nas referidas condições gerais e que poderão ser solici-
tadas no Serviço e Atendimento ao Utente (Balcão único) tadas no Serviço e Atendimento ao Utente (Balcão único) 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Os interessados deverão manifestar a sua intenção Os interessados deverão manifestar a sua intenção 
aos lugares pretendidos, mediante a apresentação de aos lugares pretendidos, mediante a apresentação de 
requerimento a fornecer pelo Serviço de Atendimento requerimento a fornecer pelo Serviço de Atendimento 
ao Utente (Balcão Único), até ao dia 20 de setembro de ao Utente (Balcão Único), até ao dia 20 de setembro de 
2013.2013.

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

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

Vila Nova de Cerveira, aos trinta dias do mês de agos-Vila Nova de Cerveira, aos trinta dias do mês de agos-
to do ano dois mil e treze.to do ano dois mil e treze.

O Presidente da Câmara,O Presidente da Câmara,
José Manuel Vaz CarpinteiraJosé Manuel Vaz Carpinteira
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Concelho de Vila Nova de CerveiraConcelho de Vila Nova de Cerveira
Listas de candidatos à Câmara MunicipalListas de candidatos à Câmara Municipal

PENSAR CERVEIRAPENSAR CERVEIRA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CAMPOS e VILA MEÃCAMPOS e VILA MEÃ
Joaquim Lima Hilário, Ana Cristina de Araú-Joaquim Lima Hilário, Ana Cristina de Araú-
jo Fernandes, Elvis Graça Costa, Euclides jo Fernandes, Elvis Graça Costa, Euclides 
de Jesus Gonçalves Rodrigues, Carla Sofi a de Jesus Gonçalves Rodrigues, Carla Sofi a 
Lameira Pires, Victor Miguel Almeida Hilário, Lameira Pires, Victor Miguel Almeida Hilário, 
Raquel Pires de Sousa, Paula Cristina Bezer-Raquel Pires de Sousa, Paula Cristina Bezer-
ra Marques, Jorge Castro da Costa, César ra Marques, Jorge Castro da Costa, César 
António Viana de Sousa, Fernanda Lima da António Viana de Sousa, Fernanda Lima da 
Silva Graça, Jéssica Ferreira Correia, Diogo Silva Graça, Jéssica Ferreira Correia, Diogo 
José Alves Fernandes, José Carlos Alves So-José Alves Fernandes, José Carlos Alves So-
ares, Liliana Cristina Alves Sousa, Jorge Jo-ares, Liliana Cristina Alves Sousa, Jorge Jo-
aquim Fernandes Alves, Dominique Fernan-aquim Fernandes Alves, Dominique Fernan-
des Gonçalves Paço Sousa, Aires Fernando des Gonçalves Paço Sousa, Aires Fernando 
Ferreira de Azevedo, Vera Lúcia de Sousa Ferreira de Azevedo, Vera Lúcia de Sousa 
Bouçós Filipe, Jorge Fernando da Fonseca Bouçós Filipe, Jorge Fernando da Fonseca 
Costa, José Manuel de Sousa Dantas, Maria Costa, José Manuel de Sousa Dantas, Maria 
de Céu Gonçalves Fernandes, Emília Maria de Céu Gonçalves Fernandes, Emília Maria 
Roleira Almeida, Manuel Ribeiro Neves, Ana Roleira Almeida, Manuel Ribeiro Neves, Ana 
Sofi a Pires da Cruz, José Vidal Gonçalves de Sofi a Pires da Cruz, José Vidal Gonçalves de 
Passos, Andreia de Jesus Pereira Barbosa.Passos, Andreia de Jesus Pereira Barbosa.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CANDEMIL e GONDARCANDEMIL e GONDAR
José Miguel Rodrigues Pereira, Anabela de José Miguel Rodrigues Pereira, Anabela de 
Matos Venade, José Luís de Barros Lima, Matos Venade, José Luís de Barros Lima, 
Henrique Pereira da Silva, Ana Maria Ribei-Henrique Pereira da Silva, Ana Maria Ribei-
ro de Carvalho Pereira, Raul Décio Cachada ro de Carvalho Pereira, Raul Décio Cachada 
Rodrigues, Ana Rita Lameira Pinto, António Rodrigues, Ana Rita Lameira Pinto, António 
Sousa, Joaquim Luís de Amorim Barbosa, Sousa, Joaquim Luís de Amorim Barbosa, 
Cátia de Sá Mendes, Gonçalo da Silva Fer-Cátia de Sá Mendes, Gonçalo da Silva Fer-
nandes, Manuel Joaquim Esteves Pereira, nandes, Manuel Joaquim Esteves Pereira, 
Filipe Miguel Barbosa Costinha, Fábio Mi-Filipe Miguel Barbosa Costinha, Fábio Mi-
guel Martins de Sá, José Carlos Silveiro de guel Martins de Sá, José Carlos Silveiro de 
Barros, Zacarias Aníbal de Araújo Lemos, Barros, Zacarias Aníbal de Araújo Lemos, 

Augusto Manuel Araújo Matos, Cristina Maria Augusto Manuel Araújo Matos, Cristina Maria 
Rodrigues da Cunha, Sandra Maria Ferreira Rodrigues da Cunha, Sandra Maria Ferreira 
Pereira, Tânia Sofi a Lemos Rodrigues.Pereira, Tânia Sofi a Lemos Rodrigues.

FREGUESIA DE GONDARÉMFREGUESIA DE GONDARÉM
Maria de Lurdes Guerreiro Pereira Cunha, Maria de Lurdes Guerreiro Pereira Cunha, 
Filomena de Sousa Dantas, Humberto José Filomena de Sousa Dantas, Humberto José 
Vidal Duarte, João Joaquim Lemos Costa, Vidal Duarte, João Joaquim Lemos Costa, 
Paula Cristina Anjos da Silva, José Maria Paula Cristina Anjos da Silva, José Maria 
Ferreira Martins de Sá, Carina Emília Costa Ferreira Martins de Sá, Carina Emília Costa 
Sá, José Joaquim de Castro Lobo de Ma-Sá, José Joaquim de Castro Lobo de Ma-
cedo, José António Valério Gomes, Águeda cedo, José António Valério Gomes, Águeda 
Gonçalves de Miranda Lemos Costa, Fran-Gonçalves de Miranda Lemos Costa, Fran-
cisco José Fraga, Cândida Isabel dos Santos cisco José Fraga, Cândida Isabel dos Santos 
Castro, Carina Fernanda Guerreiro Dantas, Castro, Carina Fernanda Guerreiro Dantas, 
Hugo Fernando dos Santos Xavier, Hipólito Hugo Fernando dos Santos Xavier, Hipólito 
José Barroso Martins, Carla Sílvia Rodrigues José Barroso Martins, Carla Sílvia Rodrigues 
Carilho Afonso, José Joaquim Meira Gomes, Carilho Afonso, José Joaquim Meira Gomes, 
Filipe Manuel Guerreiro Gonçalves, Maria Filipe Manuel Guerreiro Gonçalves, Maria 
do Rosário Nunes Dantas, José Carlos Cou-do Rosário Nunes Dantas, José Carlos Cou-
to Oliveira, Carlos Alberto Alves da Costa, to Oliveira, Carlos Alberto Alves da Costa, 
Sandra Cristina Duarte da Cruz, Isolino Pe-Sandra Cristina Duarte da Cruz, Isolino Pe-
reira Lemos, Fernando Jesus Sousa, Maria reira Lemos, Fernando Jesus Sousa, Maria 
de Lurdes Couto Barroso Rego, Luís Filipe de Lurdes Couto Barroso Rego, Luís Filipe 
Brandão Ferreira.Brandão Ferreira.

FREGUESIA DE LOIVOFREGUESIA DE LOIVO
Ana Maria da Cunha Montenegro, Elisabe-Ana Maria da Cunha Montenegro, Elisabe-
te Maria Gomes Pereira, Francisco José da te Maria Gomes Pereira, Francisco José da 
Cunha Valentim, Fábio Ricardo Araújo Perei-Cunha Valentim, Fábio Ricardo Araújo Perei-
ra, Alexandra Manuela Sobral Gomes, Filipe ra, Alexandra Manuela Sobral Gomes, Filipe 
Alves Barbosa, André Barbosa Amorim Vas-Alves Barbosa, André Barbosa Amorim Vas-
concelos, Liliana Andreia da Cunha Barros, concelos, Liliana Andreia da Cunha Barros, 
José Pereira Correia, Ilídio Silvestre Rocha, José Pereira Correia, Ilídio Silvestre Rocha, 
Paula Cristina Fernandes Lameira, Maria de Paula Cristina Fernandes Lameira, Maria de 
Fátima Gonçalves de Andrade, Tiago Manuel Fátima Gonçalves de Andrade, Tiago Manuel 
Roleira Barbosa, Filipa Cristina da Silva Viei-Roleira Barbosa, Filipa Cristina da Silva Viei-

ra, Arminda Rosa Martins Nogueira Araújo, ra, Arminda Rosa Martins Nogueira Araújo, 
João Pedro Abreu da Cunha, Ana Maria Oli-João Pedro Abreu da Cunha, Ana Maria Oli-
veira de Freitas, Filipe José Valentim Ferrei-veira de Freitas, Filipe José Valentim Ferrei-
ra, Liseta da Conceição Machado Dias, Ma-ra, Liseta da Conceição Machado Dias, Ma-
nuela Andreia de Jesus Martins, João Miguel nuela Andreia de Jesus Martins, João Miguel 
Ribeiro de Barros, Manuel José Encarnação Ribeiro de Barros, Manuel José Encarnação 
Esmeriz, Patrícia Manuela da Silva Conde, Esmeriz, Patrícia Manuela da Silva Conde, 
Maria das Dores de Abreu Dantas, Fábio Maria das Dores de Abreu Dantas, Fábio 
António Roleira Coelho, Eduardo Firmino da António Roleira Coelho, Eduardo Firmino da 
Silva Jesus Dias, Ana Maria Lima da Silva, Silva Jesus Dias, Ana Maria Lima da Silva, 
Cesário da Silva Araújo, Sara Cristina Conde Cesário da Silva Araújo, Sara Cristina Conde 
Rodrigues, Maria dos Prazeres Duque Gon-Rodrigues, Maria dos Prazeres Duque Gon-
çalves Rocha, Carlos Manuel da Silva Vieira, çalves Rocha, Carlos Manuel da Silva Vieira, 
Maria Lídia Garcia, Valdemar da Cruz Sou-Maria Lídia Garcia, Valdemar da Cruz Sou-
sa, Emília Queiroz da Costa, Maria de Lurdes sa, Emília Queiroz da Costa, Maria de Lurdes 
Araújo Couto, José Azevedo Gonçalves, Lu-Araújo Couto, José Azevedo Gonçalves, Lu-
cinda da Silva Lima Conde, Ângelo de Castro cinda da Silva Lima Conde, Ângelo de Castro 
Freire Ribeiro.Freire Ribeiro.

