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O MOMENTO!...
Em 7 de setembro o Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira teve
um brilho especial com a celebração da festividade em louvor de Nossa
Senhora da Ajuda.
Embora de aspetos simples, tal como a capela construída em 1650
por cima da porta barbacã do Castelo, as cerimónias em honra da nossa
“Vaidosa” (como carinhosamente os antigos habitantes do Castelo tratavam a virgem), trouxeram até à sede do concelho grande número de
visitantes entre os quais muitos vizinhos galegos.
E como verdadeiro cartaz vivo dumas festas que já têm uma longa
história não podia faltar o arco artesanal, executado pelo antigo bailador
“João Catrelo”, as colchas da falecida “Laurinha Pacheco”, a verdadeira precursora das exposições de crochê em Vila Nova de Cerveira. E a
presença da Marinha na procissão, fruto de uma ligação que encontra
as suas raízes em factos históricos, em que marinheiros, portugueses e
espanhóis, tinham a Senhora da Ajuda como madrinha.
Destaque, na procissão, o elevado número de pessoas do sexo feminino no transporte de andores, na interpretação de figuras religiosas e
no envergar de trajes regionais.
E saliência, também, para os organizadores que souberam tirar partido do passado e da atualidade de uma memória histórica, onde igualmente se deve incluir o juiz da festa, o
bairrista cerveirense Rui da Purificação.
J.L.G.
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RECEBEMOS
Entre os dias 7 e 25 de agosto de 2014, tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas anuidades os seguintes
assinantes:
Luís Henrique Paula F. da Costa, de Águeda; D.
Delfina Conceição Santos, de Tondela; José Luís Barbosa
de Sousa, de Gondarém; Carlos Cunha, dos EE.UU.; José
Carlos Cunha Lopes, de Lovelhe; Amadeu Tomás Lopes
Martins, do Brasil; D. Prazeres Eduarda Ribeiro Creio, de
Rio de Mouro; D. Marília Afonso, da França; José Emílio
Amorim, de St. António dos Cavaleiros; Manuel António
Silva Alves, de Lisboa; D. Ana Fernandes, do Canadá;
Manuel Cantinho Lopes Araújo, da França; D. Ana Maria
Roleira Cunha, da França; João Rodrigues Martins Conde,
de Lisboa; José Emílio Rodrigues, da França; José Manuel
Crespo Martins, de Carnaxide; António Ferreira Miranda,
da Amadora; António Gonçalves, dos EE.UU.; Joaquim S.
Gonçalves, dos EE.UU.; Moisés Pereira Pinto, da França;
Cândido José Barros Alves, de VNCerveira; Filinto Elísio
Costa, da França; José Venade Rodrigues, do Barreiro; D.
Maria Ana Costa Dantas, da França; Manuel José Cunha
Cabral, de VNCerveira; Diamantino Silva Ferreira, de Campos; João Joaquim Cruz Castro, da França; D. Maria das
Dores Silva Gomes, do Porto; D. Arminda Anjos Venade, de
Lovelhe; Feliciano Costa, da Espanha; Fernando José Rodrigues, de Reboreda; Dr. Nuno Pais Costa, de Lisboa; D.
Paula Poço, da França; Joaquim António Cunha, da França; José Luís Correia Bouça, da França; Cipriano Cunha
Lameira, da França; António Gonçalves Silva, da França;
Dr.ª Joana Ferreira Antunes, de Vila Nova de Famalicão; D.
Judite Rosalina P. Carvalho, de VNCerveira; Abel Braz da
Silva, da França; Vidal Joaquim Barros Batista, de Lisboa;
D. Maria Adelaide Martelo, de Corroios; A Original - Pronto
a Vestir, de VNCerveira; D. Branca Rosa Cruzeiro Seixas,
de S. Pedro da Torre; Manuel da Fonte, da França; D. Maria de Fátima Pinto Rodrigues, da França; Filipe Joaquim
Cunha Poço, da França; Manuel Lima do Poço, da França;
D. Maria Odete Amorim Gomes, da França; Avelino Pereira
Martins, da França; Fernando Silva Fernandes, da França; Inácio Mendes Lima, da França; Dinis Jorge Pereira,
da Amadora; Germano Abreu Brigadeiro, de Melgaço; José
Manuel Rocha Pereira, da França; Cândido Magalhães Malheiro, de Lovelhe; António Silva Rodrigues, de VNCerveira;
Arlindo de Melo, da Amadora; João Paulo Nascimento Espinheira, de Castanheira do Ribatejo; José Emílio Martins
Gomes, da França; D. Maria de Lurdes Antas Silva Barros, de Sapardos; Moisés Araújo, da França; Constantino
Fernandes, da Amadora; José Manuel Lopes Barros, dos
EE.UU.; D. Maria Ângela Encarnação Barros, de Lovelhe;
Abel Santos Lameira Morais, da França e Fernando Lourenço, dos EE.UU.
A todos estes nossos fiéis e estimados assinantes
agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de
manutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certifiquem da data de vencimento aposta na etiqueta de endereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los com toda
a cordialidade.

Agência Adriano
(FUNDADA EM 1862)
Adriano Gonçalves da Cunha

CHURRASQUEIRA
DO CRUZEIRO

FARMÁCIA CERQUEIRA
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GUERREIRO E MARTINS, LDA.

A. COUTO GUERREIRO, LDA.

CONTABILIDADE

Compra e Venda de Propriedades

(Gerência de um Cerveirense)

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

CERVEIRA NOVA
O JORNAL DOS CERVEIRENSES

Armador

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕES
Arão / 4930 VALENÇA
Telf.: 251 822 476 - 251 823 546
Telm.: 965 803 222

Agência Funerária
António Guerreiro, Lda.
ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES
FUNERAL SOCIAL: 375,75 €, MAS COM MAIS OPÇÕES

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

Ad

O REI DO POLVO

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

aeternum, lda.
Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações
Sepulturas | Florista ! Documentação
(linha directa - 24 horas)
Tel: 251 709 900 / 251 709 901 |Telm: 967 159 786 / 963 143 900
Fax: - 251 709 902 | E-mail: ad_aeternum@live.com.pt
Edifício Alto das Veigas, R/C - Fracção J - Apartado 67
4924-909 VILA NOVA DE CERVEIRA

Chamosinhos, 37 / SÃO PEDRO DA TORRE
Telefone: 251 839 256 / Fax: 251 837 691
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“Lombas na estrada Cerveira/
Loivo a precisarem de
sinalização”
Exmos. Srs.,
Fazendo uso do direito de resposta e que queremos que
seja publicada na próxima edição, vimos corrigir e clarificar a
notícia que publicaram no Vosso jornal de 20 de Agosto de
2014, na página nº 7.
A notícia, que publicaram, só o é porque não corresponde
à realidade e à verdade dos fatos.
Não é aceitável que publiquem uma notícia sem antes
verificarem no local a situação. Se o tivessem feito, como
ditam as regras do jornalismo, teriam comprovado que a sinalização estava, devida e corretamente, colocada.
Para além do(s) sinal de perigo, referente à existência de
lomba, existe, também, o(s) sinal de proibição em exceder
os 30 km. Por outro lado, há, ainda, o sinal de informação
de passadeira pois, as duas (2) lombas, funcionam como tal.
Acrescentamos que com esta, pequena, obra a Junta de
Freguesia de Loivo teve/têm como objetivo o aumento da
segurança rodoviária da zona, dos respetivos moradores e
restantes utilizadores.
Aproveitamos a oportunidade para solicitar a todos os automobilistas, motociclistas e utilizadores em geral, o uso do
bom senso e da prudência quando circulam em qualquer via
de comunicação.
Prezados e Respeitosos Cumprimentos,
Junta de Freguesia de Loivo

Passeio a Fátima de idosos do
concelho de V. N. Cerveira
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Agrupamento de Escolas de
Caminhada denominada
Vila Nova de Cerveira premiado “Trilhos com Arte”
pelo Ministério da Educação e
No dia 6 de setembro, decorreu uma caminhada
promovida pela Fundação Bienal de Cerveira em parceria
Ciência
com os “Celtas do Minho” e “Elos da Montanha”, denominada
Pelo segundo ano consecutivo, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira foi distinguido pelo Ministério da
Educação e Ciência com o prémio de crédito horário – EFI
(Indicador de Eficácia Educativa). Direção
Esta distinção deve-se aos progressos educativos, medidos por indicadores de eficácia (EFI), como a média dos
resultados dos alunos nos exames nacionais, avaliações do
terceiro período e à redução do número de alunos que abandonaram a escola no ano letivo 2013-2014.
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira tem
desempenhado um papel fundamental para que o sucesso
dos alunos do Município seja cada vez mais positivo. Deste
modo, a notícia foi recebida com entusiasmo e resulta de um
“real esforço e empenho de toda a comunidade educativa e
não do acaso”.
Os projetos e medidas de combate ao insucesso escolar
implementados - Sucesso mais, Turma mais, aulas de apoio
aos exames nacionais, entre outros -, têm proporcionado aos
seus alunos o apoio necessário para ultrapassarem as dificuldades e manifestarem interesse intervindo ativamente e
desencadeando uma posição crítica e refletiva na sua participação na sociedade.
O Agrupamento foi ainda agraciado com a possibilidade
de contratualização de um técnico especializado na área dos
Serviços de Orientação e Psicologia, fruto dos esforços desenvolvidos quer pela Direção Executiva, quer pelo Conselho
Geral.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira congratula
a Direção do Agrupamento de Escolas do Concelho e partilha
o seu voto de louvor a todos os que contribuem para o sucesso educativo dos alunos.

por “Trilhos com Arte (caminhadas, arte pública, património
natural e cultural)”.
A caminhada que decorreu ao longo da União de
Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe, foi de uma
proficuidade impensável pois, para além do quanto é saudável caminhar, foi de uma cultura incalculável, uma vez que a
guia ao longo do percurso dava, de uma forma breve e elucidativa toda a descrição das dezenas de monumentos que, ao
longo do percurso embelezam a já aprazível vila “Chiquita”,
de que tanto orgulho nos apraz.
Decorreu esta caminhada com cultura e arte, tendo
início por volta das 18:30 horas junto ao Fórum Cultural de
Cerveira e a sua finalização por volta das 21:30 horas na
sede da Junta de Lovelhe, com um modesto lanche, oferecida pela Junta daquela União de Freguesias.
Foi através destes “Trilhos com Artes” que foi possível rever, ao longo do percurso, algumas das belezas da
freguesia.
Os caminhantes, ao longo do trajeto conversaram,
trocando impressões sobre os monumentos que admiravam,
bem como de seus autores, para além das belezas naturais
com que, passo a passo, eram confrontados e que a nossa
humilde e hospitaleira vila lhes ofertava.
Com um bem-haja para todos os realizadores e participantes, aguardam-se mais eventos do género, pois são de
louvar tais iniciativas levadas a efeito pela Fundação Bienal
de Cerveira!
Magalhães Costa
(VNCerveira)

Porta Treze premiada

Gabinete de Comunicação do Agrupamento de Escolas
de Vila Nova de Cerveira

Cerveira e Tominho acolheram
o I Simpósio Internacional de
Escultura do Minho
Cerca de 700 seniores do concelho de Vila Nova de Cerveira aderiram ao Passeio/Convívio 2014, organizado pela
Câmara Municipal nos dias 23 e 24 de setembro.
A excursão, repartida em dois dias, levou os idosos de
Vila Nova de Cerveira a Fátima, o maior santuário mariano
de Portugal, onde assistiram, durante a manhã, à Eucaristia.
Após o almoço-convívio, o período da tarde foi preenchido com uma visita à Aldeia da Pia do Urso, local carregado de
história onde foi observado o magnífico trabalho de restauro
das casas típicas da região e o primeiro Ecoparque Sensorial
do undo destinado a invisuais e, para finalizar, ainda uma
deslocação às Adegas Joaquim d’Avo com degustação de
produtos típicos.
O executivo considera que promover o Passeio/Convívio
Sénior 2014 foi facilitar o reencontro entre cerveirenses que,
apesar de viverem relativamente perto, muitas vezes e, por
razões várias, passam longos períodos de tempo sem se encontrarem, o que só por si foi uma motivação, quer para a
organização quer para os participantes da iniciativa.
A organização a cargo dos serviços municipais contou
com a colaboração das juntas de freguesia do concelho.