FREGUESIA DE MENTRESTIDOFREGUESIA DE MENTRESTIDO
Justino Pedro Pacheco Gomes, Maria Isa-Justino Pedro Pacheco Gomes, Maria Isa-
bel Brandão Araújo, Carlos Manuel Pereira bel Brandão Araújo, Carlos Manuel Pereira 
Pinheiro, Humberto Jorge da Silva Almeida, Pinheiro, Humberto Jorge da Silva Almeida, 
Ilda de Fátima Esteves da Silva, Maria da Ilda de Fátima Esteves da Silva, Maria da 
Conceição da Silva Araújo de Sousa, Jus-Conceição da Silva Araújo de Sousa, Jus-
tino Carlos Rodrigues Gomes, Maria Goreti tino Carlos Rodrigues Gomes, Maria Goreti 
da Rocha Pinto, Cláudia Cristina Malheiro da Rocha Pinto, Cláudia Cristina Malheiro 
Viana, Mário Pereira Pinheiro, Rosa Maria de Viana, Mário Pereira Pinheiro, Rosa Maria de 
Amorim Gonçalves Gomes, Amélia Maria da Amorim Gonçalves Gomes, Amélia Maria da 
Conceição Faria.Conceição Faria.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
REBOREDA e NOGUEIRAREBOREDA e NOGUEIRA
António Duarte Cunha Machado, Madalena António Duarte Cunha Machado, Madalena 
Oliveira Gonçalves, Lourenço Caldas Mar-Oliveira Gonçalves, Lourenço Caldas Mar-
tins, Maria de Fátima Flores de Araújo, Jo-tins, Maria de Fátima Flores de Araújo, Jo-
aquim José Roleira Afonso, José Luís Gon-aquim José Roleira Afonso, José Luís Gon-

çalves do Paço, Susana Catarina Araújo de çalves do Paço, Susana Catarina Araújo de 
Barros, Pedro Miguel Gonçalves Correia, Barros, Pedro Miguel Gonçalves Correia, 
Eduardo Alberto Lages Neves, Olímpia Ca-Eduardo Alberto Lages Neves, Olímpia Ca-
simira Couto Gonçalves, Luís Filipe Martins simira Couto Gonçalves, Luís Filipe Martins 
Dantas, Carlos Jorge Pereira Rodrigues, An-Dantas, Carlos Jorge Pereira Rodrigues, An-
dreia Filipa Fernandes Pereira, Manuel Vítor dreia Filipa Fernandes Pereira, Manuel Vítor 
Dias Ferreira, Diogo Manuel Correia Paulo.Dias Ferreira, Diogo Manuel Correia Paulo.

FREGUESIA DE SAPARDOSFREGUESIA DE SAPARDOS
Luís Carlos Esteves da Silva, Pedro Miguel Luís Carlos Esteves da Silva, Pedro Miguel 
Fernandes Vaz, Carlos Alberto Gonçalves Fernandes Vaz, Carlos Alberto Gonçalves 
Dias, Serafi m de Sousa Teixeira, Mónica Pa-Dias, Serafi m de Sousa Teixeira, Mónica Pa-
trícia Silva Neves, Carmina Maria Pereira da trícia Silva Neves, Carmina Maria Pereira da 
Silva Lopes, Anabela Pereira Oliveira, Cátia Silva Lopes, Anabela Pereira Oliveira, Cátia 
Soraia Esteves Dias, Hugo de Oliveira Cas-Soraia Esteves Dias, Hugo de Oliveira Cas-
tro, Luís Miguel Antunes da Cunha, Cristiana tro, Luís Miguel Antunes da Cunha, Cristiana 
da Rocha Gonçalves, Pedro Miguel Gonçal-da Rocha Gonçalves, Pedro Miguel Gonçal-
ves Costa, Valdemar Gonçalves dos Santos.ves Costa, Valdemar Gonçalves dos Santos.

FREGUESIA DE SOPOFREGUESIA DE SOPO
Manuel Pedro Soares, Luís Alberto Fernan-Manuel Pedro Soares, Luís Alberto Fernan-
des Araújo, Catarina Dantas Giestal, Carlos des Araújo, Catarina Dantas Giestal, Carlos 
Manuel Teixeira Bouça, Cristina Maria Fer-Manuel Teixeira Bouça, Cristina Maria Fer-
nandes Guerreiro, Luís Dinis do Poço, Miriam nandes Guerreiro, Luís Dinis do Poço, Miriam 
de La-Salete Codeço Virgínia, Susana Cam-de La-Salete Codeço Virgínia, Susana Cam-
pos da Costa, Bruno Miguel da Silva Tiago, pos da Costa, Bruno Miguel da Silva Tiago, 
Maria Dulce da Costa, Márcio Daniel Matos Maria Dulce da Costa, Márcio Daniel Matos 
Barbosa, Eurico Postiço Dias, Andreia da Barbosa, Eurico Postiço Dias, Andreia da 
Cunha Baptista, Albertina Barreira Branco de Cunha Baptista, Albertina Barreira Branco de 
Sousa, João Carlos de Ceia Sobrosa, João Sousa, João Carlos de Ceia Sobrosa, João 
António Pereira da Cunha, Elisabete Gomes António Pereira da Cunha, Elisabete Gomes 
Postiço Rodrigues, Helena Araújo Mendes, Postiço Rodrigues, Helena Araújo Mendes, 
Raul João de Araújo Pereira, Daniela Cristi-Raul João de Araújo Pereira, Daniela Cristi-
na Pereira Rodrigues, António Alves da Silva,na Pereira Rodrigues, António Alves da Silva,
Jorge Luís Queiroz Ribeiro, David Filipe Lima Jorge Luís Queiroz Ribeiro, David Filipe Lima 
Pereira, Liliana Cristina de Lima Freitas Araú-Pereira, Liliana Cristina de Lima Freitas Araú-
jo, Ângelo Manuel de Matos Barbosa, João jo, Ângelo Manuel de Matos Barbosa, João 

ELEIÇÕESELEIÇÕES

CDUCDU
Leli Celsa Romeu Malhão WolfangoLeli Celsa Romeu Malhão Wolfango

Manuel Dinis de Carvalho FernandesManuel Dinis de Carvalho Fernandes
Rosamel Pires VenadeRosamel Pires Venade

Ana Carla Lopes ArandaAna Carla Lopes Aranda
Ana Paula Malhado de SáAna Paula Malhado de Sá

PENSAR CERVEIRAPENSAR CERVEIRA
João Fernando Brito NogueiraJoão Fernando Brito Nogueira

Vítor Manuel Inácio CostaVítor Manuel Inácio Costa

Maria Aurora Amorim ViãesMaria Aurora Amorim Viães
Telmo Fernando Bouçós da CunhaTelmo Fernando Bouçós da Cunha

Maria Célia Pereira CaldasMaria Célia Pereira Caldas
Carlos Miguel Brandão Dantas Carlos Miguel Brandão Dantas 

Inês Maria Mascarenhas Fernandes Inês Maria Mascarenhas Fernandes 
de Oliveira de Oliveira 

Rui Manuel Lobo RibeiroRui Manuel Lobo Ribeiro
Maria Isabel Ribeiro de Araújo Maria Isabel Ribeiro de Araújo 

Ana Maria da Silva Oliveira Ana Maria da Silva Oliveira 
Isabel Maria Esteves Malheiro VerdeIsabel Maria Esteves Malheiro Verde

Raul Jorge Esmeriz CostaRaul Jorge Esmeriz Costa

João Reinaldo da Silva AlvesJoão Reinaldo da Silva Alves

PSPS
João Manuel de Sousa AraújoJoão Manuel de Sousa Araújo

Emanuel Renato Sousa de OliveiraEmanuel Renato Sousa de Oliveira
Sandra Maria Pereira PontedeiraSandra Maria Pereira Pontedeira

Fernando Monteiro MatiasFernando Monteiro Matias
Nuno André Costa Martins SilvaNuno André Costa Martins Silva
Sofi a Esmeriz Gomes da RochaSofi a Esmeriz Gomes da Rocha

Alexandre Hilário BarbosaAlexandre Hilário Barbosa
Paulo Jorge Martins PereiraPaulo Jorge Martins Pereira

Cláudia Sofi a FernandesCláudia Sofi a Fernandes
Bruno Miguel Rebelo CarpinteiraBruno Miguel Rebelo Carpinteira

PPD/PSDPPD/PSD
Manuel Esteves MarquesManuel Esteves Marques

Nathalie Pereira Alves dos SantosNathalie Pereira Alves dos Santos
Saul Augusto Conde OliveiraSaul Augusto Conde Oliveira

Jorge Humberto Malheiro Barbosa RibeiroJorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro
Sandra Maria Moreira SousaSandra Maria Moreira Sousa

Catarina Natércia Araújo PiresCatarina Natércia Araújo Pires
Calisto Fernando Cunha RochaCalisto Fernando Cunha Rocha

Listas de candidatos à Assembleia MunicipalListas de candidatos à Assembleia Municipal
CDUCDU

Rosamel Pires VenadeRosamel Pires Venade
Leli Celsa Romeu Malhão WolfangoLeli Celsa Romeu Malhão Wolfango

Manuel Dinis de Carvalho FernandesManuel Dinis de Carvalho Fernandes
Ana Carla Lopes ArandaAna Carla Lopes Aranda

Diamantino Venade FernandesDiamantino Venade Fernandes
António José MarquesAntónio José Marques

Ana Lucília dos Reis SantiagoAna Lucília dos Reis Santiago
Salvador José ParrulasSalvador José Parrulas

Helena Maria Badalinho PiresHelena Maria Badalinho Pires
Francisco Manuel Guerreiro ZarcoFrancisco Manuel Guerreiro Zarco

PENSAR CERVEIRAPENSAR CERVEIRA
Vítor Nelson Esteves Torres da SilvaVítor Nelson Esteves Torres da Silva

Mário Luís Fernandes AfonsoMário Luís Fernandes Afonso
Ana Cristina Araújo Silva dos SantosAna Cristina Araújo Silva dos Santos
Aristides Manuel Rodrigues MartinsAristides Manuel Rodrigues Martins

Cristina Sofi a MartinsCristina Sofi a Martins
Lídia Isabel Leal PortelaLídia Isabel Leal Portela

João Manuel Araújo Domingues Caldas João Manuel Araújo Domingues Caldas 
Vítor Manuel da Silva AlvesVítor Manuel da Silva Alves

Elisabete da Conceição Barros JoaquimElisabete da Conceição Barros Joaquim
José Augusto Cantinho VenadeJosé Augusto Cantinho Venade

José Isac AfonsoJosé Isac Afonso
Isabel Gonçalves DiasIsabel Gonçalves Dias

José Augusto Sobreiro DominguesJosé Augusto Sobreiro Domingues
Mário de Araújo CastroMário de Araújo Castro

Sónia Cristina Nogueira BarrosoSónia Cristina Nogueira Barroso
Elói Oliveira MalheiroElói Oliveira Malheiro

Mateus Araújo PiresMateus Araújo Pires
Maria Margarida da Rocha BarbosaMaria Margarida da Rocha Barbosa

José Rodrigues PereiraJosé Rodrigues Pereira
Maria Alberta Ferreira da RochaMaria Alberta Ferreira da Rocha

Mário Rui Rodrigues da Costa Caldas  Mário Rui Rodrigues da Costa Caldas  
Ernesto Filipe Caldas CostaErnesto Filipe Caldas Costa

Patrícia do Nascimento de SáPatrícia do Nascimento de Sá
Álvaro Cristóvão Lima AlvesÁlvaro Cristóvão Lima Alves

Arnaldo Pereira MendesArnaldo Pereira Mendes
Ângela Maria Esteves da RochaÂngela Maria Esteves da Rocha

Ilídio Rodrigues Gonçalves MalheiroIlídio Rodrigues Gonçalves Malheiro
Vítor Manuel Vieira da RochaVítor Manuel Vieira da Rocha
Fernanda Pereira FernandesFernanda Pereira Fernandes

Mário José Neves PereiraMário José Neves Pereira
Carlos Manuel da Cunha LemosCarlos Manuel da Cunha Lemos

Beatriz José Araújo de SousaBeatriz José Araújo de Sousa
Hélder Alfredo Araújo MonteiroHélder Alfredo Araújo Monteiro
Alberto Camilo Carreira PontesAlberto Camilo Carreira Pontes

PSPS
José Manuel Vaz CarpinteiraJosé Manuel Vaz Carpinteira
Rui Alberto Rodrigues CruzRui Alberto Rodrigues Cruz

Anabela Lages de Oliveira QuintasAnabela Lages de Oliveira Quintas
Carla Maria Caetano Amorim TorresCarla Maria Caetano Amorim Torres

Fernando José Rodrigues Pires VenadeFernando José Rodrigues Pires Venade
Manuela Maria Lourenço FerreiraManuela Maria Lourenço Ferreira

Cristina Isabel da Silva Cancela GomesCristina Isabel da Silva Cancela Gomes
Joaquim do Nascimento Gomes Joaquim do Nascimento Gomes 

BarrosoBarroso
Manuel de Araújo SoaresManuel de Araújo Soares

Carla Isabel Martins SegadãesCarla Isabel Martins Segadães
Sílvia Lopes RibeiroSílvia Lopes Ribeiro

José Manuel Torres da CunhaJosé Manuel Torres da Cunha
Armando Araújo de BritoArmando Araújo de Brito

Cesaltina de Lurdes Moreira CostinhaCesaltina de Lurdes Moreira Costinha
Renato Heitor Correia DominguesRenato Heitor Correia Domingues
Jorge Augusto da Silva RodriguesJorge Augusto da Silva Rodrigues

Andreia Daniela Rodrigues BrandãoAndreia Daniela Rodrigues Brandão
Joaquim Aniceto Bernardes Martins Joaquim Aniceto Bernardes Martins 

de Larade Lara
Joaquim Teixeira e SilvaJoaquim Teixeira e Silva

Paula Fernanda Miranda da Rocha Paula Fernanda Miranda da Rocha 
AraújoAraújo

José Gonçalves da SilvaJosé Gonçalves da Silva
António João Fernandes GomesAntónio João Fernandes Gomes
Liliana Cristina da Silva AraújoLiliana Cristina da Silva Araújo

Carlos Manuel Gonçalves RodriguesCarlos Manuel Gonçalves Rodrigues
Ilídio Bouçada RodriguesIlídio Bouçada Rodrigues

Ana Marisa Fernandes AlmeidaAna Marisa Fernandes Almeida
Manuel Alberto Araújo Roleira Manuel Alberto Araújo Roleira 

FigueiredoFigueiredo
Agostinho José Morais SantosAgostinho José Morais Santos

Catarina Senra DevezaCatarina Senra Deveza
Napoleão Augusto Silva RodriguesNapoleão Augusto Silva Rodrigues

Diogo Belchior CarvalhoDiogo Belchior Carvalho
Madeleine Julie Ferreira da SilvaMadeleine Julie Ferreira da Silva
Delmiro José Pereira GonçalvesDelmiro José Pereira Gonçalves

PPD/PSDPPD/PSD
Claudia Pinto FerreiraClaudia Pinto Ferreira

Álvaro Emanuel Ferreira MaiaÁlvaro Emanuel Ferreira Maia
Maria João Gonçalves PiresMaria João Gonçalves Pires

Virgínia Maria Pereira Martins Conde Virgínia Maria Pereira Martins Conde 
da Costada Costa

André José Marinho Brito LopezAndré José Marinho Brito Lopez
Maria Celeste Brandão FerreiraMaria Celeste Brandão Ferreira

Luís Filipe Roleira BarbosaLuís Filipe Roleira Barbosa
Isabel Cristina Cunha SaavedraIsabel Cristina Cunha Saavedra

Filipe LameiraFilipe Lameira
Joaquim da Cunha FernandesJoaquim da Cunha Fernandes

Teresa Pinto VictorinoTeresa Pinto Victorino
Carlos Sérgio Dantas Pereira Carlos Sérgio Dantas Pereira 

FernandesFernandes
Nelson Daniel Ferreira RamosNelson Daniel Ferreira Ramos
Sara Daniela Ferreira RamosSara Daniela Ferreira Ramos

José Carlos Moreira GonçalvesJosé Carlos Moreira Gonçalves
Tiago José Pinheiro Ribeiro DuroTiago José Pinheiro Ribeiro Duro

Aida do Carmo Alves Silva GonçalvesAida do Carmo Alves Silva Gonçalves
Sérgio André Branco CodeçoSérgio André Branco Codeço
Sérgio Filipe Ferreira BarbosaSérgio Filipe Ferreira Barbosa

Andreia Areal ElichAndreia Areal Elich
David Alves Pinto SantosDavid Alves Pinto Santos
Catarina Amorim RoleiraCatarina Amorim Roleira
Fabrício Conde OliveiraFabrício Conde Oliveira

Rute Caldas Lourenço de AmorimRute Caldas Lourenço de Amorim
Luís Miguel Faria Leal Fernandes de Luís Miguel Faria Leal Fernandes de 

CarvalhoCarvalho

Listas de candidatos às assembleias de fregueListas de candidatos às assembleias de freguesiasia
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AUTÁRQUICASAUTÁRQUICAS
Manuel Pintor Araújo, Filipe Eduardo Araú-Manuel Pintor Araújo, Filipe Eduardo Araú-
jo Branco, Alzira do Rosário Alves Antunes, jo Branco, Alzira do Rosário Alves Antunes, 
Carlos Miguel Fernandes Tiago, Carminda Carlos Miguel Fernandes Tiago, Carminda 
Maria Alves Pintor, António Cerqueira de Bri-Maria Alves Pintor, António Cerqueira de Bri-
to, Maria de Lurdes Pereira do Poço Gomes,to, Maria de Lurdes Pereira do Poço Gomes,
Joaquim Manuel Gonçalves de Araújo, Ca-Joaquim Manuel Gonçalves de Araújo, Ca-
tarina da Cunha Pereira, Manuel Luís Pintor tarina da Cunha Pereira, Manuel Luís Pintor 
Araújo, David João Cunha Queirós, Davi-Araújo, David João Cunha Queirós, Davi-
de Araújo de Sá de Jesus, Andreia Patrícia de Araújo de Sá de Jesus, Andreia Patrícia 
Castim Branco, Daniel André Sá da Cunha, Castim Branco, Daniel André Sá da Cunha, 
Valentim Oliveira Amorim, Celeste de Jesus Valentim Oliveira Amorim, Celeste de Jesus 
Fernandes Pereira Branco, Daniel Pereira Fernandes Pereira Branco, Daniel Pereira 
Branco, Carlos Alberto Esteves da Rocha, Branco, Carlos Alberto Esteves da Rocha, 
Albertina Carmina Durão Branco, Pedro Fer-Albertina Carmina Durão Branco, Pedro Fer-
nando Cardoso Barbosa.nando Cardoso Barbosa.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
VILA NOVA DE CERVEIRA e LOVELHEVILA NOVA DE CERVEIRA e LOVELHE
Constantino João Magalhães Costa, Cândi-Constantino João Magalhães Costa, Cândi-
do Magalhães Malheiro, Maria José Pinheiro do Magalhães Malheiro, Maria José Pinheiro 
Guerreiro de Morais, Maria de Fátima Quei-Guerreiro de Morais, Maria de Fátima Quei-
rós Preza Pedreira, Hugo André Granja Ve-rós Preza Pedreira, Hugo André Granja Ve-
nade, Alfredo Gomes Pereira, Maria Vânia nade, Alfredo Gomes Pereira, Maria Vânia 
Alves Gomes Leite da Costa, Sérgio Miguel Alves Gomes Leite da Costa, Sérgio Miguel 
Araújo Monteiro, Marta Maria Tavares Perei-Araújo Monteiro, Marta Maria Tavares Perei-
ra, Sara Conde Dantas da Cunha, Francisco ra, Sara Conde Dantas da Cunha, Francisco 
José Martins Diz, Maria Vitória Patrício de José Martins Diz, Maria Vitória Patrício de 
Sousa, Marta Vitória Esmeriz Costa Perei-Sousa, Marta Vitória Esmeriz Costa Perei-
ra, Manuel Joaquim Cunha Gomes, Rafaela ra, Manuel Joaquim Cunha Gomes, Rafaela 
Ariana Martins, Ana Cristina Fontão dos San-Ariana Martins, Ana Cristina Fontão dos San-
tos, José António Alonso Gomes, Adelina tos, José António Alonso Gomes, Adelina 
dos Prazeres B. da Costa Gonçalves, Luzia dos Prazeres B. da Costa Gonçalves, Luzia 
Barbosa Alves Pereira, Fernando Manuel Barbosa Alves Pereira, Fernando Manuel 
Santos Costa, Cristina Sofi a Malheiro Bar-Santos Costa, Cristina Sofi a Malheiro Bar-
bosa Ribeiro, Maria José Fernandes Gomes,bosa Ribeiro, Maria José Fernandes Gomes,
António Fernandes Baixinho, Elisabete Go-António Fernandes Baixinho, Elisabete Go-
mes Pinto, Ricardo Fontão Afonso, Maria mes Pinto, Ricardo Fontão Afonso, Maria 
Clara da Encarnação Amorim, Vânia da Sil-Clara da Encarnação Amorim, Vânia da Sil-
va Morais, Manuel da Purifi cação Rodrigues, va Morais, Manuel da Purifi cação Rodrigues, 
Maria Adelina Venade Pereira, Benvinda Ma-Maria Adelina Venade Pereira, Benvinda Ma-
ria Poeiras Lobo Ribeiro.ria Poeiras Lobo Ribeiro.