Porto de recreio na Lenta,
Vila Nova de Cerveira
Tal como se encontra o ‘Porto de Recreio da Lenta’, é
uma autêntica vergonha para o País e para o concelho de
Vila Nova de Cerveira e, ainda, para diversas entidades nacionais, regionais e locais.
A Direção Geral dos Portos, já que parou a obra concedida pelo Governo de então, na pessoa do Senhor Secretário
de Estado dos Transportes, Dr. Silva Domingues, devia ter
tido a obrigação de enviar para a Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira o projeto final de recuperação do porto de
recreio da Lenta para o poder enquadrar nos fundos comunitários, ainda existentes.
Mas o mais grave de tudo isto é a vegetação existente
mandada colocar pelo ex-presidente da Câmara Municipal
(Germano Cantinho) que substituiu o ex-secretário de Estado, Dr. Silva Domingues, na Assembleia da República no
Governo do então falecido, Dr. Sá Carneiro.
Praticamente, passo pelo porto de recreio da Lenta todas
as semanas e acontece que no último grande temporal que
houve em Vila Nova de Cerveira, a destruição de árvores naquela aprazível zona foi monumental.
Dias depois, encontrei um funcionário da CM de Vila
Nova de Cerveira, ligado às obras, e manifestei-lhe o meu
desejo de ver uma equipa de operários a efetuar uma grande
limpeza e retirar todas as árvores destruídas à volta do porto
de recreio.
Resposta: Sr. Germano, segundo ouvi dizer a Capitania
do Porto de Caminha e a Polícia Marítima teriam dito que
as árvores destruídas eram intocáveis. A ser verdade é realmente estranho.
Germano Cantinho
(VNCerveira)

Durante 17 dias, seis artistas de renome internacional trabalharam ao vivo pedras de grandes dimensões transformando-as em valiosas obras de arte. O I Simpósio Internacional
de Escultura do Minho, organizado pelos concelhos de Cerveira e Tominho, no âmbito da Carta da Amizade, pretendeu
ser um espaço de experiência e liberdade criativa e proporcionar um momento íntimo entre artistas e comunidade em
geral.
Entre 12 e 28 de setembro, o espaço contíguo à Fortaleza
de Goián, Tominho, com uma bela paisagem sobre Vila Nova
de Cerveira através do rio Minho, foi o cenário de um evento
singular de escultura ao ar livre, convidando as populações a
interagir mais estreitamente.
Num ambiente de culto à natureza, os seis escultores
selecionados trabalharam as suas criações artísticas para,
no final, ficarem três obras para os espaços públicos de Vila
Nova de Cerveira e outras três para o Concelho de Tominho.
Unidos por um acordo transfronteiriço, Vila Nova de Cerveira, ‘Vila das Artes’, e Tominho, ‘Terra de Artistas’, lançaram o desafio para um projeto comum que unifique e identifique as populações destes dois concelhos como amantes das
artes e da escultura.
Destacando um projeto repleto de novidades, a alcaldeza de Tominho, Sandra Gonzalez, garante que este evento
homenageia os escultores e a arte da escultura e que será
consolidado nas próximas edições, autenticando o lema de
que Tominho é ‘Terra de Artistas’, “mantendo viva a chama
da arte no concelho porque vai alimentar a criatividade do
futuro”.
O autarca de Vila Nova de Cerveira afirma que este evento veio estreitar ainda mais a cooperação entre estes dois
municípios ribeirinhos e reforçar o pacto de amizade consubstanciado no dia 11 de junho de 2014, através da Carta
da Amizade. Fernando Nogueira sublinha que este I Simpósio Internacional de Escultura do Minho se inseriu no conceito
reconhecido além-fronteiras de Vila Nova de Cerveira como
‘Vila das Artes’, contribuindo para potenciar a promoção da
atratividade artística, ao mesmo tempo que enriqueceu os
espaços públicos municipais.

A simpática Associação Porta Treze, Associação Poética de Todas as Artes, sediada em Vila Nova de Cerveira,
foi contemplada com o prémio Arraiano Maior da Raia Seca
2014, “pola súa intensa actividade de dinamización cultural e
por ser un referente no movemento desfronteirizante na raia
galaicoportuguesa”.
O prémio, uma «aguillada» e uma boina, símbolo arraiano de autoridade e de poder, foi entregue, em ato público,
na localidade de Lobios (Ourense), no passado dia 19 de
setembro.
Este ritual vem sendo celebrado desde o ano de 2009, e
já foram galardoados, em 2010, o Padre Fontes, pelos méritos em defesa do património cultural do barroso, e pelos mais
de 25 anos de congressos de medicina popular, e, em 2012,
Bento da Cruz, autor de tantos títulos arraianos.
É um prémio meritório e motivador para a modesta Associação que, apesar de sobreviver apenas com o apoio financeiro dos seus sócios e de alguns pequenos donativos particulares, tem fomentado atividades culturais, ao longo dos
quatro anos da sua existência, trazendo a Cerveira grandes
nomes internacionais das mais variadas artes.
A Direção
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Município de Ponte de Lima
inaugurou Centro Municipal de
Proteção Civil

Consignada a empreitada de
requalificação e valorização da
praia de Afife

O Secretário de Estado da Administração Interna inaugurou, no dia 28 de setembro, o Centro Municipal de Proteção
Civil de Ponte de Lima, instalado no Quartel da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários.
A atividade de proteção civil tem caráter permanente,
multidisciplinar e plurissetorial, competindo a todos os órgãos e departamentos da Administração Pública promover
as condições indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada.
Neste contexto, o Município de Ponte de Lima criou o
Centro Municipal de Proteção Civil, onde ficará instalada a
base de apoio logístico distrital com capacidade para integrar
os grupos de reforço para incêndios florestais (GRIF) durante
o período crítico.
O Centro Municipal de Proteção Civil integra o Quartel
dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o que permitirá
beneficiar e otimizar a operacionalização destas duas valências, que apesar de localizadas dentro do mesmo edifício,
não perdem a sua autonomia.
O Centro Municipal de Proteção Civil foi financiado pelo
POVT Eixo Prioritário II – Sistemas Ambientais, incluindo
Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos, através do
fundo coesão pelo valor de 601.474,00€, e pelo Município de
Ponte de Lima em 138.966,076€.

A Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação
e Valorização do Litoral Norte, SA consignou pelo valor de
473.046,70 euros a empreitada de Requalificação e Valorização da Praia de Afife com um prazo de execução de 180 dias.
A empreitada tem como objetivos principais uma fruição
sustentável da zona do ponto de vista ambiental; a valorização e promoção dos valores naturais e culturais do Litoral
Norte como forma de desenvolvimento de atividades ligadas
ao turismo; e a criação de uma imagem de referência e qualidade.
Está prevista, numa primeira fase, a demolição das zonas
edificadas e demais infraestruturas, o levantamento dos pavimentos, limpezas e desmatação da área e movimentação
de terras.
Seguir-se-ão as obras de requalificação em mais de nove
mil metros quadrados, das quais resultarão novos corredores pedonais e zonas de circulação automóvel, espaços para
parque automóvel, novos passadiços pedonais de acesso ao
areal e novas redes de infraestruturas, incluindo iluminação
pública. Prevê-se ainda um novo enquadramento paisagístico com a plantação de árvores, arbustos e sementeiras e a
colocação de novo mobiliário urbano.
A consignação foi feita com financiamento garantido pelo
Estado Português em 30% e pelo Programa Operacional Temático de Valorização do Território em 70%.
Recorde-se que a Polis Litoral Norte, constituída entre o
Estado e os Municípios de Caminha, Viana do Castelo e Esposende, tem como objeto a intervenção numa faixa costeira
de cinquenta quilómetros na Região Norte, integrando ainda
as zonas estuarinas dos rios Minho, Coura, Âncora, Lima,
Neiva e Cávado, numa extensão de, aproximadamente, trinta
quilómetros. A área de intervenção totaliza cerca de cinco mil
hectares e integra o Parque Natural do Litoral Norte.

Câmara Municipal de Viana
do Castelo vai apoiar 19
organizações de solidariedade
e saúde do concelho
A Câmara Municipal de Viana do Castelo apreciou, em
reunião de executivo, uma proposta que visa apoiar 19 organizações de solidariedade e saúde, no valor de 14.800 euros.
Os apoios destinam-se a várias iniciativas, desde obras a
apoio na realização de eventos e aquisição de equipamentos.
A proposta valoriza estas entidades enquanto “importantes polos de desenvolvimento humano e social, contribuindo
direta e indiretamente para a melhorar a qualidade de vida
de inúmeras famílias através de regulares e diversificados
projetos”.
Desta forma, e de acordo com o Regulamento do Programa de Apoio às Organizações de Solidariedade em vigor
desde 2004, a autarquia pretende apoiar diversas entidades,
desde associações de dadores de sangue, reformados e pensionistas, conferências de S. Vicente de Paulo e associações
diversas para obras de manutenção, aquisição de materiais
diversos, limpezas, pagamentos de atos médicos e eventos.

Já começou, nos Arcos de
Valdevez, a obra do “Centro
de Atividades Ocupacionais
(CAO)”
Teve lugar no dia 17 de setembro, no Centro Comunitário
de S. José da Santa Casa da Misericórdia, a consignação da
empreitada do “Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) “
para pessoas com deficiência, adjudicada por 260 mil euros.
Este projeto, levado a cabo pela Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, conta com o apoio da Câmara
Municipal e do Concelho Local de Ação Social (CLAS) e tem
já parecer favorável do Centro Distrital de Segurança Social.
Este projeto será implementado em parte do edifício do
Centro Comunitário S. José e tem abrangência regional. Com
a conclusão desta intervenção, que tem um prazo contratual de 120 dias, estarão criadas as condições para que esta
problemática social, muito especifica tenha uma adequada
resposta no Concelho de Arcos de Valdevez, contribuindo
para um desenvolvimento social mais harmonioso e solidário.