PSPS
UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CAMPOS e VILA MEÃCAMPOS e VILA MEÃ
Fernando Jorge Malheiro Pires, Sónia Fer-Fernando Jorge Malheiro Pires, Sónia Fer-
nanda Duarte Antunes, José Carlos Dantas nanda Duarte Antunes, José Carlos Dantas 
Costa, Nuno André Costa Neves, Paula Cris-Costa, Nuno André Costa Neves, Paula Cris-
tina Pires Oliveira Ferreira, José Carlos Araú-tina Pires Oliveira Ferreira, José Carlos Araú-
jo Pereira, António de Magalhães Carneiro, jo Pereira, António de Magalhães Carneiro, 
Ana Maria Alves Martins de Lara Lima, Juve-Ana Maria Alves Martins de Lara Lima, Juve-
lina da Conceição Alves Lara, Nestor Perei-lina da Conceição Alves Lara, Nestor Perei-
ra Afonso, Carlos Serafi m Fernandes Alves, ra Afonso, Carlos Serafi m Fernandes Alves, 
Maria Elisabete Cunha e Silva Montenegro, Maria Elisabete Cunha e Silva Montenegro, 
Miguel Joaquim Carvalho Faria, Manuel Miguel Joaquim Carvalho Faria, Manuel 
Américo Ranhada Pereira, Sónia Alexandra Américo Ranhada Pereira, Sónia Alexandra 
Pires Guerreiro, Jean Jaques Gonçalves, Pires Guerreiro, Jean Jaques Gonçalves, 
Paulo Jorge Silva Pereira, Andreia de Sousa Paulo Jorge Silva Pereira, Andreia de Sousa 
Barbosa, José António Lopes da Silva, Vitor Barbosa, José António Lopes da Silva, Vitor 
Manuel Silva Rodrigues, Joana Rita Carvalho Manuel Silva Rodrigues, Joana Rita Carvalho 
Fernandes, Jorge Miguel Borges Fernandes, Fernandes, Jorge Miguel Borges Fernandes, 
Miguel Alexandre Ferreira Ranhado, Juliana Miguel Alexandre Ferreira Ranhado, Juliana 
Maria Fernandes Almeida, João Batista Pa-Maria Fernandes Almeida, João Batista Pa-
tusca Valentim, Luís Miguel Rodrigues de tusca Valentim, Luís Miguel Rodrigues de 
Melo, Rosa Maria Araújo de Barros Valentim, Melo, Rosa Maria Araújo de Barros Valentim, 
Paulo Jorge Silva Pereira, João Rodrigues Paulo Jorge Silva Pereira, João Rodrigues 
de Melo Rodrigues, Mafalda Catarina Valen-de Melo Rodrigues, Mafalda Catarina Valen-
te Mendes, António Duque Pereira, Philipe te Mendes, António Duque Pereira, Philipe 
Pereira Carneiro, Andreia Catarina de Sousa Pereira Carneiro, Andreia Catarina de Sousa 
Barros, Ricardo da Cruz Barros, José Pinto Barros, Ricardo da Cruz Barros, José Pinto 
Barbosa, Carla Marisa Sobral Fernandes, Barbosa, Carla Marisa Sobral Fernandes, 
Leonel Assunção Patusca Valentim, Fernan-Leonel Assunção Patusca Valentim, Fernan-
do Alexandre Pereira Barbosa, Maria Isabel do Alexandre Pereira Barbosa, Maria Isabel 
Duarte Antunes, Vitor Manuel Lobato Pinto.Duarte Antunes, Vitor Manuel Lobato Pinto.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CANDEMIL e GONDARCANDEMIL e GONDAR
Luís Jaime Leal Costa, Carlos Renato Lou-Luís Jaime Leal Costa, Carlos Renato Lou-
renço, Diana Cristina Viana Pereira, João renço, Diana Cristina Viana Pereira, João 
Pinto de Lemos, António Sousa, Gracelina Pinto de Lemos, António Sousa, Gracelina 
Miranda Tavares, Daniela de Sá Mendes, Miranda Tavares, Daniela de Sá Mendes, 
Aníbal de Freitas Ferreira, Ana Paula Costa Aníbal de Freitas Ferreira, Ana Paula Costa 
Machado Lemos, António Cerqueira Barbo-Machado Lemos, António Cerqueira Barbo-
sa, João Celestino Loureiro Esteves, Car-sa, João Celestino Loureiro Esteves, Car-
los Alberto Barbosa de Sá, Manuel António los Alberto Barbosa de Sá, Manuel António 
Barbosa Barros, João Carlos Araújo Lemos, Barbosa Barros, João Carlos Araújo Lemos, 
Fernando Miguel Conde Dantas, José Júlio Fernando Miguel Conde Dantas, José Júlio 
Gonçalves Mendes.Gonçalves Mendes.

FREGUESIA DE CORNESFREGUESIA DE CORNES
Fernando António da Cunha Alves, Patrícia Fernando António da Cunha Alves, Patrícia 
Barros Pereira, Fernanda Bouçós Barros Barros Pereira, Fernanda Bouçós Barros 
Costa, Filipe Miguel Fernandes Rio, Cristina Costa, Filipe Miguel Fernandes Rio, Cristina 
Martins da Cunha Pires, António Senra de Martins da Cunha Pires, António Senra de 
Sousa, Luís Ibérico Gonçalves Lopes, Tânia Sousa, Luís Ibérico Gonçalves Lopes, Tânia 
Maria Guerreiro Domingues, João Batista Maria Guerreiro Domingues, João Batista 

Paço Valente, José Luís Fernandes, José Paço Valente, José Luís Fernandes, José 
Carlos da Silva Lopes, Homero António Al-Carlos da Silva Lopes, Homero António Al-
ves Bouçós, Amaro Fernandes Lameira, ves Bouçós, Amaro Fernandes Lameira, 
Jorge Adelino Lopes Correia, Carlos Alber-Jorge Adelino Lopes Correia, Carlos Alber-
to Alves Marinho, Marisa Pereira Carvalho, to Alves Marinho, Marisa Pereira Carvalho, 
António Pedro Sobreiro Domingues, Albino António Pedro Sobreiro Domingues, Albino 
José Pereira Esteves, João Filipe Lopes de José Pereira Esteves, João Filipe Lopes de 
Prado, André Miguel Vaz Amorim, Paulo Jor-Prado, André Miguel Vaz Amorim, Paulo Jor-
ge Rosa da Silva, Humberto do Nascimento ge Rosa da Silva, Humberto do Nascimento 
Lopes Dias, Ricardo Pereira Esteves, Luís Lopes Dias, Ricardo Pereira Esteves, Luís 
Filipe Barbosa Fernandes.Filipe Barbosa Fernandes.

FREGUESIA DE COVASFREGUESIA DE COVAS
Rui Manuel Sousa Esteves, Pedro André da Rui Manuel Sousa Esteves, Pedro André da 
Costa Araújo, Serafi m Rodrigues de Barros Costa Araújo, Serafi m Rodrigues de Barros 
Gonçalves, Regina Célia Pereira Caldas, Gonçalves, Regina Célia Pereira Caldas, 
Andreia Gonçalves Duarte, Liliana Sofi a Fer-Andreia Gonçalves Duarte, Liliana Sofi a Fer-
nandes de Brito, Maria Nazaré Fernandes nandes de Brito, Maria Nazaré Fernandes 
Marçalo, Luís Filipe Martins Oliveira, Carlos Marçalo, Luís Filipe Martins Oliveira, Carlos 
Manuel Alves Pereira, Laura Maria Araújo Manuel Alves Pereira, Laura Maria Araújo 
da Cruz Durão, Carlos Batista Dias da Cruz, da Cruz Durão, Carlos Batista Dias da Cruz, 
Ester Maria Pereira Rodrigues, António João Ester Maria Pereira Rodrigues, António João 
de Araújo Costa, Ana Carina Duarte Dantas de Araújo Costa, Ana Carina Duarte Dantas 
Araújo, António Alves Fernandes, Ana Maria Araújo, António Alves Fernandes, Ana Maria 
Gomes da Rocha Rodrigues, Manuel Domin-Gomes da Rocha Rodrigues, Manuel Domin-
gos Morgado Brandão, Maria Manuela da gos Morgado Brandão, Maria Manuela da 
Costa Correia, Paula Cristina Regueira da Costa Correia, Paula Cristina Regueira da 
Rocha, José Paulo Afonso Lourenço, Sandra Rocha, José Paulo Afonso Lourenço, Sandra 
Cristina Brandão Alves, Fernanda de Oliveira Cristina Brandão Alves, Fernanda de Oliveira 
Martins Fernandes.Martins Fernandes.