Os amantes da natureza
contam desde este verão com
um acampamento em plena
Serra d’Arga

O acampamento está integrado na paisagem rural típica,
oferece condições para recolhimento meditativo. Simples, rudimentar e original, é ideal para todos aqueles que procuram
partilha, paz e Amor. Este espaço pretende envolver pessoas
a partir de conceitos holísticos de permacultura. É importante
que os campistas aproveitem os recursos naturais, respeitem as regras da natureza, e trabalhem para adquirir as suas
comodidades. O conceito é primitivo, rudimentar e reciclável.
Os campistas deverão aproveitar a água; gerir os lixos; poluir
o menos possível o espaço e aproveitar o silêncio natural.
O acampamento pode alojar 12 pessoas em tendas de 2
lugares e individuais, equipadas com sacos cama, colchão e
toalhas. Apoio de cozinha e casa banho seca.

www.cerveiranova.pt
ASSINATURA
ANUAL
(PAPEL):
NACIONAL
€ 20,00
ESTRANGEIRO:
ECONÓMICO - € 30,00

DIGITAL
€ 12,50

Câmara de Caminha baixa
impostos pela segunda vez em
menos de um ano para apoiar
economia e as famílias do
concelho
O Município de Caminha vai voltar a baixar o IMI, pelo
segundo ano consecutivo, prescindindo de mais de 300 mil
euros a favor da economia e dos orçamentos das famílias.
Mas há outras boas notícias para os agregados familiares:
os prédios rústicos cujos proprietários desenvolvam atividade
agrícola, florestal ou ações de limpeza e desmatação ficam
isentos, enquanto para os imóveis que detenham certificado
de eficiência energética máxima a taxa é reduzida em 50 por
cento.
A proposta do presidente, apresentada ao Executivo e
aprovada com os votos da maioria, teve em conta diversas
variantes e traduz-se num esforço financeiro considerável
para o município. Apesar da redução das transferências do
Estado para os municípios, do aumento dos encargos fixados pelo Estado e suportados pelas autarquias e da difícil
situação financeira da Câmara de Caminha, Miguel Alves entendeu que é importante aliviar os orçamentos das famílias,
fustigadas por cortes de salários e aumentos de impostos
diretos e indiretos.
Com esta decisão, que reduz para 0,34% a taxa a aplicar
aos prédios urbanos avaliados em termos do CIMI, prevê-se
uma diminuição de receitas para a Câmara de mais de 300
mil euros, aumentando o rendimento anual disponível das
famílias, ao mesmo tempo que se fomenta o comércio de
imóveis no concelho.

ETAP - Escola Profissional
comemorou 25 anos ao serviço
da educação e formação
A ETAP – Escola Profissional, na sequência da publicação do Decreto-Lei 26/89, foi a primeira Escola Profissional
criada na Região Norte e a segunda a nível nacional. Por
essa razão, no dia 20 de setembro de 2014 comemorou 25
anos de atividade. Desde 1989, a Escola cresceu em número
de alunos e cresceu em número de Unidades de Formação
que vão de Valença a Ponte de Lima passando por Vila Nova
de Cerveira, Caminha, Vila Praia de Âncora e Viana do Castelo.
A ETAP conta, hoje, com mais de 500 alunos em cursos
profissionais que conferem equivalência ao 12º ano e cerca
de 100 alunos em cursos de educação e formação e vocacionais que conferem certificação escolar e equivalência ao 9º
ano de escolaridade.
Desde a sua fundação contam-se por muitos milhares os
jovens que entraram na vida ativa e um número significativo
que prosseguiram estudos nas Universidades e Institutos Politécnicos sendo, hoje, quadros intermédios e superiores em
muitas empresas, no país e no estrangeiro.
Para além da formação inicial de jovens, a ETAP – Escola
Profissional formou alguns milhares de adultos que frequentaram cursos EFA ou Formações Modulares constantes do
Catálogo
Nacional de Qualificações. A ETAP tem, ao serviço dos
jovens e dos adultos, dois CQEP – Centros para a Qualificação e Formação Profissional que funcionam em Valença e
em Viana do Castelo prestando serviços de orientação e de
reconhecimento de competências, escolares e profissionais.

Câmara Municipal de Viana do
Castelo atribuiu 105 mil euros
a juntas de freguesia e clubes
desportivos
A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai apoiar as
juntas de freguesia e clubes desportivos do concelho para a
execução de obras diversas nas freguesias, atividades desportivas e beneficiação de instalações desportivas.
Para as juntas de freguesia, a Câmara Municipal vai
transferir 61.500 euros para obras como a Capela Mortuária
de Vilar de Murteda, dois caminhos em Afife, aquisição de
sinalética em Mujães, para a primeira fase do Parque de Nossa Senhora da Esperança em Lanheses, para o passeio da
estrada nacional em Darque e para equipamentos do parque
infantil e passeios da EN 308 em Vila de Punhe.
No que toca a atividades desportivas e beneficiação de
instalações desportivas, foi aprovado um valor global de
43.300 euros para publicitação nas camisolas dos clubes,
eventos desportivos e para o apoio à remodelação dos balneários do Clube de Ténis de Viana do Castelo e para a requalificação dos espaços envolventes da sede da AD Chafé.
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transferência bancária para a conta com o
IBAN PT50-0033-0000-50077499264-05
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Autarquia mantém valor mínimo de IMI em 2015

Sumário
Reunião Executivo
10 de setembro de 2014
Abertura
Período Antes da Ordem do Dia
Ordem do Dia
Órgão do Executivo
(01) - Aprovação da Ata da Reunião de 27 de agosto de
2014
(02) - Alteração ao Plano de Atividades Municipais, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento da Despesa
(03) - Primeira Correção do PDM de Vila Nova de Cerveira
Serviços Municipais
(04) - Informação DAG – Contratos de Prestação de Serviços/Parecer Prévio
Ação Social
(05) - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – Pedido de Apoio de Transporte
(06) - Transporte Escolar para Alunos com Necessidades
Educativas Especiais – Ano Letivo 2014/2015
Juntas de Freguesia
(07) - Freguesia de Sopo /Adiantamento de Transferência
(08) - Freguesia de Covas – Minuta de Comodato de Cedência de Instalações para Apoio à Proteção Civil
(09) - União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e
Lovelhe – Casa Mortuária de Lovelhe
Centros Sociais e Paroquiais, Comissões
de Festas e Fábrica da Igreja
(10) - Minuta de Protocolo – Centro Paroquial e Social de
Covas – Transporte Escolar – Ano Letivo 2014/2015
Expediente e Assuntos Diversos
(11) - Minuta de Protocolo–Vila Nova de Cerveira/Tominho
(12) - VALORMINHO – Proposta de Orçamento e Projeto
Tarifário para 2015
(13) - Resumo Diário da Tesouraria
(14) - Aprovação da Ata em Minuta
Encerramento

Sumário
Reunião Executivo
29 de setembro de 2014
Abertura
Período Antes da Ordem do Dia
Ordem do Dia
Órgão Executivo
(01) - Aprovação da Ata da Reunião de 10 de setembro
de 2014
(02 - Despacho PC 20/2014 – Mandato 2013/2017 – Alteração do Dia da Reunião Ordinária do dia 24 de setembro
(03) - Apoio Logístico atribuído à Comissão de Festas e,
Honra de Nossa Senhora D’Ajuda – Ratificação de Despacho
(04) - Apoio Logístico atribuído à Associação Cervaria –
ratificação de Despacho
(05) - Proposta para atribuição de Comparticipação financeira pontual à Federação de Triatlo de Portugal – Triatlo
da Amizade 2014
Serviços Municipais
(06) - Assembleia Municipal – Voto de Congratulação à
Câmara Municipal “Carta da Amizade”
Rendas e Concessões
(07) - Casa Bairro Social Mata Velha – Dívida de renda –
Proposta de Plano de Pagamento
Regulamentos Municipais
(08) - Proposta de Revisão ao regulamento Municipal de
Concessão de Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino
Superior
Empreitadas, Fornecimentos e
Prestações de Serviços
(09) - Empreitada “Construção do Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira” – Defeitos de
Execução da Obra – Garantia Bancária
Loteamentos, Obras Particulares
e Comunicações Prévias
(10) - Processo de Obras Particulares 171/99 – Paulo Martins da Rocha Pinto e Outra
(11) - Processo de Obras Particulares 22/2014 – Paulo
José da Costa Pereira
Fundações e Associações Culturais,
Desportivas e Humanitárias
(12) - Minuta de Protocolo – APEPIL – Associação de Pais
da Escola Primária e Infantil de Lovelhe
(13) - UNISÉNIOR – Universidade Sénior de Cerveira –
Subsídio para Aquisição de Tecido para Confeção de capas para Tuna
Centros Sociais e Paroquiais, Comissões
de Festas e Fábrica da Igreja
(14) - Minuta de Protocolo - ADSL- Associação de Desenvolvimento Social e Local de vila Nova de Cerveira
Expediente e Assuntos Diversos
(15) - Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados - SROC, S.A. – Relatório Semestral
(16) - Resumo Diário da Tesouraria
(17) - Aprovação da Ata em Minuta
(18) - Período de Intervenção Aberto ao Público
Encerramento

A Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira aprovou por unanimidade, na passada sexta-feira, a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2015, aplicando os
mesmos valores mínimos praticados no corrente ano. Autarca realça medida que visa apoiar as famílias cerveirenses.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, sublinha que a atual política fiscal
visa assegurar o reforço das receitas municipais geradas localmente, mas também estar atento às dificuldades das famílias do Concelho.
As casas já avaliadas pelas regras do IMI estão sujeitas
a uma taxa de imposto que pode oscilar entre os 0,3% e os
0,5%, cabendo às autarquias definir o valor do intervalo. No
caso de Cerveira, a decisão passou por manter o valor mínimo possível já praticado em 2014, ou seja, os 0,3 por cento
para os prédios urbanos avaliados e os 0,8 por cento para os
imóveis não avaliados.

‘Amigos de Cerveira em Newark’ reúnem-se
em festa solidária a 26 de outubro
Ao longo de três décadas, os cerveirenses residentes em Newark, Estados
Unidos da América, têm organizado um
convívio anual com o objetivo de angariar donativos para apoiar instituições
da sua terra natal. Este ano, o encontro
decorre a 26 de outubro, com a presença do presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira.

Esta tradição de cariz solidário é
impulsionada pelo empresário João
Loureiro e conta com a colaboração de
dedicados cerveirenses e muitos amigos de Cerveira que, todos os anos,
angariam verbas significativas distribuídas pelas mais diversas coletividades
concelhias.
O local escolhido para o almoço/
convívio deste ano é o Salão Cristal –

Restaurante Ibéria, um espaço amplo
para acolher centenas de pessoas, à
semelhança dos anos anteriores.
A iniciativa proporciona um momento de confraternização já reconhecido
pela comunidade local, sendo mesmo
considerado uma das mais conseguidas festas de angariação de fundos realizadas pela comunidade portuguesa
naquela cidade norte-americana.