FREGUESIA DE GONDARÉMFREGUESIA DE GONDARÉM
Armando Rui Brandão do Paço, Helena Cris-Armando Rui Brandão do Paço, Helena Cris-
tina Vilas de Castro, Manuel João Vilas de tina Vilas de Castro, Manuel João Vilas de 
Sá, Joaquim Carlos Pereira de Sousa, Emí-Sá, Joaquim Carlos Pereira de Sousa, Emí-
lia Noémia Martins Lemos Costa, João Lo-lia Noémia Martins Lemos Costa, João Lo-
pes Guerreiro, Armando Gonçalves Pereira, pes Guerreiro, Armando Gonçalves Pereira, 
Cristina Maria de Castro Brandão, Maria de Cristina Maria de Castro Brandão, Maria de 
Lurdes Couto da Mota Rodrigues, Amâncio Lurdes Couto da Mota Rodrigues, Amâncio 
Miguel Alves de Sá, Gracelinda Conceição Miguel Alves de Sá, Gracelinda Conceição 
Santos Afonso, Paulino Maria Araújo Fer-Santos Afonso, Paulino Maria Araújo Fer-
reira, Márcia Daniela Pereira Araújo, Carlos reira, Márcia Daniela Pereira Araújo, Carlos 
Alberto de Sá Gonçalves, Alexandrina Maria Alberto de Sá Gonçalves, Alexandrina Maria 
Carvalho Silva, Bernardino Afonso Ferreira, Carvalho Silva, Bernardino Afonso Ferreira, 
Elisabete Cristina Mendes Fernandes, Ivan Elisabete Cristina Mendes Fernandes, Ivan 
Alejandro Fernandes Durão, Sandra Sofi a Alejandro Fernandes Durão, Sandra Sofi a 
Pereira Esteves, Daniel Ávida de Queiroz, Pereira Esteves, Daniel Ávida de Queiroz, 
Maria Júlia Fernandes Pinto Barbosa, Lau-Maria Júlia Fernandes Pinto Barbosa, Lau-
rentino Rebelo Brandão, Sílvia Isabel Barro-rentino Rebelo Brandão, Sílvia Isabel Barro-
so Martins.so Martins.

FREGUESIA DE LOIVOFREGUESIA DE LOIVO
Carlos Manuel Conde Tenedório, Luís Ma-Carlos Manuel Conde Tenedório, Luís Ma-
nuel Alves Costa, Maria José Teixeira Bran-nuel Alves Costa, Maria José Teixeira Bran-
dão, Alberto José Barbosa Dias, Carla Elisa-dão, Alberto José Barbosa Dias, Carla Elisa-
bete da Costa Pereira, José Manuel Gomes bete da Costa Pereira, José Manuel Gomes 
Pereira, Dilar Pereira Araújo, Cesário Cons-Pereira, Dilar Pereira Araújo, Cesário Cons-
tantino Bessa Araújo, Maria da Luz da Silva tantino Bessa Araújo, Maria da Luz da Silva 
Vieira, Luís Carlos Vaz Carpinteira, Marisa Vieira, Luís Carlos Vaz Carpinteira, Marisa 
Raquel Esteves Caldas, Joaquim José Iná-Raquel Esteves Caldas, Joaquim José Iná-
cio da Silva, Fernando Esteves Pereira, Ana cio da Silva, Fernando Esteves Pereira, Ana 
Maria da Silva Fernandes Couto, João Bran-Maria da Silva Fernandes Couto, João Bran-
co Marinho Barbosa, Andreia Filipa Gonçal-co Marinho Barbosa, Andreia Filipa Gonçal-
ves Pereira, Carlos Manuel da Silva Pereira, ves Pereira, Carlos Manuel da Silva Pereira, 
João Domingos Barreira Jaco, Ana Sofi a João Domingos Barreira Jaco, Ana Sofi a 
Araújo Varandas, Manuel Gomes, Fernando Araújo Varandas, Manuel Gomes, Fernando 
da Silva Sá Fernandes, Elisabete Fernanda da Silva Sá Fernandes, Elisabete Fernanda 
Dantas Roleira Coelho, Armando José Con-Dantas Roleira Coelho, Armando José Con-
de Tenedório, Bruno Miguel Valentim Araú-de Tenedório, Bruno Miguel Valentim Araú-
jo, Cristina Sofi a de Sousa Lima, José Luís jo, Cristina Sofi a de Sousa Lima, José Luís 
Batista de Sá, Ricardo João Pereira Simões, Batista de Sá, Ricardo João Pereira Simões, 
Fátima Agostinha da Silva Conde Barbosa, Fátima Agostinha da Silva Conde Barbosa, 
Luís Filipe Arantes Araújo, Jorge Emílio Pe-Luís Filipe Arantes Araújo, Jorge Emílio Pe-
reira da Costa.reira da Costa.

FREGUESIA DE MENTRESTIDOFREGUESIA DE MENTRESTIDO
Filipe Manuel da Silva Amorim, Carla Sofi a Filipe Manuel da Silva Amorim, Carla Sofi a 
Brandão Gomes, João Manuel Gonçalves Brandão Gomes, João Manuel Gonçalves 
de Araújo, Isabel Cristina Esteves da Silva, de Araújo, Isabel Cristina Esteves da Silva, 
Maria da Graça Brito da Rocha, José Manuel Maria da Graça Brito da Rocha, José Manuel 
Gomes Pereira, Joaquim Gonçalves Araújo, Gomes Pereira, Joaquim Gonçalves Araújo, 
Manuel Esteves da Costa, Manuel Joaquim Manuel Esteves da Costa, Manuel Joaquim 
Brandão, Vítor Narciso da Cruz Oliveira, Brandão, Vítor Narciso da Cruz Oliveira, 
Manuel Hilário Gomes Pereira, Franclim da Manuel Hilário Gomes Pereira, Franclim da 
Cunha Martins, Fernanda Gomes Correia, Cunha Martins, Fernanda Gomes Correia, 
Mário Filipe Gonçalves Costa, Elisabete Mário Filipe Gonçalves Costa, Elisabete 
Miguela Martins, Esperança da Conceição Miguela Martins, Esperança da Conceição 
Cunha Martins, Nuno Miguel Gomes Montei-Cunha Martins, Nuno Miguel Gomes Montei-
ro, Narciso César Brandão, Moisés Pacheco ro, Narciso César Brandão, Moisés Pacheco 
Martins, Vítor Manuel Batista Gomes, Hélder Martins, Vítor Manuel Batista Gomes, Hélder 
Ricardo Pacheco Araújo, Miguel Filipe Perei-Ricardo Pacheco Araújo, Miguel Filipe Perei-
ra Amorim, Ricardo Alexandre Lourenço Go-ra Amorim, Ricardo Alexandre Lourenço Go-
mes, Luís Carlos Lourenço Gomes, Carlos mes, Luís Carlos Lourenço Gomes, Carlos 
Alberto Brandão Gomes, Marta Sofi a Este-Alberto Brandão Gomes, Marta Sofi a Este-
ves Pacheco, Sónia Isabel Brandão Gomes, ves Pacheco, Sónia Isabel Brandão Gomes, 
André Luís Roda Araújo, Manuel Brandão da André Luís Roda Araújo, Manuel Brandão da 
Rocha.Rocha.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
REBOREDA e NOGUEIRAREBOREDA e NOGUEIRA
Fernando Bessa Marinho, José Francisco Fernando Bessa Marinho, José Francisco 
Rodrigues, Cristina Maria Conde Nascimento Rodrigues, Cristina Maria Conde Nascimento 
Amaral, José Luís Silva Martins, Tânia Sofi a Amaral, José Luís Silva Martins, Tânia Sofi a 
Cunha Senra, Rui Gonçalves de Brito, Ade-Cunha Senra, Rui Gonçalves de Brito, Ade-
lino Manuel Gonçalves Ribeiro, Rosa Maria lino Manuel Gonçalves Ribeiro, Rosa Maria 
Rodrigues Neiva, António Gonçalves Fernan-Rodrigues Neiva, António Gonçalves Fernan-
des, Carla Filipa Oliveira Senra, José António des, Carla Filipa Oliveira Senra, José António 
Carvalho Ribeiro, Adão Serafi m Ribeiro Fer-Carvalho Ribeiro, Adão Serafi m Ribeiro Fer-
nandes, Susana Isabel Sobral Gomes Vena-nandes, Susana Isabel Sobral Gomes Vena-
de, Telmo André Fernandes Rio, Sara Filipa de, Telmo André Fernandes Rio, Sara Filipa 
da Silva Barbosa, Isabel Maria Pinto Esteves da Silva Barbosa, Isabel Maria Pinto Esteves 
Lopes, José Manuel Araújo Amorim, Pedro Lopes, José Manuel Araújo Amorim, Pedro 
Rodrigues Araújo Amorim, Ana Maria Barros Rodrigues Araújo Amorim, Ana Maria Barros 
Sousa Silva, Pedro Miguel Viana Alves, Hen-Sousa Silva, Pedro Miguel Viana Alves, Hen-
rique José Perucho de Castro, Rosa Maria rique José Perucho de Castro, Rosa Maria 
Fernandes Ramalho Silva, João Manuel Cor-Fernandes Ramalho Silva, João Manuel Cor-
reia Vieira, Rui Manuel Gomes Neves.reia Vieira, Rui Manuel Gomes Neves.

FREGUESIA DE SAPARDOSFREGUESIA DE SAPARDOS
José Luís Barbosa Gonçalves, Carlos da Silva José Luís Barbosa Gonçalves, Carlos da Silva 
Gonçalves, Sónia Cristina Bouçós Brandão, Gonçalves, Sónia Cristina Bouçós Brandão, 
Joaquim de Brito Martins da Cunha, Maryle-Joaquim de Brito Martins da Cunha, Maryle-
ne Pereira da Costa, Luís Miguel Fernandes ne Pereira da Costa, Luís Miguel Fernandes 
da Rocha, Nathalie Lopes Pereira, Ricardo da Rocha, Nathalie Lopes Pereira, Ricardo 
Gomes Vilas, Eduardo Brandão Gonçalves, Gomes Vilas, Eduardo Brandão Gonçalves, 
Daniel Gonçalves Brandão, Paulo José da Daniel Gonçalves Brandão, Paulo José da 
Silva Gonçalves, Luís Carlos Martins Perei-Silva Gonçalves, Luís Carlos Martins Perei-
ra, Isabel Barros Pereira Gonçalves, Daniel ra, Isabel Barros Pereira Gonçalves, Daniel 
dos Santos Teixeira, José Joaquim da Silva, dos Santos Teixeira, José Joaquim da Silva, 
Feliciano Miguel de Araújo Esteves, Sónia Feliciano Miguel de Araújo Esteves, Sónia 
Cristina Esteves da Rocha, Natália Zuzarte Cristina Esteves da Rocha, Natália Zuzarte 
da Silva, José Manuel Barbosa Rodrigues, da Silva, José Manuel Barbosa Rodrigues, 
Hélio Vilas Boas Brito, Joaquim António Mar-Hélio Vilas Boas Brito, Joaquim António Mar-
ques da Costa.ques da Costa.

FREGUESIA DE SOPOFREGUESIA DE SOPO
Carlos Manuel do Poço Pereira, Elisabete Carlos Manuel do Poço Pereira, Elisabete 
Barbosa Dantas Araújo, David José Fernan-Barbosa Dantas Araújo, David José Fernan-
des Dias, João Abílio Araújo Pereira, Cristina des Dias, João Abílio Araújo Pereira, Cristina 
Maria Teixeira Pereira Oliveira, Aníbal Bap-Maria Teixeira Pereira Oliveira, Aníbal Bap-
tista, Maria Emília de Lima Amorim, Carlos tista, Maria Emília de Lima Amorim, Carlos 
Joaquim Fiúza Oliveira, Paulo Jorge Alves Joaquim Fiúza Oliveira, Paulo Jorge Alves 
Pintor, Sofi a Pereira Branco, José Gonçalves Pintor, Sofi a Pereira Branco, José Gonçalves 
Barandas, Tiago Miguel Branco Pereira, Ma-Barandas, Tiago Miguel Branco Pereira, Ma-
ria Teresa Barreiro da Silva Sobrosa, Manuel ria Teresa Barreiro da Silva Sobrosa, Manuel 
Ilídio Giestal Tiago, Salvador Branco Gomes Ilídio Giestal Tiago, Salvador Branco Gomes 
Brandão, Sílvia Maria dos Santos Pereira Brandão, Sílvia Maria dos Santos Pereira 
Gomes, Armando Rodrigues da Silva Perei-Gomes, Armando Rodrigues da Silva Perei-
ra, Elza Rosa Lopes do Poço Cunha, Carlos ra, Elza Rosa Lopes do Poço Cunha, Carlos 
Miguel Costa Pereira Gomes.Miguel Costa Pereira Gomes.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
VILA NOVA DE CERVEIRA e LOVELHEVILA NOVA DE CERVEIRA e LOVELHE
Diamantino Manuel Coelho do Vale Costa, Diamantino Manuel Coelho do Vale Costa, 
Joaquim Domingos Martins Conde Gon-Joaquim Domingos Martins Conde Gon-
çalves, Elisa Maria Lopes Martins, Rodolfo çalves, Elisa Maria Lopes Martins, Rodolfo 
Manuel Fernandes Torres, António Sequei-Manuel Fernandes Torres, António Sequei-
ra Fernandes, Maria Isabel Araújo Caldas ra Fernandes, Maria Isabel Araújo Caldas 
Mota,  Manuel Maria Pereira da Costa, Fer-Mota,  Manuel Maria Pereira da Costa, Fer-
nando João Pereira Martins, Cândida Matilde nando João Pereira Martins, Cândida Matilde 
Lopes Rodrigues, Manuel Sousa Rodrigues, Lopes Rodrigues, Manuel Sousa Rodrigues, 
José Pedro Gomes Encarnação de Barros, José Pedro Gomes Encarnação de Barros, 
Ana Maria Encarnação de Barros Carvalho Ana Maria Encarnação de Barros Carvalho 
Rodrigues, Maria Casimira Venade Araú-Rodrigues, Maria Casimira Venade Araú-
jo, Carlos Jorge Rodrigues de Sousa, José jo, Carlos Jorge Rodrigues de Sousa, José 
Maria da Encarnação Gomes, Tânia Raquel Maria da Encarnação Gomes, Tânia Raquel 
Amorim Rodrigues, Carlos Manuel Fernan-Amorim Rodrigues, Carlos Manuel Fernan-
des Durães, Nuno Gonçalo Lopes Pereira, des Durães, Nuno Gonçalo Lopes Pereira, 
Paula Maria Morais Rodrigues Gomes, Ma-Paula Maria Morais Rodrigues Gomes, Ma-
nuel Alves de Barros, Agostinho César Amo-nuel Alves de Barros, Agostinho César Amo-
rim Rodrigues, Ana Martins de Amorim, Elísio rim Rodrigues, Ana Martins de Amorim, Elísio 
Nuno Roleira Rebelo, Diogo Filipe de Sousa Nuno Roleira Rebelo, Diogo Filipe de Sousa 
Araújo, Vera Lúcia Lourenço Venade, João Araújo, Vera Lúcia Lourenço Venade, João 
Augusto Gomes Monteiro, Catarina Filipa Augusto Gomes Monteiro, Catarina Filipa 
Couto Costa, Ricardo Daniel Costa Venade, Couto Costa, Ricardo Daniel Costa Venade, 
Catarina Vitória Pereira da Costa, Nelson An-Catarina Vitória Pereira da Costa, Nelson An-
tónio da Costa Pereira, Ivo José Lopes Puga tónio da Costa Pereira, Ivo José Lopes Puga 
Carpinteira, Carla Patrícia Gomes.Carpinteira, Carla Patrícia Gomes.

PPD/PSDPPD/PSD
UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CAMPOS e VILA MEÃCAMPOS e VILA MEÃ
Joaquim Henrique Dantas, Anabela Castro Joaquim Henrique Dantas, Anabela Castro 
Costa, Ludovina Manuela Castro Sousa Fer-Costa, Ludovina Manuela Castro Sousa Fer-
nandes Carvalho, Luís Miguel Gonçalves Pe-nandes Carvalho, Luís Miguel Gonçalves Pe-
reira, Telma Cristina Alves Fernandes, Ana reira, Telma Cristina Alves Fernandes, Ana 
Maria Areal Moçozinho Elich, Bruno Manuel Maria Areal Moçozinho Elich, Bruno Manuel 
Carvalho da Cunha, Maria Elisabete Sousa Carvalho da Cunha, Maria Elisabete Sousa 
Maia Canastro, Joaquim Almeida Araújo, Maia Canastro, Joaquim Almeida Araújo, 
Silvina Maria Fernandes da Cunha Teixeira, Silvina Maria Fernandes da Cunha Teixeira, 
Joaquim Pereira Fontaínhas, Paulo Jorge Joaquim Pereira Fontaínhas, Paulo Jorge 
Ferreira, Liliana Cristina Pires Afonso, Carlos Ferreira, Liliana Cristina Pires Afonso, Carlos 
Miguel Pinto da Torre, Carlos Albert Fernan-Miguel Pinto da Torre, Carlos Albert Fernan-

des Esteves, Rafaela Filipa Roleira Barbosa, des Esteves, Rafaela Filipa Roleira Barbosa, 
Gustavo Pedro Costa Areias, Luís Miguel Fa-Gustavo Pedro Costa Areias, Luís Miguel Fa-
ria Leal Fernandes Carvalho.ria Leal Fernandes Carvalho.

FREGUESIA DE CORNESFREGUESIA DE CORNES
João Alberto Rodrigues de Oliveira, Sara João Alberto Rodrigues de Oliveira, Sara 
Cristina Barreiro Fraia, João Baptista Lamei-Cristina Barreiro Fraia, João Baptista Lamei-
ra da Cunha, José Joaquim Neves Barbosa, ra da Cunha, José Joaquim Neves Barbosa, 
Baltazar Fernando Areias Fernandes, José Baltazar Fernando Areias Fernandes, José 
Manuel Fernandes Montenegro, Marisa do Manuel Fernandes Montenegro, Marisa do 
Nascimento de Sá Domingues, Susana Ma-Nascimento de Sá Domingues, Susana Ma-
dalena Pereira Esteves Reis, Henrique Mar-dalena Pereira Esteves Reis, Henrique Mar-
tins de Oliveira, António Lourenço Gonçalves tins de Oliveira, António Lourenço Gonçalves 
Pereira, Sara Marina da Cunha Alves, An-Pereira, Sara Marina da Cunha Alves, An-
tónio Júlio Rebelo Bento, Luís Filipe Videira tónio Júlio Rebelo Bento, Luís Filipe Videira 
Gonçalves, José Eduardo do Paço Fernan-Gonçalves, José Eduardo do Paço Fernan-
des, Tiago Fernando Carvalho Valente.des, Tiago Fernando Carvalho Valente.

FREGUESIA DE COVASFREGUESIA DE COVAS
Paulo Fernando Pereira Alves, Ricardo Nuno Paulo Fernando Pereira Alves, Ricardo Nuno 
Correia, Ana Cristina Pestana de Figueire-Correia, Ana Cristina Pestana de Figueire-
do, Migual Ângelo Curtinhas Franco Lima, do, Migual Ângelo Curtinhas Franco Lima, 
Domingos Carvalho Saavedra, José Carlos Domingos Carvalho Saavedra, José Carlos 
Moreira Gonçalves, Alberto Rafael Gomes Moreira Gonçalves, Alberto Rafael Gomes 
da Costa, Isabel Cristina Cunha Saavedra, da Costa, Isabel Cristina Cunha Saavedra, 
Andreia Filipa Costa Baptista, José Miguel Andreia Filipa Costa Baptista, José Miguel 
Alves Pereira, Carina Maria Rodrigues Tei-Alves Pereira, Carina Maria Rodrigues Tei-
xeira, José António Pereira da Rocha, Ca-xeira, José António Pereira da Rocha, Ca-
rina Armanda Calé Pereira, Fernando Silva rina Armanda Calé Pereira, Fernando Silva 
Lopes, Carla Sofi a Domingues Gonçalves, Lopes, Carla Sofi a Domingues Gonçalves, 
Herculano José Mendonça Virgínio, Joaquim Herculano José Mendonça Virgínio, Joaquim 
Ferreira, Maria de Lurdes Araújo Correia, Ferreira, Maria de Lurdes Araújo Correia, 
Maria Laurinda Rodrigues de Brito, Sónia Maria Laurinda Rodrigues de Brito, Sónia 
Cristina Cruz Durão Pereira.Cristina Cruz Durão Pereira.