Troféu do VIII Triatlo da Amizade
fica em Vila Nova de Cerveira
Tiago Maia, do Sport Lisboa e Benfica, foi o vencedor absoluto do VIII
Triatlo da Amizade, que decorreu este
domingo, entre Cerveira-Tominho. Graças à vitória dos atletas portugueses,
o Troféu da Amizade, que estava em
disputa, fica a cargo do Município de
Vila Nova de Cerveira, pelo segundo
ano consecutivo, e até à próxima edição, em 2015. Equipas cerveirenses,
Pedal’Arte e Citius Fit, conquistaram
lugares no pódio.
O vencedor conclui as três etapas
com um tempo de 1:11:50. O pódio dos
vencedores absolutos fica concluído
com o segundo lugar para Fabian Ubeira Vidal do Triatlón Motorbike Pontevedra e a terceira posição para Rui Dolores do Amiciclo Grandola. Na categoria
absoluta feminina, Rita María Lopes
alcançou o primeiro lugar, seguida de
Sofía Brites e Priscila Suárez Mendez.
Duas coletividades do Concelho
de Vila Nova de Cerveira também se

afirmaram no VIII Triatlo da Amizade,
Cerveira-Tominho. A Pedal’Arte conquistou o primeiro lugar na categoria
de equipas masculinas, escalões V2 e
seniores, registando o melhor resultado
de sempre nesta iniciativa; e o CitiusFit
alcançou o segundo lugar no escalão
sénior de estafetas absoluta.
A Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira congratula-se com os bons
resultados alcançados pelos atletas
cerveirenses, reconhecendo o esforço e empenho dedicados a esta prova
transfronteiriça.
Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e do Concelho de Tominho, em colaboração com as federações de Triatlo
portuguesa e galega, o VIII Triatlo da
Amizade decorreu com toda a normalidade, com um grande entusiamo pelo
circuito demonstrado pelos atletas federados e não federados, como pela forte
afluência de pessoas junto ao Cais do

rio Minho para assistir e felicitar os participantes.
Na entrega de prémios às diferentes
categorias – Absoluta Masculinos, Absoluta Femininos, Equipas Masculinos,
Escalões Masculinos, Escalões Femininos, Estafetas Absoluta -, estiveram
presentes o Vice-presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira e
a Vereadora da Cultura, Vitor Costa e
Aurora Viães, o presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, Vitor Nelson Torres, a alcadeza
de Tominho e a vereadora da cultura,
Sandra Gonzalez e Cristina Martinez,
bem como os representantes das duas
federações de Triatlo.
Perfeitamente consolidado na modalidade, o Triatlo da Amizade regressa
em 2015, para assinalar a IX edição, de
uma iniciativa desportiva que faz eco
em todo o território português e galego.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Residia no Bairro da Calçada em Cerveira

Corpo sem vida, que se
presume ter sido por
homicídio, apareceu em
Vila Meã
Na zona dos Moutorros,
na paróquia de Vila Meã,
foi encontrado o cadáver de
Francisco George Celestiano Goes e Sá, que tinha 53
anos, era divorciado e residia no Bairro da Calçada,
em Cerveira.
O corpo, que foi descoberto por um casal de namorados de nacionalidade
espanhola, apresentava vários ferimentos na cabeça
que, segundo se presume,
poderiam ter sido provocados com arma branca.
O Francisco foi encontrado só com roupa interior, no sábado à tarde, dia 27 de setembro, no interior de uma construção abandonada e inacabada do parque de campismo.
A Guarda Nacional Republicana tomou conta do caso,
cujos contornos levam a desconfiar tratar-se de um homicídio, que teve depois a presença, nas investigações, da Polícia Judiciária.
Os Bombeiros também estiveram no local, mas já viram o
corpo sem vida, numa poça de sangue.
Depois de cumpridos os formalismos legais, realizou-se
o funeral, no dia 2 de outubro, para o Cemitério Municipal de
Vila Nova de Cerveira.

Jovem cerveirense venceu
prémio nacional da frase mais
criativa e acompanhou o grupo
DENGAZ ao festival Sudoeste

O jovem cerveirense Hugo Ribeiro venceu o prémio da
frase mais criativa num concurso nacional promovido pela
MOCHE e acompanhou o grupo DENGAZ desde Lisboa até
ao Alentejo, para assistir ao concerto deste grupo no MEO
Sudoeste.
O dia foi muito longo, a família ficou em Lisboa e o Hugo
e a Chica, uma amiga de Monção, puderam viver a azáfama
de um concerto desde a viagem com o grupo, os bastidores,
o contacto com as fãs e a organização do evento.
Um prémio que certamente servirá para um dia mais tarde
recordar.

Boletim Municipal de
Vila Nova de Cerveira
Foi publicada, no mês de
agosto, a edição n.º 2 do Boletim Municipal de Vila Nova
de Cerveira, que apresentava
como principais temas:
Mensagem do presidente
Fernando Nogueira; do outro lado; contas de gerência
2013; investimentos; ação
social; educação; cultura, turismo; desporto; protocolos; e
presidentes de todas as freguesias.
A edição é da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Cerveira e a tiragem do boletim foi de 2000 exemplares.

Duas exposições em Cerveira
na República das Artes
Organizada pela Associação Perojeto Núcleo de
Desenvolvimento Cultural,
com o apoio da Câmara
Municipal, estão patentes
ao público, desde 20 de
setembro e até 1 de novembro, seis espaços expositivos onde decorrem
exposições artísticas, de
pintura, desenho, vídeo, e
escultura, entre outras.
A República das Artes,
que tem sido um caso notável de mostra de artistas
portugueses e estrangeiros, expõe nesta altura
trabalhos de Celeste Cerqueira - Galeria Projecto; Mário Moura – Galeria por amor á
arte; António Pizarro – Galeria Cervo; Alexandro, Paco Pestana, Antón Sobral, Julio Sanjurjo, Veiras Manteiga, Mila
Vázquez, Ramón Conde, Enrique Tenreiro, Alberto Gulias
– Galeria Cortiço; Xaquin Chaves, Alvaro, Fernando Yañez,
J.Mendez, Oscar Aldonza, Camilo Seira, Andreas Ruíz - Rectâgulo de Ouro; e Quarto-Duplo.
A partir de 8 de novembro e até 27 de dezembro, a mesma organização Projeto, também com o apoio da Câmara
Municipal, procede à exposição anual de sócios da Projecto ndc e exposições coletivas de pintura, escultura e desenho de artistas portugueses e estrangeiros nas galerias: Por
Amor à Arte, Projecto, Quarto-Duplo, Rectângulo de Ouro,
Cervo e Cortiço.
A República das Artes funciona no Largo 15 de Fevereiro, n.º 21, em Vila Nova de Cerveira e as exposições estão
abertas ao público todos os sábados, das 14h30 às 18h30.

Exterior da central de
comunicações da PT a
precisar de limpeza

Escola Básica e Secundária de
Vila Nova de Cerveira coloca
estudantes nas melhores
Universidades do país
O bom resultado obtido no ensino secundário permitiu o
acesso aos cursos escolhidos pelos nossos alunos cerveirenses nas universidades de referência do país. Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade Trás-os-Montes e
Alto Douro, Universidade do Algarve e o Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, Porto e de Coimbra.
Os nossos alunos de 12.º ano foram bem-sucedidos na
colocação universitária. Estes resultados referem-se à primeira fase de colocação, visto que 91% dos alunos foram
colocados nesta primeira fase.
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Material furtado no concelho
de Vila Nova de Cerveira foi
recuperado pelas autoridades

Em três residências situadas no concelho de Vila Nova
de Cerveira foram furtados valores que a G.N.R. recuperou
numa operação que também envolveu, além de casas, dois
veículos que estavam estacionados junto às moradias.
Foi constituído arguido, como alegado autor dos furtos,
um homem de 55 anos com residência no concelho de Vila
Nova de Cerveira.
De entre o material recuperado o destaque vai para uma
arma de caça, marca SKB, calibre 12, munições, um colete
e uma camisa camuflada, uma máquina fotográfica, três bolsas e três carteiras de senhora, dois computadores portáteis,
uma picareta, um pirilampo, uma motosserra, diversas facas,
cartas de condução e cartões bancários.

Assinalado em Vila Nova de
Cerveira o ‘Dia Mundial do
Coração’ interagindo com
população

Vila Nova de Cerveira assinalou, em 27 de setembro, o
Dia Mundial do Coração com rastreios e um conjunto de atividades físicas e desportivas, integrada no ‘Cerveira Saudável’.
A iniciativa municipal respondeu ao desafio lançado pela
Fundação Portuguesa de Cardiologia às autarquias para pôr
todo o país a “Mexer-se”, reforçando a importância de um
estilo de vida ativo para um melhor coração e uma vida mais
saudável.
As atividades desenvolvidas pelo município cerveirense
envolveram rastreios de podologia, glicemia, IMC, frequência
cardíaca e avaliação nutricional, e ainda uma diversidade de
iniciativas desportivas, como remo, voleibol e futebol.
Houve ainda uma caminhada, com saída do Parque de
Lazer do Castelinho; uma hora mais tarde procedeu-se à realização de um coração humano no campo de futebol Rafael Pedreira; terminando com uma demonstração do Suporte
Básico de Vida.
Mobilizar a população para um estilo de vida ativo; aumentar o conhecimento dos benefícios na saúde, sociais e
económicos da prática regular de atividade física moderada;
e promover a saúde, privilegiando a prevenção das doenças
cardiovasculares (DCV), que constituem a principal causa de
morbilidade mortalidade e incapacidade de longa duração da
população portuguesa, foram alguns dos objetivos subjacentes a esta comemoração.
Organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, esta ação contou com o empenho e disponibilidade de
vários parceiros, como a Clipóvoa - Clínica de Cerveira, a
Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira,
o Clube de Fitness de Cerveira, os Enfermeiros 24, o Clube
Desportivo de Cerveira, o Voleibol Clube de Cerveira e a Associação Desportiva de Campos.
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Crónica da quinzena

FUNERAIS

O cerveirense Fernando Segadães Rebelo foi
eleito presidente da direção da Academia de
Música Fernandes Fão

Em recentes eleições levadas a
efeito na Academia de Música Fernandes Fão, o cerveirense Fernan-

do Segadães Rebelo foi eleito presidente da direção, depois de um
ato eleitoral bastante participado.
A Academia de Música Fernandes Fão é uma instituição com sede
em Vila Praia de Âncora e com polos culturais noutros pontos do distrito de Viana do Castelo, entre eles
o de Vila Nova de Cerveira, localizado numa dependência da Central
de Camionagem.
A comemorar, este ano, 25 anos
de existência, a Academia de Música Fernandes Fão ainda tem polos,
além dos já referidos de Vila Praia
de Âncora e de Vila Nova de Cerveira, em Caminha, Melgaço e Ponte de Lima.
É por isso que as eleições para
a presidência da direção deram
azo a tanta movimentação, já que
os eleitores mostraram o maior interesse em participar num ato que
honrou, como não poderia deixar de
ser, olhando ao nível das pessoas
envolvidas, os pergaminhos de uma

“Barril Voador”
Preparado em Cerveira,
conquistou primeiro lugar em
Cascais num festival de voo

instituição com um quarto de século
de existência.
Na votação o cerveirense Fernando Segadães Rebelo registou
o número de 150 votos favoráveis,
enquanto a sua oponente, Eugénia
Moura, arrecadou 116 votos. Houve
ainda 4 votos em branco e 1 nulo.
Dado a Academia de Música
Fernandes Fão, além de ser um
grande valor distrital na arte dos
sons, já integrar um polo cultural no
nosso concelho, o facto de ser agora um natural de Cerveira a estar à
frente dos destinos de uma instituição tão prestigiada é motivo para
nós, cerveirenses, nos sentirmos
satisfeitos.
E é um sinal que os nossos conterrâneos, mesmo fora da sua terra, continuam a procurar prestigiar,
com a sua ação, o nome de Vila
Nova de Cerveira.

José Lopes Gonçalves

Feriado Municipal de
Vila Nova de Cerveira
Comemorou-se o Foral
Manuelino, os Bombeiros
e a Proteção Civil

EM COVAS
Residente no lugar de Gandrachão, foi sepultado, no Cemitério Paroquial de Covas,
JOÃO VITAL FERNANDES DO BARREIRO, de 92 anos de idade, que era casado
com Portelinda Rosa Fernandes.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

No mesmo campo santo foi enterrada
EMÍLIA DOS PRAZERES ESTEVES
ESTEVES,, de
86 anos de idade. Era casada com António Pontes Torres e residia no lugar de S.
Sebastião.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

Viúva, de 85 anos de idade, foi a enterrar,
no Cemitério Paroquial de Covas, MARIA
JÚLIA VERDE
VERDE,, que residia no lugar do
Real, na citada freguesia de Covas.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM LOIVO
Com 82 anos de idade foi a enterrar, no
Cemitério Paroquial de Loivo, MARIA
ADELINA ESTEVES.
ESTEVES. A falecida, que era
viúva, residia no lugar da Bagoada.
Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.

Foi a sepultar, no Cemitério Paroquial de
Loivo, AMADEU DOS SANTOS RAMADA,, de 81 anos de idade. Morava na Rua
DA
da Junta de Freguesia e era casado com
Gracinda da Costa Gomes Ramada.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM GONDARÉM
JOÃO DE ARAÚJO PEREIRA,
PEREIRA, de 66
anos, foi sepultado no Cemitério Paroquial de Gondarém. Morava no Beco do
Regato, no lugar da Gave, e era casado
com Maria da Graça da Costa Magalhães.
Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.

EM CANDEMIL
Para o Cemitério Paroquial de Candemil
foi a sepultar MARIA AMÉLIA DANTAS
REBELO.. Residia em Calendário, no conREBELO
celho de Vila Nova de Famalicão, e tinha
a avançada idade de 96 anos.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM CAMPOS
Aos 77 anos, foi a enterrar no Cemitério
Paroquial de Campos JOSÉ GONÇALVES PIRES
PIRES.. Era casado com Almerinda
Gonçalves Martins de Lara Pires e residia
na rua da Lagoa, na referida freguesia de
Campos.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM CERVEIRA
Uma multidão assistiu, em 6 de setembro, em Cascais, ao
desfile de 40 “máquinas voadoras”, na 3.ª edição do Red Bull
Flugtag - o dia das asas.
Festas de madeira e plástico, sem baterias ou motores,
as “máquinas” saltaram de uma plataforma de seis metros e
voaram para a água.
O “Barril Cerveira Team” conquistou o primeiro lugar, pelo
que é de enaltecer o trabalho dos seus criadores que levaram
mês e meio a preparar o “Barril Voador”, que entre centenas
de participantes no projeto também foi selecionado.

Se querem divulgação
assinem os textos
Não publicamos temas anónimos
Chegam, com certa frequência, ao jornal “Cerveira
Nova”, pedidos de publicação de textos a que não damos
qualquer divulgação por motivo de serem anónimos. Isto
é, não trazem qualquer assinatura ou identificação.
Ainda recentemente recebemos um texto vindo de
Candemil, com alusões a problemas locais, que se não
fossem anónimos, a serem verdadeiros, teriam toda a importância para divulgação.
Igualmente nos foi remetida uma carta, exatamente de
Vila Nova de Cerveira, com críticas pertinentes relacionadas com a Festa da História, que pelas razões que já aludimos não terá publicação.
Por isso, aproveitamos para dizer aos interessados
que se identifiquem se querem ver as suas críticas publicadas, de contrário vão para o caixote do lixo.
J.L.G.

Foi em 1 de outubro de 1321 que o Rei D. Dinis concedeu
o primeiro foral a Vila Nova de Cerveira. Daí que anualmente
se comemore, nesse dia, o feriado municipal, numa homenagem de reconhecimento ao Rei Lavrador.
Nos últimos tempos, nessa data, passou a haver a designação de Dia do Município, dos Bombeiros Voluntários e
da Proteção Civil, com especial destaque para o relacionado
com os soldados da paz, que teve o seu ponto alto às 10,30
horas, no Centro Histórico, com o desfile de viaturas dos
Bombeiros e da Proteção Civil.
Destaque, também, para a atuação do Coral Polifónico
de Vila Nova de Cerveira, nos Paços do Concelho, a atuação
da tuna da Unisénior, na Biblioteca Municipal, e ainda a conferência, também na Biblioteca Municipal, a cargo de Castro
Guerreiro, intitulada “D. Dinis, o monarca fundador da “Vila
Nova” em terras de Cervaria”, que teve início às 15 horas.
Houve ainda um verde de honra e doçaria cerveirense, na
mesma tarde, na Biblioteca Municipal.

Em 19 de outubro o encontro
de tocadores de concertina na
Casa do Minho em Lisboa
Seguramente com a participação de diversos cerveirenses, vai decorrer na Casa do Minho em Lisboa um encontro
de tocadores de concertina.
Esse acontecimento irá ter lugar no dia 19 de outubro, às
15 horas, no Teatro Academia de Santo Amaro, em Alcântara.
O encontro de tocadores de concertina tem o apoio dos
órgãos de comunicação social do Minho e da Academia de
Santo Amaro.

CERVEIRA NOVA

Com 79 anos de idade foi a enterrar, no
Cemitério Municipal, AUGUSTO ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES
GONÇALVES.. Era viúvo e residia na Rua Martins Vicente, em
Cerveira.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM LOVELHE
JOSÉ MANUEL GONÇALVES VENADE
VENADE,,
residente na Rua da Cavada, em Lovelhe, foi a sepultar no Cemitério Municipal.
Contava 55 anos de idade e era casado
com Maria da Conceição Rodrigues Azevedo Venade.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Carro roubado em Cerveira
apareceu, depois, a poucos
metros de distância da
residência da proprietária
Uma residente (Cristina Bouça) na Rua do Forte, na sede
do concelho de Vila Nova de Cerveira, ficou admirada quando na manhã do dia 26 de setembro verificou que o seu automóvel, um Seat Ibiza, se encontrava estacionado uns metros
mais à frente da sua morada, na Rua do Belo Cais.
Como o veículo se encontrava com marcas de ter sido arrombado, daí o ter deduzido que havia sido roubado. A sorte
da proprietária é que a viatura se avariou e os ratoneiros não
o puderam levar.
Como curiosidade refira-se que o local de onde o automóvel teria sido roubado se encontrava nas proximidades do
quartel da G.N.R.
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Vila Nova de Cerveira acolheu o
IX Festival de Bandas de Música
Marcha “Cerveira Vila das Artes”
tocada pela primeira vez
Vila Nova de Cerveira voltou a ser palco
de um evento musical, com a participação de
cinco bandas filarmónicas de vários pontos
do País, num encontro que reuniu muito público e onde houve um concerto muito animado, que decorreu em 21 de setembro.
Do programa constou um desfile no centro histórico, pelas 10,30 horas, registandose, depois, um concerto das bandas de
música de Arcos de Valdevez, Mocidade
Junqueirense, Gueifães da Maia, Pinheiro da
Bemposta e Antas - Esposende, que começaram a atuar, na parte da tarde, a partir das
15 horas.
O IX Festival de Bandas de Música de
Vila Nova de Cerveira encerrou, pelas 19
horas, com a marcha de Valdemar Sequeira,
intitulada “Ponte da Amizade”, numa interpre-

tação conjunta de todas as filarmónicas.
Organizado pela Associação Cultural e
Recreativa Cervaria, com o apoio da Câmara
Municipal e da União de Freguesias de Cerveira e Lovelhe e o patrocínio do Braseirão
do Minho, esta iniciativa pretendeu dar relevo
à expressão que as bandas filarmónicas assumem no panorama musical português.
Outro motivo de enaltecimento neste
evento foi a apresentação pública, pela primeira vez, da marcha “Cerveira Vila das Artes”, da autoria de Ilídio Costa e interpretada
pela banda de música dos Arcos de Valdevez, por ser a única filarmónica do distrito
de Viana do Castelo presente no certame, o
qual, além de grande número de portugueses
que se incorporaram, também contou com a
elevada participação de vizinhos espanhóis.

A Casa Cerveirense em Lisboa comemorou o
seu 5.º aniversário no dia 28 de setembro
A Casa Cerveirense em Lisboa comemorou o seu 5º aniversário juntando cerveirenses do concelho e da capital com os seus
familiares nesta que é considerada a festa
maior da Casa Cerveirense em Lisboa.
A animação esteve a cargo dos ranchos
folclóricos da Casa do Minho e do Rancho
Infantil de Gondarém.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira disponibilizou autocarro aos cerveirenses do concelho e fez-se representar pelo

seu presidente Fernando Nogueira.
Também os presidentes de juntas de
freguesias compareceram para apoiar este
grande evento.
A Casa Cerveirense contou também com
a vice-presidente da A.C.R.L., com presidentes e representantes de outras casas regionais e com muitos sócios e amigos que compartilharam esta grande festa onde reinou
muita animação, numa comunhão de alegria
e amizade.

http://www.cerveiranova.pt
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Terror em Nova Iorque
Toda a Terra estremeceu
Na tragédia que aqui lembro
Que o nosso mundo sofreu
Dia onze de setembro.
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Guardiões dos sofismas

A parte negra da vida
Poema na voz dum minhoto

Nova Iorque foi a mira
As torres a trajetória
De quem o mundo traíra
Numa agressão sem memória.
Instante de eterno horror
Ceifou inocentes vidas
Vestindo de luto e dor
Horas jamais esquecidas.
Nada apaga a triste imagem
Daquele crime hediondo
Ato pérfido e selvagem
De o condenar não me escondo.
Diabólico poder?!...
À falsa fé consumado
Que lágrimas fez correr
Pelo mundo consternado.

A vida tem duas faces
Uma negra e outra não
Dum lado só desenlaces
Do outro a perfeição

A retórica é a sua arma;
E reveste-se da mentira;
Impertinente sarna;
Que nada nos ensina...

A parte negra da vida
De más surpresas repleta
É estranha e dolorida
E o que mais nos afeta

Politizar uma nação;
É uma incumbência nobre;
Exceto no caso dos agentes de certa fação;
Onde o bem comum é um parente pobre...

Por negra se depreende
Tudo o que é negativo
Que nos magoa e ofende
Com intuito destrutivo
Por exemplo a amizade
Por alguém que breve a esquece
Depois vimos na verdade
Que a pessoa não merece
Confiar noutra pessoa
De alma e de coração
Que depois nos atraiçoa
É outra desilusão

O mundo hoje é diferente
Perdeu júbilo e vigor
Vive em medo permanente
Doutros atos de terror!...
Euclides Cavaco
(Canadá)

Quando se perde um amigo
Quando se perde o companheiro,
quando se perde o amigo.
Ou o inimigo,
que devo fazer, meu Deus?!
Vou chamá-lo e dizer-lhe:
o meu coração anda partido,
pelo amor que tenho por ti.
Ganharei, nesse momento, o irmão.
E, com ele, ganharei a vida.
Se ele fechar o coração à minha ternura,
juntarei a ternura de mais dois,
para que a força do amor
afogue a sua resistência.
Ganharemos, nesse momento, o irmão.
E, com ele, ganharemos a vida...
Se o fogo do amor for impotente
perante o frio de tamanho inverno,
juntarei dezenas e dezenas
de lareiras calorosas.
Ganharemos, nesse momento, o irmão.
E, com ele, ganharemos a vida...
E se a fonte do amor não der vida
a esse tronco enregelado,
irei envolvê-lo em minha capa
e regá-lo com o orvalho
do meu pensar quotidiano.
Porque, se ganhar o meu irmão,
com ele conquistarei a vida.
Bendito seja Deus
que nos torna fortes,
para salvar e ser salvos;
para curar e ser curados;
para amar o irmão
e ser por ele amados!...
M. Regal
(Traduzido livremente por M. Nóbrega)

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

Proclamam-se salvadores;
Da pátria;
Tristes amadores;
Mestres da inépcia...