FREGUESIA DE GONDARÉMFREGUESIA DE GONDARÉM
Carminda Maria Alves Silva, Daniel José Bar-Carminda Maria Alves Silva, Daniel José Bar-
ros Martins, Fernando César Ferreira Amaral ros Martins, Fernando César Ferreira Amaral 
Afonso, Liliana Vanessa Lomba Fiúza, José Afonso, Liliana Vanessa Lomba Fiúza, José 
Manuel Alves Jesus, Ângela Cristina Ferreira Manuel Alves Jesus, Ângela Cristina Ferreira 
Araújo Costa, Maria João Rodrigues Silva, Araújo Costa, Maria João Rodrigues Silva, 
Michael António Costa, Maria Arminda Guer-Michael António Costa, Maria Arminda Guer-
reiro Maria, André Filipe Costa Sá, Laura reiro Maria, André Filipe Costa Sá, Laura 
Cunha Oliveira Encarnação, Alzira da Cunha Cunha Oliveira Encarnação, Alzira da Cunha 
Oliveira, Carlos Augusto Pereira Coelho, Ca-Oliveira, Carlos Augusto Pereira Coelho, Ca-
rina do Carmo Pereira Mota, Ana Paula Fer-rina do Carmo Pereira Mota, Ana Paula Fer-
reira.reira.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
REBOREDA e NOGUEIRAREBOREDA e NOGUEIRA
David Manuel Lopes Morgado Pinto dos David Manuel Lopes Morgado Pinto dos 
Santos, Cláudia Patrícia Pereira Gonçalves, Santos, Cláudia Patrícia Pereira Gonçalves, 
Alexandrino José Sousa Oliveira, Rute Cal-Alexandrino José Sousa Oliveira, Rute Cal-
das Lourenço de Amorim, Carlos Manuel Al-das Lourenço de Amorim, Carlos Manuel Al-
ves Gonçalves, Artur José Sousa Carvalho, ves Gonçalves, Artur José Sousa Carvalho, 
Maria Alice Costa Machado, Joaquim da Sil-Maria Alice Costa Machado, Joaquim da Sil-
va Graça, César Manuel Correia da Cunha, va Graça, César Manuel Correia da Cunha, 
Maria Luísa Neves Gonçalves Rio, João Luís Maria Luísa Neves Gonçalves Rio, João Luís 
Perucho da Silva, Armandino da Silva Cor-Perucho da Silva, Armandino da Silva Cor-
reia, Rosa Maria Correia da Cunha Rocha, reia, Rosa Maria Correia da Cunha Rocha, 
Hugo José Correia Araújo, Maria Adília Fer-Hugo José Correia Araújo, Maria Adília Fer-
reira da Cunha Oliveira, Januário José Patus-reira da Cunha Oliveira, Januário José Patus-
ca Alves, Micael Ferreira de Castro.ca Alves, Micael Ferreira de Castro.

FREGUESIA DE SAPARDOSFREGUESIA DE SAPARDOS
Manuel Custódio Esteves, Marco Paulo Trin-Manuel Custódio Esteves, Marco Paulo Trin-
dade Caraux de Sousa, Jacinto Miguel Mota dade Caraux de Sousa, Jacinto Miguel Mota 
Alves, Agostinho Pedroso Vaz, Rui da Sil-Alves, Agostinho Pedroso Vaz, Rui da Sil-
va Esteves, Marisa Marlene Castro Barbo-va Esteves, Marisa Marlene Castro Barbo-
sa, Flávio Luís da Silva Guerreira, Joaquim sa, Flávio Luís da Silva Guerreira, Joaquim 
Agostinho Gonçalves da Silva, José Mário Agostinho Gonçalves da Silva, José Mário 
da Rocha Gonçalves, Nuno Miguel Esteves da Rocha Gonçalves, Nuno Miguel Esteves 
Baptista, Victor Manuel Costa Ferreira, Ce-Baptista, Victor Manuel Costa Ferreira, Ce-
leste da Conceição Gonçalves da Silva Cor-leste da Conceição Gonçalves da Silva Cor-
reia, Maria de Lurdes Barbosa de Barros, reia, Maria de Lurdes Barbosa de Barros, 
José Carlos Baptista Esteves, Paulo Reis José Carlos Baptista Esteves, Paulo Reis 
Gonçalves dos Santos, Filipe Rodrigues da Gonçalves dos Santos, Filipe Rodrigues da 
Rocha, Manuel Ângelo da Silva Esteves, Su-Rocha, Manuel Ângelo da Silva Esteves, Su-
sana Palmira Gonçalves Esteves.sana Palmira Gonçalves Esteves.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
VILA NOVA DE CERVEIRA e LOVELHEVILA NOVA DE CERVEIRA e LOVELHE
Maria de Lurdes Pinto Pinheiro Ribeiro Duro, Maria de Lurdes Pinto Pinheiro Ribeiro Duro, 
Orlando José Gonçalves Pinto, João Carlos Orlando José Gonçalves Pinto, João Carlos 
Queiroz Pires Cunha, Daniela Ália Carvalho Queiroz Pires Cunha, Daniela Ália Carvalho 
Pereira, Tiago José Pinheiro Ribeiro Duro, Pereira, Tiago José Pinheiro Ribeiro Duro, 
Davide Manuel Araújo Monteiro, Virgínia Ma-Davide Manuel Araújo Monteiro, Virgínia Ma-
ria Pereira Martins Conde da Costa, Renato ria Pereira Martins Conde da Costa, Renato 
Manuel de Sá e Sousa, André Rui Martins, Manuel de Sá e Sousa, André Rui Martins, 
Nazará Álea Barros Carvalho, Vítor Manuel Nazará Álea Barros Carvalho, Vítor Manuel 
Neves Pereira, Ivaldo Paulo Fernandes, Ce-Neves Pereira, Ivaldo Paulo Fernandes, Ce-
cília Maria Neves Pereira Ribeiro, Edmundo cília Maria Neves Pereira Ribeiro, Edmundo 
Manuel Sá Alves, Agostinho da Cunha Este-Manuel Sá Alves, Agostinho da Cunha Este-
ves, Maria Salete Pinto Esteves.ves, Maria Salete Pinto Esteves.

Listas de candidatos às assembleias de fregueListas de candidatos às assembleias de freguesiasia
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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

CERVEIRA CERVEIRA 
NOVANOVA

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 (Av. Heróis do 

Ultramar)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)

FUTEBOLFUTEBOL
CAMPEONATO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELOCAMPEONATO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO

INÍCIO EM 15 DE SETEMBTO DE 2013INÍCIO EM 15 DE SETEMBTO DE 2013

1.ª DIVISÃO1.ª DIVISÃO

1.ª JORNADA
Atl. Arcos - Lanheses

P. Barca - M. Lima
Castelense - Cerveira

Correlhã - Monção
Campos - Vila Fria

Vit. Piães - Darquense
Melgacense - Neves

Courense - Bertiandos

2.ª JORNADA
Lanheses - Courense
M. Lima - Atl. Arcos
Cerveira - P. Barca

Monção - Castelense
Vila Fria - Correlhã

Darquense - Campos
Neves - Vit. Piães

Bertiandos - Melgacense

3.ª JORNADA
Lanheses - M. Lima
Atl. Arcos - Cerveira
P. Barca - Monção

Castelense - Vila Fria
Correlhã - Darquense

Campos - Neves
Vit. Piães - Bertiandos

Courense - MelgacenseCourense - Melgacense
4.ª JORNADA

M. Lima - Courense
Cerveira - Lanheses
Monção - Atl. Arcos
Vila Fria - P. Barca

Darquense - Castelense
Neves - Correlhã

Bertiandos - Campos
Melgacense - Vit. Piães

5.ª JORNADA
M. Lima - Cerveira

Lanheses - Monção
Atl. Arcos - Vila Fria

P. Barca - Darquense
Castelense - Neves

Correlhã - Bertiandos
Campos - Melgacense
Courense - Vit. Piães

6.ª JORNADA
Cerveira - Courense
Monção - M. Lima

Vila Fria - Lanheses
Darquense - Atl. Arcos

Neves - P. Barca
Bertiandos - Castelense
Melgacense - Correlhã

Vit. Piães - Campos

7.ª JORNADA
Cerveira - Monção
M. Lima - Vila Fria

Lanheses - Darquense
Atl. Arcos - Neves

P. Barca - Bertiandos
Castelense - Melgacense

Correlhã - Vit. Piães
Courense - Campos

8.ª JORNADA
Monção - Courense
Vila Fria - Cerveira

Darquense - M. Lima
Neves - Lanheses

Bertiandos - Atl. Arcos
Melgacense - P. Barca
Vit. Piães - Castelense

Campos - Correlhã

9.ª JORNADA
Monção - Vila Fria

Cerveira - Darquense
M. Lima - Neves

Lanheses - Bertiandos
Atl. Arcos - Melgacense

P. Barca . Vit. Piães
Castelense - Campos
Courense - Correlhã

10.ª JORNADA 
Vila Fria - Courense
Darquense - Monção

Neves - Cerveira
Bertiandos - M. Lima

Melgacense - Lanheses
Vit. Piães - Atl. Arcos
Campos - P. Barca

Correlhã - Castelense

11.ª JORNADA 
Vila Fria - Darquense

Monção - Neves
Cerveira - Bertiandos
M. Lima - Melgacense
Lanheses - Vit. Piães
Atl. Arcos - Campos
P. Barca - Correlhã

Courense - Castelense
12.ª JORNADA

Darquense - Courense
Neves - Vila Fria

Bertiandos - Monção
Melgacense - Cerveira

Vit. Piães - M. Lima
Campos - Lanheses
Correlhã - Atl. Arcos

Castelense . P. Barca

13.ª JORNADA
Darquense - Neves

Vila Fria - Bertiandos
Monção - Melgacense
Cerveira - Vit. Piães
M. Lima - Campos

Lanheses - Correlhã
Atl. Arcos - Castelense

Courense - P. Barca

14.ª JORNADA
Courense - Neves

Bertiandos - Darquense
Melgacense - Vila Fria

Vit. Piães - Monção
Campos - Cerveira
Correlhã - M. Lima

Castelense - Lanheses
P. Barca - Atl. Arcos

15.ª JORNADA
Neves - Bertiandos

Darquense - Melgacense
Vila Fria - Vit. Piães
Monção - Campos
Cerveira - Correlhã

M. Lima - Castelense
Lanheses - P. Parca
Atl. Arcos - Courense

Na segunda volta, que tem início em 19 de janeiro de 2014, os jogos são nos campos das equipas que aparecem em segundo lugarNa segunda volta, que tem início em 19 de janeiro de 2014, os jogos são nos campos das equipas que aparecem em segundo lugar

Câmara Municipal de Viana do Câmara Municipal de Viana do 
Castelo homenageou ciclistas Castelo homenageou ciclistas 
vianensesvianenses

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
José Maria Costa, e o vereador com o Pelouro do Desporto, José Maria Costa, e o vereador com o Pelouro do Desporto, 
Vítor Lemos, homenagearam os ciclistas vianenses Rui Sou-Vítor Lemos, homenagearam os ciclistas vianenses Rui Sou-
sa e César Fonte pelas suas prestações na Volta a Portugal sa e César Fonte pelas suas prestações na Volta a Portugal 
em Bicicleta.em Bicicleta.