O povo é tolerante;
No seu todo agregador;
Por vezes intrigante;
Na forma como lida com a dor...
Todavia a sua resiliência;
É forjada na robustez da alma;
Numa nuvem de efervescente solvência;
Que o âmago acalma...
Pois então;
Políticos do falso aconchego;
O vosso reino é sustentado em mera ilusão;
Pois assenta em faminto desassossego...

Ter por alguém muito amor
Que em nós não acredita
É motivo causador
P’ra sofrimento e desdita

Num continuo acrescento;
De rotinas turbulentas;
E parâmetros de logro em fermento;
O culto é o do achincalhe da gente em metas violentas...

Desconfiarem de nós
Que honestos sabemos ser
É mais outra parte atroz
Que nos faz entristecer
Há muitas desilusões
Na parte negra da vida
Que nos causam depressões
E a tornam tão sofrida
Andamos neste tormento
Quase sempre injustamente
Se Deus não nos der alento
Viver é bem deprimente

Nós o povo piedoso;
Perdoamos os vossos sofismas;
Se o vosso crer for fervoroso;
Na escolha inversa, ficam à mercê das forças profanas...
Leandro Emanuel Pereira
(Matosinhos)

Certa de mim!

Lado negro parte escura
Coio de mil deceções
O seio da desventura
De perigos e traições

Ficou para trás o que os outros queriam para mim.
Ficou para trás o que os outros queriam de mim.
Ficou para trás o que já não interessa,
Sorrisos tímidos, incertos... ficou para trás.
Abraço o novo,
A força, a convicção, a certeza, a confiança.
Crio um novo caminho... caminho
Certa de mim!
Sem dúvidas ou incertezas, estou certa da escolha,
Sem dúvidas ou incertezas,
Asseguro a verdade em mim,
Sem dúvidas ou incertezas,
Sei quem sou,
Ergo as mãos, e agradeço...
Sem dúvidas ou incertezas.

Tentemos sempre viver
Do lado da claridade
Só assim podemos ter
Completa felicidade

Recordar é viver
O recordar o passado
Para mim dá-me saúde
Foi um tempo bem-amado
E brinquei enquanto pude
O recordar é viver
Fica a cabeça a pensar
É muito bom ela mexer
Para continuarmos andar

Maria de Fátima Ribeiro.
(Covas)

E sou feliz assim
Minha doce primavera
É tão bom para mim
Viver nesta linda terra

Passeio ao campo

Cerveira só tem encantos
Com olhos de formosura
É adorada por tantos
E nos dá muita doçura

Fui ao campo passear
E vim de lá encantado
As aves estive a escutar
Num cantar bem repicado

Aos senhores governantes
Que para todos estão a sorrir
São muito importantes
Pôr Cerveira a luzir

Foi-me grato aquele dia
Ao dar-me tanta beleza
Onde ouvi uma sinfonia
Dessa viva natureza

Espero que eles vejam
As arestas de Cerveira
Faz bem ao meu coração
E a toda a vila inteira

Ar puro e um perfume
Do verde e das flores
A flora tem este costume
Guarda segredos de amor
Judite Carvalho
(Cerveira)

ASSINE, LEIA E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”

Quem dera viver no campo
Nessa festa de magia
Para sentir o encanto
E viver essa alegria
Eduardo Silva Gomes
(Amadora)

VISITE-NOS NA INTERNET em www.cerveiranova.pt
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim, também, a morte passou a todos os
homens, por isso todos pecaram. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida
eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor (Romanos 5:12:21).

COMENTÁRIO
(2014-10-A)

Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

NÃO PEQUES MAIS!

INTRODUÇÃO
.
Se houver homens de boa vontade para, viver ainda no
temor de Deus, haverá toda a possibilidade para esses indivíduos de terem um encontro com Deus, através do Senhor
Jesus Cristo, e nestes casos juntarem-se à igreja de Cristo, o
Salvador do mundo. A igreja em si mesmo terá toda a possibilidade de encaminhar tais pessoas aos pés de Jesus.
Estou bem ciente que homens de Deus, se voltaram e
deixaram seus maus caminhos, para seguir a Jesus Cristo,
o Senhor, não é de maneira alguma seguir uma própria religião. A recomendação da Palavra de Deus de hoje é parar
com o pecado e pensar bem no Alto, porque este tema foi
trazido para estas páginas, para alumiar alguma mente aprisionada ou cativa pelo inimigo das nossas almas.
Jesus quer-te libertar dessa vida, que por sinal estejas envolvido, dia após dia. Aproxima-te para o Senhor Jesus, e Ele
não somente te ajudará, como também salvará a tua alma.
COMENTÁRIO
Ao quebrarem a lei que Deus tinha ordenado, o primeiro
casal pecou, e portanto entrou o pecado no mundo. E começou a dor, o sofrimento e a morte, a tal ponto que, conforme
diz a Bíblia, o próprio Deus chegou a arrepender-se de ter
criado o homem (Génesis 6:5-6).
Esta atitude da parte de Deus não era porque o homem
em si mesmos fosse uma obra má, pois Deus jamais se arre-

MARIA MANUELA RAMOS
PORTUGAL REBELO
8.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

penderia de qualquer coisa que Ele faça, mas foi por causa
das obras, que esse mesmo homem, conhece agora o bem o
mal, e com o livre arbítrio com que Deus o dotou, veio a praticar o pecado resultado da sua desobediência a Deus seu
Criador e Senhor.
Mas, apesar de ser o ser humano que caiu em pecado,
desgraçando assim a humanidade, no centro deste trágico
drama da queda, aparece uma maligna figura, a serpente,
que apesar de se apresentar como animal, está provado que
estava nele encarnado o grande adversário de Deus. O maligno, o antigo anjo de luz, Lúcifer, que agora por ser um anjo
caído e destronado por Deus tornou-se em Satanás, o maior
inimigo de Deus e do homem.
Como podemos constatar, desde o principio do mundo
esta audaciosa figura tem perseguido e procurado enganar
a raça humana em todos os aspetos possíveis, imaginários,
num ódio cruel e sem tréguas, procurando desfazer e destruir
ao máximo possível tudo quanto a Deus diz respeito da sua
forma tríplice, corpo alma e espírito, o homem, obra-prima da
Criação de Deus, esse ente, está no centro das suas atenções e é o alvo principal da sua ação demolidora.
Falando dos cristãos, então o ódio a estes não conhece
qualquer espécie de tréguas, pois que eles foram libertados
de debaixo das suas garras para Cristo e escapam ao seu
controlo, já que são almas salvas e resgatadas pelo precioso
sangue do Cordeiro de Deus.
Jesus Cristo ao morrer voluntariamente por nós, na cruz,
esmagou com esse sublime ato de amor expiatório, a cabeça
VILA NOVA DE CERVEIRA

AUGUSTO ALFREDO
RODRIGUES GONÇALVES
(Faleceu em 23 de setembro de 2014)

(18 de outubro de 2014)
Neste sexto aniversário do teu regresso
ao Senhor a dor é grande
como no primeiro dia, mas
só queremos lembrar com
ternura o teu amor pela
vida e o carinho que sempre destes a todos em volta
de ti.
Comunicamos que
a Missa de sufrágio terá
lugar no sábado, dia 18 de
outubro, pelas 18 horas, na
Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira, agradecendo desde já a todos quantos participarem nesta eucaristia.
Vila Nova de Cerveira, 5 de outubro de 2014

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

a Satanás (Génesis 3:15). Com Sua morte expiatória, Jesus
tirou de debaixo da escravidão de Satanás milhões e milhões
de pessoas, as quais, mediante o arrependimento e a aceitação plena e de confiança na Obra que na Cruz do Calvário
Jesus Cristo executou, foram libertadas dessa escravidão,
para viverem já aqui, amando e glorificando ao Deus vivo
e verdadeiro e a Seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, e a
grande certeza da vida Eterna.
A Bíblia diz e avisa sobre tão potente inimigo que duma
forma enganadora rodeia o cristão, procurando alcançar os
seus fins que e faze-lo, se possível, de alguma maneira, renegar a fé ou cair em pecado, desagradando assim ao seu
Deus, quebrar, tal como no Éden, a comunhão intima que
deve existir entre o crente e o seu Senhor (1.ª de Pedro, 5:8).
Se ele usou tentar o próprio Filho de Deus, como não nos
tentará a nós que somos humanos?
Jesus resistiu-lhe com a própria Palavra de Deus, e nós
se estivermos bem firmados nessa mesma Palavra, vigiando
e em comunhão diária e constante com Deus, certamente
resistiremos também e grandes vitórias obteremos quando
o inimigo das nossas almas, por qualquer dos seus estratagemas, ouse atacar-nos procurando levar-nos a decairmos
da verdadeira fé e vida e comunhão com o Senhor da seara.
O Senhor Jesus Cristo, durante a Sua vida aqui nesta
Terra, muitas e variadas vezes teve que se haver com ele, e
a ele se referiu várias vezes sobre a sua nefasta atividade em
contrariar as obras de Deus.
Meditemos em alguns casos:
Jesus conheceu a influência maligna em querer evitar a
morte expiatória a efetuar na cruz, na atitude de Pedro, pela
qual foi fortemente repreendido (Mateus 16: 21-23).
Esta é a igreja que através do Espírito Santo, faz nascer
de novo os seus crentes, dando-lhes um estado de pureza e
dignidade como tinha Adão e Eva antes de terem caído em
pecado, e caminharem com Deus no jardim do Éden.
A bênção da vida Eterna com Deus foi a que foi comprada com o Sangue de Jesus, naquela cruz do Calvário. Esta
é uma Igreja invisível para o mundo, mas a que o Senhor
bem a conhece e ama. Tu podes pertencer a esta Igreja se
tão-somente te converteres a Cristo. Esta é a Igreja da qual
Jesus disse: As portas do Inferno não prevalecerão contra
ela (Mateus 16:18).
Agora para você, prezado leitor, que ainda não teve uma
experiência pessoal com Jesus. Uma palavrinha de aviso:
Não temos meio caminho, ou somos do inimigo ou pertencemos a Cristo. Certamente deseja ser de Jesus não é verdade? Então que fazer? Reconheça que Ele morreu na cruz
em seu lugar, e em oração arrependa-se dos seus pecados e
aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.
O inimigo não gosta disto e vai segredar-lhe ao ouvido,
não ligues, adia! Goza a vida porque não morres tão cedo,
etc.
Mas Jesus quer salvá-lo e a Sua voz também está soando ao seu ouvido, e também quer penetrar até ao seu coração, dizendo: Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir
a minha voz, e abrir a porta entrarei em sua casa, e com ele
cearei, e ele comigo (Apoc. 3:20). Jesus é a salvação, através da crucificação do Senhor Jesus no Calvário.

A FAMÍLIA

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

LOIVO - Vila Nova de Cerveira

LOIVO - Vila Nova de Cerveira

GONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

AMADEU DOS SANTOS
RAMADA

MARIA ADELINA
ESTEVES

JOÃO DE ARAÚJO
PEREIRA

(Faleceu em 6 de setembro de 2014)

(Faleceu em 3 de setembro de 2014)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

(Faleceu em 16 de setembro de 2014)

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA
FAMÍLIA,, na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem, por este ÚNICO MEIO,
agradecer, muito reconhecidamente, as manifestações
de solidariedade, amizade e
pesar demonstradas por ocasião do falecimento e funeral
do seu ente querido.
Também àqueles que, por
qualquer outro modo, apresentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o
seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo
as pessoas que participaram na missa do 7.º dia em
sufrágio da sua alma.