Os dois ciclistas que correram pela Efapel-Glassdrive, Os dois ciclistas que correram pela Efapel-Glassdrive, 
foram homenageados pelo seu desempenho na Volta a Por-foram homenageados pelo seu desempenho na Volta a Por-
tugal, tendo José Maria Costa demonstrado a satisfação e tugal, tendo José Maria Costa demonstrado a satisfação e 
o orgulho dos vianenses pela forma brilhante como enver-o orgulho dos vianenses pela forma brilhante como enver-
garam a camisola e defenderam o ciclismo nacional e local, garam a camisola e defenderam o ciclismo nacional e local, 
elogiando igualmente o empenho da claque que sempre os elogiando igualmente o empenho da claque que sempre os 
tem acompanhado.tem acompanhado.

Rui Sousa, que tal como em 2012, obteve um terceiro Rui Sousa, que tal como em 2012, obteve um terceiro 
lugar na Volta, tendo mesmo vencido a etapa que terminou lugar na Volta, tendo mesmo vencido a etapa que terminou 
em Viana do Castelo, é natural de Barroselas. Participou já em Viana do Castelo, é natural de Barroselas. Participou já 
em 15 provas rainha do ciclismo nacional, numa Volta a Es-em 15 provas rainha do ciclismo nacional, numa Volta a Es-
panha, cinco campeonatos do mundo, uma Volta à Suíça, panha, cinco campeonatos do mundo, uma Volta à Suíça, 
um tour da Normandia, um Tour Paris Nice e um Critério In-um tour da Normandia, um Tour Paris Nice e um Critério In-
ternacional, tendo obtido quatro terceiros lugares na Volta a ternacional, tendo obtido quatro terceiros lugares na Volta a 
Portugal.Portugal.

Já César Fonte é natural de Vila Franca e participou por Já César Fonte é natural de Vila Franca e participou por 
quatro vezes na Volta a Portugal em Bicicleta. Este ano, ven-quatro vezes na Volta a Portugal em Bicicleta. Este ano, ven-
ceu a segunda etapa e a geral fi nal do Grande Prémio Jornal ceu a segunda etapa e a geral fi nal do Grande Prémio Jornal 
de Notícias.de Notícias.

Valença com centro de Valença com centro de 
medicina desportivamedicina desportiva
  

A Câmara Municipal de Valença aprovou a criação do A Câmara Municipal de Valença aprovou a criação do 
Centro de Medicina Desportiva, nas instalações da Piscina Centro de Medicina Desportiva, nas instalações da Piscina 
Municipal, para apoiar os atletas das coletividades do con-Municipal, para apoiar os atletas das coletividades do con-
celho. celho. 

O Centro de Medicina Desportiva de Valença tem como O Centro de Medicina Desportiva de Valença tem como 
objetivo a prestação de serviços de prevenção da morte sú-objetivo a prestação de serviços de prevenção da morte sú-
bita e das lesões, a melhoria da performance desportiva e a bita e das lesões, a melhoria da performance desportiva e a 
formação dos agentes desportivos.formação dos agentes desportivos.

Os exames proporcionados por este centro incluem con-Os exames proporcionados por este centro incluem con-
sulta de enfermagem, com avaliação biométrica, acuidade sulta de enfermagem, com avaliação biométrica, acuidade 
visual e auditiva, medição de tensão arterial, eletrocardiogra-visual e auditiva, medição de tensão arterial, eletrocardiogra-
ma e educação para a saúde. Consulta médica com exame ma e educação para a saúde. Consulta médica com exame 
clínico completo, nomeadamente auscultação cardíaca e va-clínico completo, nomeadamente auscultação cardíaca e va-
lidação dos exames completam o serviço.lidação dos exames completam o serviço.

A Câmara Municipal de Valença suportará 50% do custo A Câmara Municipal de Valença suportará 50% do custo 
de cada exame, para os atletas das coletividades valencia-de cada exame, para os atletas das coletividades valencia-
nas.nas.

Com este protocolo Valença vai ganhar, também, a pre-Com este protocolo Valença vai ganhar, também, a pre-
sença de uma equipa de enfermeiras ou médico com desfi -sença de uma equipa de enfermeiras ou médico com desfi -
brilador automático externo, com capacidade para prestar o brilador automático externo, com capacidade para prestar o 
suporte básico de vida nos eventos desportivos municipais.suporte básico de vida nos eventos desportivos municipais.

A criação desta estrutura resulta de um protocolo estabe-A criação desta estrutura resulta de um protocolo estabe-
lecido entre a Câmara Municipal e a uma empresa da região lecido entre a Câmara Municipal e a uma empresa da região 
na área da saúde.na área da saúde.

Cerveirenses, em Goian, para Cerveirenses, em Goian, para 
assistirem à passagem da assistirem à passagem da 
“vuelta”“vuelta”

Na 2.ª etapa da “vuelta”, em que o pelotão andou pela Na 2.ª etapa da “vuelta”, em que o pelotão andou pela 
Galiza, os ciclistas circularam pelas estradas de Goian e Galiza, os ciclistas circularam pelas estradas de Goian e 
Tominho. Isso permitiu que bastantes cerveirenses se des-Tominho. Isso permitiu que bastantes cerveirenses se des-
locassem ao lado espanhol, através da Ponte da Amizade, locassem ao lado espanhol, através da Ponte da Amizade, 
para assistirem à passagem dos ciclistas da volta à Espanha para assistirem à passagem dos ciclistas da volta à Espanha 
em bicicleta.em bicicleta.

A média da etapa, que terminou mo Alto do Monte da A média da etapa, que terminou mo Alto do Monte da 
Groba, em Pontevedra, foi de 38,1 km por hora, num percur-Groba, em Pontevedra, foi de 38,1 km por hora, num percur-
so de 176,8 quilómetros.so de 176,8 quilómetros.

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

Continua à disposição dos Continua à disposição dos 
interessados o livro Clube interessados o livro Clube 
Desportivo de Cerveira e Suas Desportivo de Cerveira e Suas 
Raízes...Raízes...

Dedicado em especial às camadas jo-Dedicado em especial às camadas jo-
vens, continua à disposição dos interessa-vens, continua à disposição dos interessa-
dos o livro “Clube Desportivo de Cerveira e dos o livro “Clube Desportivo de Cerveira e 
Suas Raízes...Suas Raízes...

Saído na sequência de um primeiro li-Saído na sequência de um primeiro li-
vro, com o mesmo nome, dedicado ao fute-vro, com o mesmo nome, dedicado ao fute-
bol senior, esta segunda publicação abarca, bol senior, esta segunda publicação abarca, 
como referimos, a ação das camadas mais como referimos, a ação das camadas mais 
novas e ainda tem várias citações relativas novas e ainda tem várias citações relativas 
aos veteranos e a outras modalidades des-aos veteranos e a outras modalidades des-
portivas que o clube, em certos períodos, praticou.portivas que o clube, em certos períodos, praticou.

Como já é do conhecimento geral, a edição é da Câmara Como já é do conhecimento geral, a edição é da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Cerveira e o autor é Constantino Municipal de Vila Nova de Cerveira e o autor é Constantino 
Magalhães Costa.Magalhães Costa.

Taça de PortugalTaça de Portugal
Vianense e Valenciano afastados Vianense e Valenciano afastados 
na primeira na primeira eliminatória da Taça de eliminatória da Taça de 
PortugalPortugal
Na primeira eliminatória da Taça de Portugal, que decorreu Na primeira eliminatória da Taça de Portugal, que decorreu 
no dia 1 de setembro, o Vianense e Valenciano foram elimi-no dia 1 de setembro, o Vianense e Valenciano foram elimi-
nados, já que o primeiro perdeu com o Gafetense por duas nados, já que o primeiro perdeu com o Gafetense por duas 
bolas a uma e o segundo perdeu, com o Cesarense, por qua-bolas a uma e o segundo perdeu, com o Cesarense, por qua-
tro bolas a três.tro bolas a três.
O Clube Desportivo de Cerveira, que fi cou isento de competir O Clube Desportivo de Cerveira, que fi cou isento de competir 
na 1.ª eliminatória, irá jogar na 2.ª eliminatória que terá lugar na 1.ª eliminatória, irá jogar na 2.ª eliminatória que terá lugar 
no dia 22 de setembro.no dia 22 de setembro.
Na mesma jornada a equipa dos Limianos também irá par-Na mesma jornada a equipa dos Limianos também irá par-
ticipar.ticipar.

CAMPEONATOCAMPEONATO
NACIONALNACIONAL

DE SENIORESDE SENIORES
(Série A) (Série A) 

1.ª JORNADA1.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Valenciano, 0 - St. Maria, 2Valenciano, 0 - St. Maria, 2

Mirandela, 1 - Fafe, 1Mirandela, 1 - Fafe, 1
P. Salgadas, 1 - Limianos, 2P. Salgadas, 1 - Limianos, 2
Vilaverdense,1 - Bragança,1Vilaverdense,1 - Bragança,1

Ninense, 1 - Vianense, 2Ninense, 1 - Vianense, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - Santa Maria 3

  2.º - Limianos 3

  3.º - Vianense 3

  4.º - Vilaverdense 1

  5.º - Fafe 1

  6.º - Bragança 1

  7.º - Mirandela  7.º - Mirandela 11

  8.º - Pedras Salgadas  8.º - Pedras Salgadas 00

  9.º - Ninense  9.º - Ninense 00

 10.º - Valenciano 10.º - Valenciano 00