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente
sensibilizada com as inúmeras provas de carinho e amizade recebidas aquando do
velório e funeral da saudosa
extinta, vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer muito
reconhecidamente a todas
as pessoas que lhe manifestaram o seu sentimento de

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente
sensibilizada com as inúmeras provas de carinho e amizade recebidas aquando do
velório e funeral do saudoso
extinto, vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer muito
reconhecidamente a todas
as pessoas que lhe manifestaram o seu sentimento de

pesar e solidariedade.
Agradece igualmente a todos quantos estiveram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma
do seu ente querido.

pesar e solidariedade.
Agradece igualmente a todos quantos estiveram presentes nas missas do 7.º e 30.º dias em sufrágio da alma do seu ente querido.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença
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O lobo e/ou as pessoas
Estamos a viver tempos de mudança e de alterações à
sociedade. Lê-mos e ouvimos que, para fazer determinada
autoestrada, foram gastos milhões, para que os lobos tenham passagens subterrâneas e, noutros casos, impedemse outras construções porque vão colidir com Aves, Ratos,
Cobras, Sapos, Rãs etc., etc. Criam-se Áreas Protegidas até
entrar pelas casas dentro e depositam-se lá um sem número
de animais selvagens, nas costas das populações, porque é
verde, chique e dá tachos a muita gente. Apontei estes casos, mas poderia descrever muitos mais.
Para um citadino, ou um amigo da natureza, ou até um
simples cidadão bem-intencionado, mas mal informado, será
muito fácil perceber e até aceitar esta situação que, achará
justa mesmo que paga com os seus impostos. Mas, tudo isto
são notícias tendenciosas, de encomenda, criadas a partir
das empresas “ambientalistas” que se governam à custa dos
animais, porque nunca ouvem as populações, os Lavradores,
e como tal a notícia perde-se por aí. Ser verde é giro, está na
moda e rende muito dinheiro ao Estado e empresas e particulares. E tudo em nome do ambiente.
Nos estudos de impacte ambiental, as pessoas não contam e os Lavradores, muito menos. Vivemos numa sociedade em que o animal tem mais direitos que o homem. Como
os animais não são alimentados, desesperados, atacam rebanhos e plantações. É o Lóbi do ambiente, no seu pior.
Isto tem acontecido um pouco pelo nosso concelho e mais
recentemente na Freguesia de Candemil. Onde os Lobos
atacaram rebanhos matando e ferindo ovelhas e os Javalis
invadindo os campos de milho. Freguesias como esta em
que a desertificação é evidente, têm “ajudas” desta natureza.
Então eu pergunto? Quem defende os Lavradores, as
ovelhas e as culturas? Quem indemniza os proprietários
de forma célere, justa e sem burocracias? O desgraçado
do dono, metido num caso destes, gasta em telefonemas,
deslocações e pagamentos ao Veterinário o valor que nunca
receberá por cada cabeça que perdeu, se é que vai receber
algum. O dono do campo de milho, o que faz no ano seguinte
é nada semear. E como é que desta forma vamos coabitar?
Os Técnicos do ambiente, chamados ao local ainda disseram: “O melhor era terem vedado o terreno”!...Sinceramente, não faltava mais. Então, se os animais são deles, porque
é que eles não vedam o terreno que lhes “pertence”
Mas porque é que não funciona tudo ao contrário, como
deveria e seria justo, ou seja.
Quando um lavrador se vê confrontado com esta realidade, informava a GNR e esta as Entidades que superintendessem estes animais
Estes, chegados ao local e verificada a autenticidade do
ato, deveriam de pagar de imediato, ou então num prazo muito curto e tratar de toda a burocracia e meio de pagamento.
Ao Lavrador já basta o que basta.
Caso contrário cabe-me perguntar? E se fosse ao contrário?
José Venade
(Candemil)

Fundação da Bienal Cerveira
inaugurou duas exposições

Sugestões e outros registos
CAIXA DO CORREIO ARROMBADA

José Manuel Carpinteira
venceu o deputado Jorge Fão
nas eleições da Federação
Distrital do PS de Viana do
Castelo
As Eleições da Federação Distrital do PS de Viana do
Castelo, que decorreram no dia cinco de setembro, determinaram a reeleição de José Manuel Carpinteira como presidente.
O ex. presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira esteve frente a frente com o deputado Jorge Fão,
mas acabou por levar a melhor, e muito graças à votação de
Vila Nova de Cerveira.
Num universo de 610 militantes, José Carpinteira obteve
304 votos, enquanto Jorge Fão recebeu 240.
No distrito de Viana do Castelo os dois socialistas obtiveram os seguintes resultados:

José M.
Carpinteira

Jorge
Fão

Arcos de Valdevez

25

14

Barroselas

4

10

Caminha

2

34

Margem Esq. Lima

3

25

Melgaço

40

7

Monção

15

16

Paredes de Coura

22

3

Ponte da Barca

6

10

Ponte de Lima

4

18

Valença

17

11

Viana do Castelo

11

34

Vila Nova Cerveira

155

40

Vila Praia Âncora

0

18

TOTAL

304

240

SECÇÃO

Caminhada denominada
“Trilhos com Arte”

“Aquarte - Uma mirada galaico-portuguesa sobre o rio
Minho” e “Diálogos com (algumas) obras da coleção do
Museu da Bienal de Cerveira” é o nome das duas exposições
inauguradas em 20 setembro, na Fundação Bienal de
Cerveira, que estará patente ao público até 18 de outubro.
Com os objetivos de valorizar e de tornar mais acessível
a coleção do Museu da Bienal de Cerveira e de aproximar
o público em geral da arte contemporânea, a exposição
“Diálogos com (algumas) obras da coleção do Museu da
Bienal de Cerveira”, na sua segunda edição, apresenta
28 obras de artistas nacionais e internacionais adquiridas
durante os 35 anos de existência da Bienal de Cerveira.
Selecionadas para serem ativadas culturalmente e gerarem
experiências estéticas, estas obras também nos conduzem
por um breve percurso pela história da Bienal e da coleção
do Museu da Bienal de Cerveira.
Já a exposição “Aquarte - Uma mirada galaico-portuguesa
sobre o rio Minho” é o resultado de uma travessia pelo Rio
Minho, no passado mês de abril, de 9 artistas portugueses
e espanhóis. “Deste rio que não nos separa, mas nos une,
uma visão de artistas das duas margens sobre esta riqueza
comum, como testemunho duma cultura que também
nos é comum”, explica Henrique Silva, vice-presidente da
FBC.
Horário Museu Bienal de Cerveira
Terça-feira a sexta-feira: 15h00 - 19h00
Sábados e feriados: 10h00 - 13h00; 15h00 - 19h00

No dia 6 de setembro, decorreu uma caminhada
promovida pela Fundação Bienal de Cerveira em parceria
com os “Celtas do Minho” e “Elos da Montanha”, denominada
por “Trilhos com Arte (caminhadas, arte pública, património
natural e cultural)”.
A caminhada que decorreu ao longo da União de
Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe, foi de uma
proficuidade impensável pois, para além do quanto é saudável caminhar, foi de uma cultura incalculável, uma vez que a
guia ao longo do percurso dava, de uma forma breve e elucidativa toda a descrição das dezenas de monumentos que, ao
longo do percurso embelezam a já aprazível vila “Chiquita”,
de que tanto orgulho nos apraz.
Decorreu esta caminhada com cultura e arte, tendo
início por volta das 18:30 horas junto ao Fórum Cultural de
Cerveira e a sua finalização por volta das 21:30 horas na
sede da Junta de Lovelhe, com um modesto lanche, oferecida pela Junta daquela União de Freguesias.
Foi através destes “Trilhos com Artes” que foi possível rever, ao longo do percurso, algumas das belezas da
freguesia.
Os caminhantes, ao longo do trajeto conversaram,
trocando impressões sobre os monumentos que admiravam,
bem como de seus autores, para além das belezas naturais
com que, passo a passo, eram confrontados e que a nossa
humilde e hospitaleira vila lhes ofertava.
Com um bem-haja para todos os realizadores e participantes, aguardam-se mais eventos do género, pois são de
louvar tais iniciativas levadas a efeito pela Fundação Bienal
de Cerveira!
Magalhães Costa
(VNCerveira)

Foi o que aconteceu a um
morador do Bairro Municipal
desta vila que estranhou o
facto da mesma se apresentar aberta logo pela manhã.
Não teve dúvidas em confirmar que a mesma tinha sido
arrombada durante a noite,
visto ter a fechadura torcida
e fora do lugar.
Ato condenável praticado por vândalos à solta que,
a serem descobertos, mereciam um castigo, mas de
mão pesada, para não ficarem com vontade de repetir
o mesmo ato de vandalismo.

TRADIÇÃO
CUMPRIDA

Escreve:
Gaspar Lopes Viana
Vila Nova de Cerveira

Um grupo de jovens cheios de boa vontade e bairrismo
organizaram, no dia 7 de setembro, mais uma brilhante festa
religiosa em honra de Nossa Senhora da Ajuda que teve a
participação de muitos fiéis.
Com boa organização, foi realizada nesse dia uma majestosa procissão que percorreu o itinerário do costume e foi
acompanhada por uma excelente banda de música, cumprindo, assim, mais uma antiga tradição, sempre do agrado dos
cerveirenses.
A comissão de festas está de parabéns que, não olhando
a horas de descanso, trabalharam afanosamente para que as
mesmas resultassem brilhantes.
Bem hajam.

Comunidade de Leitores
retoma atividade com visita
pela história de Sophia de
Mello Breyner Andresen, no
Porto

Após a habitual pausa de verão, a Biblioteca Municipal
de Vila Nova de Cerveira prossegue com os encontros da
Comunidade de Leitores – Chá com Letras num novo horário:
quartas-feiras das 16h00 às 17h30. O arranque desta atividade aconteceu em 11 de setembro, com um itinerário pelas
Leituras de Sophia de Mello Breyner Andresen, no Porto.
São cinco anos de encontros, desde 14 de maio, inicialmente quinzenais e que rapidamente adquiriram uma frequência semanal, em 2010.
Os leitores rumaram ao Porto para vislumbrarem in loco o
trabalho de Sophia de Mello Breyner Andresen, viagem prevista no plano anual. Visitaram o Jardim Botânico do Porto,
na quinta que havia sido propriedade dos avós da escritora,
cuja casa se mantém, hoje conhecida por Casa Andresen.
A visita ao Jardim Botânico, no seu aspeto literário, histórico e botânico, foi enriquecida pela visita ao edifício da Cadeia da Relação, local onde o escritor Camilo Castelo Branco
ocupou o quarto de São João (1860) enquanto Ana Plácido
recolhia ao pavilhão das mulheres, ambos acusados de adultério. Uma forma de relembrar aspetos da vida e obra deste
autor e de conhecer um edifício de referência da história do
Porto, que alberga atualmente o Centro Português de Fotografia.
Os interessados em integrar a Comunidade de Leitores
– Chá com Letras apenas têm que aparecer na Biblioteca
Municipal de Vila Nova de Cerveira.

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

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
1.ª DIVISÃO

3.ª JORNADA
RESULTADOS

1.ª JORNADA
RESULTADOS

Vieira, 0 - Limianos, 2
Vilaverdense, 0-Bragança, 1
Cerveira, 1 - Mirandela, 1
P. Salgadas, 2 - Vianense, 2
Santa Maria, 2 - Fafe, 3

M. Lima, 0 - Paçô, 2
Vila Fria, 1 - P. Barca, 3
Valenciano, 1 - Perre, 1
Neves, 2 - Courense, 0
Lanheses, 2 - Monção, 1
Vit. Piães, 3 - Campos, 1

4.ª JORNADA
RESULTADOS

2.ª JORNADA
RESULTADOS

Limianos, 0 - P. Salgadas, 3
Mirandela, 0 - St. Maria, 1
Bragança, 0 - Cerveira, 0
Vianense, 1-Vilaverdense, 2
Fafe, 5 - Vieira, 0

Perre, 0 - Vit. Piães, 0
Castelense, 0 - Lanheses, 0
Courense, 1 - Atl. Arcos, 1
Monção, 1 - Neves, 0
Melgacense, 2 - M. Lima, 1
P. Barca, 2 - Valenciano, 2
Campos, 2 - Correlhã, 2
Paçô, 3 - Vila Fria, 0

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Fafe

CLASSIFICAÇÃO

10

2.º - Pedras Salgadas

8

3.º - Vianense

7

1.º - Paçô

6

4.º - Bragança

6

2.º - Ponte da Barca

4

5.º - Mirandela

5

3.º - Vitorino de Piães

4

6.º - CD Cerveira

5

4.º - Lanheses

4

7.º - Santa Maria

4

5.º - Melgacense

3

8.º - Limianos

4

6.º - Neves FC

3

9.º - Vilaverdense

4

7.º - Monção

3

10.º - Vieira

0

8.º - Valenciano

2

9.º - Perre

2

10.º - Correlhã

1

11.º - Atlético dos Arcos

1

12.º - Castelense

1

13.ºº - AD Campos
13.

1

14.º - Courense

1

15.º - Moreira Lima

0

16.º - Vila Fria

0

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUVENIS

CLASSIFICAÇÃO
3

2.º - Limianos

3

3.º - Luciano de Sousa

1
1

5.º - Meadela

0

6.º - AD Campos

0

7.º - Castelense

CERVEIRA, 1 - MIRANDELA, 1

VITORINO DE PIÃES, 3 - CAMPOS, 1

Jogo no Estádio Rafael Pedreira, a contar para a 3.ª jornada do Campeonato Nacional de Seniores, em que o Clube
Desportivo de Cerveira não foi além de um empate, a uma
bola, frente ao Mirandela.
O Cerveira alinhou com: Sérgio, Diogo Carvalho, Hélder,
Óscar Sá, Bruno Nibra, Carlos Gonzalez, Branco, Luís António (João Neves), Nuno Paulo, Marco Sousa (Filipe) e Miguel
Pereira (Luís Góios).
Treinador: Francisco Tobias.
Árbitro: Ricardo Coimbra, de Braga.
Quem marcou o tento da equipa da casa foi Carlos Gonzalez, aos 54 minutos.

Na 1.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da
A.F. de Viana do Castelo a Associação Desportiva de Campos foi jogar com o Vitorino de Piães, tendo perdido por três
bolas a uma.
O Campos alinhou com: Xibombo (João), Kid, Leonel, Trilho, Nelson, Miguel, Diogo (Russo), Gaio, Hugo Carpinteira,
Henrique e Guerreiro (Pelé).
Treinador: Delfim Barbosa.
O autor do golo do Campos foi Diogo.
Foi árbitro do encontro Diogo Pinto.

BRAGANÇA, 0 - CERVEIRA, 0

Para a 2.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão,
a Associação Desportiva de Campos recebeu, no seu terreno, o Correlhã, tendo empatado a duas bolas.
O Campos alinhou com: João, Kid, Leonel, Trilho, Nelson,
Gaio, Diogo (Pelé), Bacião (Pontedeira), Hugo Carpinteira
(Carlitos), Henrique e Russo.
Treinador: Delfim Barbosa.
Foi autor dos dois golos do Campos Hugo Carpinteira.
O árbitro do encontro foi João Carlos Costa.

Na 4.ª jornada do Nacional de Seniores o Cerveira foi ao
Estádio Municipal de Bragança e empatou com a equipa local
a zero golos.
O Cerveira alinhou com: Luís, Diogo Carvalhal, Hélder,
Carlos Gonzalez, Luís António (Filipe), Branco (Luís Góios),
Miguel Pereira, Bruno Nibra, Óscar Sá, Nuno Paulo e Marco
(Fernando).
Treinador: Francisco Tobias.
O árbitro do encontro foi Renato Gonçalves, da A.F. da
Guarda.

Clube Náutico de Ponte de
Lima em grande no “Trail da
Serra d’Arga”

0

CAMPEONATO
NACIONAL
JUNIORES B
(Série A)

P. Barca, 2 - Cerveira, 2
Barroselas, 2 - Lanheses, 0
Correlhã, 6 - Darquense, 0
M. Lima, 0 - Paçô, 2
Vila Fria, 6 - Atl. Arcos, 2

3

2.º - Vila Fria

3

3.º - Barroselas

3

4.º - Paçô

3

5.º - CD Cerveira

1

6.º - Ponte da Barca

1

7.º - Ancorense

0

8.º - Limianos

0

9.º - Caminha

0

10.º - Lanheses

0

11.º - Courense

0

12.º - Monção

0

13.º - Darquense

0

14.º - Torre

0

15.º - Moreira Lima

0

16.º - Atlético dos Arcos

0

1.ª JORNADA
RESULTADOS

Palmeiras, 6 - Cerveira, 0
Barroselas, 1 - Guimarães, 2
Vizela, 1 - Bragança, 0
Chaves, 1 - Gil Vicente, 1
Rio Ave, 0 - Braga, 1
CLASSIFICAÇÃO
12

2.º - Gil Vicente

10

3.º - Braga

8

4.º - Rio Ave

7

5.º - Chaves

6

6.º - Palmeiras

6

7.º - Vizela

4

8.º - Barroselas

1

9.º - Bragança

1

10.º - CD Cerveira

0

Os atletas da equipa de Trail do Clube Náutico de Ponte
de Lima conseguiram resultados de grande relevo no Trail da
Serra d’Arga, que decorreu em 28 de setembro. Em termos
colectivos, o clube subiu ao pódio por duas vezes, a primeira
mercê do segundo lugar colectivo na prova de 33 Km e, a
segunda, devido ao terceiro lugar obtido na prova mais curta,
de 20 Km.
Os destaques individuais na prova mais longa vão para
as senhoras, realce para Andreia Cunha, que foi a grande
vencedora do escalão Sub 23 feminino (153.º da geral) e
Sara Sá, que chegou ao topten (9.º) em seniores femininos.
Nos homens, referência especial para Rafael Pereira (17.º da
geral e 14º em seniores masculinos), Luís Gonçalves (28.º da
geral e 22.º em seniores masculinos), o campeão Fernando
Pimenta a provar que não é só a pagaiar que demonstra todo
o seu valor (40.º da geral e 30.º em seniores masculinos).
Na prova mais curta (20 Km), Jorge Amorim foi o grande
vencedor no escalão Sub 23 (4.º da geral), ao passo que Joana Sousa venceu o escalão Sub 23 feminino (78.ª da geral).
Roberto Teixeira chegou no 25.º lugar da geral (12.º em seniores masculinos) e Nuno Freitas em 61.º (28.º em seniores
masculinos).

TAÇA A.F.V.C. JUNIORES “A”
1/8 FINAL
08/11/2014 - 15H00

Perspetiva, 5 - L. Sousa, 2
Âncora, 1 - Vianense, 6
Torre, 0 - Correlhã, 1
Limianos, 4 - Cerveira, 1
Neves, 2 - P. Barca, 2
Paçô, 2 - Chafé, 0
CLASSIFICAÇÃO

1.º - Vitoria Guimarães

5 Medalhas com sotaque
limiano nas esperanças
olímpicas

1.ª JORNADA
RESULTADOS

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INICIADOS

4.ª JORNADA
RESULTADOS

CAMPOS, 2 - CORRELHÃ, 2

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUNIORES

1.º - Correlhã

Limianos, 1 - Castelense, 0
Âncora, 0 - L. Sousa, 0
Valenciano, 2 - Campos, 1
Folgou: Meadela

4.º - Âncora

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
da A.F. Viana do Castelo

CLASSIFICAÇÃO

1.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Valenciano

Campeonato Nacional de Seniores
(Série A)

1.º - Correlhã

3

2.º - Limianos

3

3.º - Perspetiva

3

4.º - Paçô

3

5.º - Vianense

3

6.º - Ponte da Barca

1

7.º - Neves FC

1

8.º - Torre

0

9.º - CD Cerveira

0

10.º - Âncora

0

11.º - Luciano de Sousa

0

12.º - Chafé

0

CERVEIRA - MOREIRA DO LIMA
PONTE DA BARCA - DARQUENSE
TORRE - CAMINHA
ATLÉTICO DOS ARCOS - LANHESES
BARROSELAS - ANCORENSE
COURENSE - PAÇÔ
MONÇÃO - VILA FRIA
CORRELHÃ - LIMIANOS

HORÁRIO OFICIAL DOS JOGOS DOS
CAMPEONATOS DISTRITAIS DE
SENIORES, JUNIORES “A” E JUNIORES
“B” E FUTEBOL DE 11
15:00 - De 21 de setembro de 2014 a 4 de abril de 2015
16:00 - De 5 de abril de 2015 a 9 de maio de 2015
17:00 - De 10 de maio de 2015 a 30 de junho de 2015

A representação nacional de cadetes e juniores conquistou um total de 8 medalhas na edição de 2014 das “Olympic
Hopes” (Esperanças Olímpicas), competição que decorreu
em Piestany, Eslováquia, com a participação de 12 jovens
promessas da canoagem nacional, 3 dos quais atletas do
Clube Náutico de Ponte de Lima. Francisca Carvalho, Hugo
Figueiras e João Amorim apresentaram-se ao mais alto nível,
contribuindo de uma forma significativa para o pecúlio nacional, estando diretamente associados à conquista de 5 das 8
medalhas.
Os resultados obtidos pelos atletas limianos foram de
grande nível, destacando-se João Amorim, que obteve três
medalhas: prata em C1 1000 metros e C1 500 metros, além
do bronze em C1 200 metros. Outro destaque vai para a promessa Hugo Figueiras, que deu um forte contributo para a
conquista da medalha de ouro em K4 200 metros e a de prata
em K2 500 metros.
A estreante Francisca Carvalho obteve também resultados de nível muito elevado, conquistando a presença na final
nas duas provas em que participou. Venceu a eliminatória
de K1 500 metros e, na final, foi sexta classificada. Em K1
200 metros, venceu a eliminatória e a semi-final, chegando
depois ao quinto lugar na final. A jovem promessa limiana
integrou ainda o K2 500 metros que, na final, foi oitavo classificado.

Relvado sintético no Campo do
Areal, em Messegães-Monção
A Câmara Municipal de Monção aprovou a execução de
relvado sintético no Campo do Areal, em Messegães, recinto
de jogos da U.D. “Os Raianos”.
A efetivação da empreitada, que engloba ainda a reformulação das instalações elétricas, tem um preço base de 220
mil euros.
Neste momento, o concelho de Monção conta com um
relvado natural, Estádio Manuel Lima, casa do Desportivo de
Monção, e dois relvados sintéticos. Um no Parque Desportivo
Municipal, no Parque das Caldas, e outro no Parque Desportivo do Vale do Gadanha, em Moreira.

ASSINE O

LOJINHA DO
LOUREIRO

N/ JORNAL

ARTESANATO

DIGITAL

Aceitamos encomendas
GERÊNCIA DE
Susana Loureiro

SÓ: € 12,50/ANO

Contacto:
Telm.: 936 605 962

